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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke rechtbank, Derde 

Kamer, heeft het volgend vonnis verleend: 

In de zaak; 19/1163/A 

DE WOONINSPECTEUR bevoegd en handelend voor het VLAAMSE GEWEST, 
met kantoren te 1000 BRUSSEL, Herman Teirhnckgebouw, Havenlaan 88 - bus 22, 

EISENDE PARTIJ, 

voor wie optreedt Meester 
alwaar keuze van woonst wordt gedaan, 

tegen : 

{RRN: 
kok, geboren te op 

VERWERENDE PARTIJ, 

voor wie optreedt Meester 

1. PROCEDURE 

advocaat te 

~ 
wonende te 

advocaat te 

De dagvaarding werd regelmatig betekend op 09 april 2019. 

In openbare terechtzitting van 30 januari 2020 werden partijen gehoord m hun middelen en besluiten. 

De rechtbank heeft ken nis genomen van het dossier van de rechtspleging en van de neergelegde bundels 

van partijen. 

De artikelen 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen m gerechtszaken 

werden in acht genomen. 

ll. VOORWERP VAN DE VORDERING 

1. Krachtens artikel 748bis Ger.W. nemen de laatste conclusies van een partij de vorm van een 
syntheseconclusie aan, waarbij voor de toepassmg van artikel 780, eerste lid, 3° Ger.W. de.ze 
syntheseconclusle alle vorige conclusies en desgevallend de gedinginleidende akte vervangt. Dit houdt in 
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• ' ... ....., ... ~ ... ... ·----------------------------
,. dat de partij die in haar synthesecondusle de In een eerdere conclusie of in de 1ec:tlnglnleldende akte 

geformuleerde varderlng "'-" herneemt, 1eacht wordt van deze _vordertn1 afstand te doen, zodat ·de 
rechter hlel'OW!r seen uitspraak mas doen. (ûss. 8 maart 2013, R.W. 2013·14, 739.) De rechtbank houcit 

' . . . 
dan ook enkel rekenln1 met de vorderingen en verweem,lddelen van de ·partijen zqals deze In hun 
l~atste conclusie KeSteld ilj,t. 

2. Eisende partij vordert dè veroordeling van verwerende partij om het parid,·z!Jnde het gebouw met 
Inbegrip van de woonge;Jegenheden daarin aanwezw, ge.legen te kadastr.ial 
selcend onder 
- ofwel een ande~ bestemmlna te geW!n conform de Vlaamse (9dex Ruimtelijke Ordening, , 
- ofwèl te slopen, tenllj dit verboden is op 1rond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, 
dus mits een stedenbou_wkuridlse veraunnlng . 
- mfnster,s Indien er geen lnbn!ilk op de ruimte&Jke ordening 2ou worden áangehouden, verwerende 
partij te veroordelen tot het wegwerlen van de gebreken aan het pbouw en de daarin ondergeblachte 
woongèlegenheden, om het te laten voldoen aan · de velligheids-e, gezondheids- en 
woonkwaftteitsvereisten bedoeld In artikel 5 van het Dec~ van 15 JuU 1997 houdende de Vlaarme . . 
Waoncodf!, d.w.z. het aamal·puntan In het techn~h vers.lag wordt teruggebracht op nul. 

