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DE BESLAGRECHTER HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VERLEEND : 

In de zaak A.R. nr.18/2/A (a23z): 

-geboren te i op. 
- ingeschreven In de Kruispuntbank van Ondernem ingen onder nummer 
-wonende te 

- EISER OP VERZET, 
- vertegenwoordigd door en pleitend meester Ingrid Behaeghe, advocaat te 8760 Meulebeke, 
Koornzokstraat 15 {ref 17/2512/361/IB/IB). 

tegen: 

DE WOONINSPECTEUR VLAAMS GEWEST 

- met kantoren gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

- woonstkiezef!Q� op het gerechtsdeunvaarder���.n tpor 

- VERWEERDER OP VERZET, 

- vertegenwoordigd door en pleitend meester Stijn Van Hu/Ie loco meester Bart Bronders, advocaat te 

8400 Oostende, Arch/medesstroat 7 (ref. 4537/203/BB/BB/KV). 

J. RECHTSPLEGING 

De r�chtbank heeft in het dossier van de rechtspleging onder meer kennis genomen van: 

o De inleidende dagvaarding van 1 1op28 december 2017; 

• De beschikking overeenkomstig art. 747, §1 Ger. W. van 8 januari 2018; 

o Oe c:onclusle van 1 van 15 maart 2018; 

e De conclusle van de Wooninspectie van 23 maart 2018 

• De door partijen neergelegde Stukken. 

Op de zitting van 7 mei 2018 werden de partijen vertegenwoordigd door hun raadsman. 

De debatten werden gesloten en de zaak.werd in beraad genomen. 

De wet van is juni 1935 tot regeling van het taa lgebruik in gerechtszaken werd in acht genomen. 

ll. FEITEN 

Op 18 december 2017 is de Wooninspectie overgegaan tot uitvoerend beslag op onroerend goed op 

een woning die aan 1 1 toebehoort (stuk 11 1). 
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De uitvoering had betrekking op dwangsommen die volgens de Wooninspectie vervallen waren in de 

periode van 1 maart 2017 tot en met 17 april 2017. 

111. VORDERINGEN 

t vordert in zijn co,ndusie: 

"De vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, 

Te stellen voor recht dat.er geen dwangsommen verschuldigd zijn, 

Subsidair 

Te stellen voor recht dat slechts dwangsommen verschuldigd zijn tot 17.03.2017; 

Verweerster te veroordelen tot de kosten van het geding, aan �e zijde van concluant begroot 

op: 

- Kosten dagvaarding: 347,56 € 

- Rechtsplegin(Jsvergoeding: 1.440 €" 

De Wooninspectie vordert in haar conclusie: 

"De vordering van eiser ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, 

Dienvolgens deze af te wijzen en eiser te veroordelen tot de gerechtskosten, aan de zijde van 

conc/uant begroot op de te indexeren rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 EUR;" 

IV. BEOORDELING 

IV.1 Ontvankelijkheid 

De Wooninspectie betwist de ontvankelijkheid van de vordering van 1 

ziet zelf ook geen redenen. 

De vordering van 1 1 is ontvankelijk. 

IV.2 Gegrondheid 

1 niet. De rechtbank 

Behoudens bewijs van het tegendeel geldt alleen het proces-verbaal van uitvoering als bewijs van het 

herstel en van de datum van het herstel (art. 20bis, §6, lid 2 Wooncode). 

In casu heeft l 1op17 maart 2017 door een gerechtsdeµrwaarder laten vaststellen dat de 

kamer die hersteld moest worden, was omgevormd tot een berging. Er bestaat tussen partijen geen 

discussie dat daarmee op zich de nodige werkzaamheden waren uitgevoerd. 
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De verplichting om een verkrot pand te renoveren en te herstellen, heft de toepassing van de in de 

Vlaamse Codex RO vervatte vergunningsplicht niet op (vgl. T. VANDROMME, Woningskwallteitshewaking 

in het Vlaams Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, p. 234). Omdat 1 het aantal 

woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor . de huisvesting van een gezin of een 

alleenstaande gewijzigd heeft, was deze wijziging vergunningspfichtig (art. 4.2.1, 7° VCRO). 1 

1 bekwam deze stedenbouwkundige vergunning op 18 april 2017. 

Pas op dat ogenblik was het herstel volledig uitgevoerd. Het herstel moet Immers integraal zijn, dit wil 

zeggen tot het wegwerken van affe gebreken aan het onroerend goed teneinde het te laten voldoen 

aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode (vgl. Cass. 2 december 

2014, Arr.Coss. 2014, p. 2789). Dat veronderstelt dat de uitgevoerde werken ook vergund zijn. Niet

vergunde werken zijn immers precair en kunnen steeds het voorwerp zijn van stedenbouwkundige 

maatregelen. Er anders over oordelen zou ook betekenen dat de rechtbank een illegaal uitgevoerd 

herstel zou aanvaarden. 

De vordering van 1 1 is ongegrond. 

V. KOSTEN 

1 is de in het ongelijk gestelde partij en moet de proceskosten van de Wooninspectie 

betalen. 

De wooninspectie maakt aanspraak op een rechtsplegingsvergoedlng. Beide partijen begroten die op 

1.440euro. 

OM DEZE REDENEN, 

Wil, BESLAGRECHTER, 

Beschikkende op tegenspraak en in eerste aanleg; 

Verklaren de vordering van 1 1 ontvankelijk, maar ongegrond; 

Veroordelen 1 1 tot de kosten van de procedure. Naast zijn eigen kosten zijn dat de volgende 

kosten aan de zijde van de Wooninspectie: 

o rechtsplegingsvergoeding l.440euro 

Aldus verleend en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Kortrijk, in d1;; opcnbatt' terechtzitting op vier 
juni tweeduizend en achttien. 

Aanwezig: J. De Mets, dd. beslagrechter, 
W. 13,e Clerck, griffier. 

W. De Clerck /. J. De �ets 
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