Dit all~ biooen een termijn van 10 maanden, lopende vanaf de datum van de betekening ~n het tussen 
te komen vonnis, onder verbeurte vap een dwanasom van 150,00 euro per dag wrtrasing en per 
verwerende pa"rtij, met de ultdNkkellJke uitslultfnc van dwangsorntermjn In de zin van artikel 138Sb/$, 
~~~~ . 

Elsende partij vordert daarbq háarzetf alsooti: het College va{I BUJBenteester en Schepenen· van de stad 
te machtl,Ben om: 
het pvorderd herst~I desnoods ambtshalvl! uit te voeren, u,als bedoeld In a!"flkel 20bis," §7 van · 
het decreet van 15 Jun 1997 houdende de Vlaamse Woonc:ode, wor het seval verwerende partij 
In gebreke zou hAljven, en dit op kosten van verwerende partij. _ 
de kosten, bedoeld In artikel 15, §1, 6• Vlaamse Wooncade, alsook de kosten van (evenhlele 2feh 
opnieuw wordoende) herhuiswstlng (artJkel 17b/s, §2 Vlaamse Wooncode), te verhalen op 
Vl!rwerende partij. 

Eisende partij vordert tevens de ~roori:feRng van 'A?rwerende partij tot betaling van de kosten van het 
geding, waaronder een ~chtspleglngsvergoedlng van 1.440,00 euro. · 

Ten slotte \IOrdert zij dit alles op te leggen zonder fflOlellJkheld tot zetcerheldsteDlrw, borgstel in, of recht 
op kantonnement. 

3. Verwerende partij vordert te zeggen. v~ recht dat de p~dure zonder voo,werp Is. 

lij vordert dan ook de veroordell~ van eisende partlJ tot betallng van de kosten van het gedl111, en 
ml~ns de rechtsp(eglnssver,oeding tussen partijen om te slaan. Uiterst ondergeschikt vordert zij de 
herteid'"8 van de rechtsplesinpvergoedtns·tot het minimum van 90 euro. 

111. BEOORDEUNG 
.. 

A. Feitelllke gegevens 
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., , ., ....... -, . .... , ..... ,,. .. _______________________ _ 

l. · Veiwerende partij is eigenaar van hét onroerend ,oed gelqen te 
~ ·rhuurt In dit pand vijf t9t woning bestemde kamers. 

. Zij 

De Vlaamse Woonlnspectie stelt op 20 augustus 2015 vast dat het pand em5tise gebreken ve~nt, die 
een verhuur in-strijd met de bepalinsen van de Vlaamse Wooncode opleveren. Bovendien Is er eveneens 
~prake van een schending van artikel 6.1.1 van de Vlaamse Codex· Ruimtelijke Ordening, aange2ien 
verwerende partij niet over de vereiste orngevingsvergunnil'.IB beschikt. · 

2. Eisende partij stelt op 19 oktober 2015 een herstelwrdertn, op. op· 22 februari 2016 laat de 
raadsman van wrwerende partij weten dat de kamers op de bovenverdieping volledi1 z:ijn ontruimd, en 

·dat zij niet meer wrhuurd zuOen worden: wat de kamers op het gelijkvloers betreft, wordt voomehoud 
gemaakt. 

3. Nadat het strafdossier ter zalcl! ~rd ,eseponeerd o'p 20 mei 2016, dringt eisende partij aan op een 
VÓlled.18 herstl!I amfonn de bepalingen van de Vlaamse Woonçode. Aan1e21en dergelijk herstel volgens 
haar niet wordt berei:t, aaat zJJ op 09 april 2019 ':""r tot dagvaardlns van verwèrende partij. 

. s. Ontva nlcefiikheld vordertnseo 

De antvankelfjtheid van de vordering wordt niet betwist. 

· Er zJ]n geen ambtshalve tn ·te. roepen arsumenten dfe tot de nlet-ontvanb!hJkheld van de vordert~ 
aanleldlns zouden lwnne_n pMÏn. 

De vordertns Is ontvankelijk. 

C. Geuondhejd vordering 

-1. Op de openbare tarechtzltting van 30 januari 2020 deelden partijen mee dat ·de gebreken zijn 
opgelost, •n d.e vordering zonder voorwerp Is geworden . . 

. . ' 

2. Partijen v_inden ·seen a~koord wat· de gedingkosten betreft. Verwerende partij Stl!lt dat ~e vordering 
zonder 1J00rwerp Is geworden zonder dat er grote kosten zijn gemaakt door eisende partij. Ve,:werende 
partij beweert steeds een arote t.reldwilllgheld tot 1J1edewerlcint te hebben ll!had, en steeds de lcosten 
Inherent aan de procedure aewerd door de woonlnspecteurte hebben betaald. 

- ' 

De rechtbank moet vaststellen dat de aanvankelijke vaststeUlnpn door de Vlaamse Woonlnspectie 
dateren van 20 ausust~ 20µ, waarbij een aanzlenlljk aantal strafpunten werd toegekend aan de 
\lèrhuurde kamers. De herstelvordering dateert van 19 oktober 2015, en verwerende partij werd 
verhoor.cl op 23 november 2015. In dit verhoor verklaart wrwerende partij een stedenbouwkundige 

· ~rgunnlng te · zullen aanvrqen, en het pand conform de hemelvordering te herstellen als 
eengezinswoning. 

Het doel van de herstelvordertns Is het herstel van, verkrotte en verhuurde panden, waardoor dèle 
opnieuw aan de minimale kwallteïtsverêlsten voldoen. De loutere stopzetting· van de ve·murlng of 
verlGOop van het pand Is bijgevofi niet. wldoe~d,. Bovendien houdt het herstel van de gebreken het 
herstel van alle gebreen . In. Een herstelvotderlng ·Is dus enkel zonder voorwerp wanneer de 
woonlnspecteur kan vaststellen 'dat er op het ogenbRk van. de>hercontrole geen enkel gebrek mee.r 
~r~ljft (nul strafpunten). - · • 
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:-----··-····-·--·-·-·----------------------------·-~1------- -------
---

_ Eisende partJJ i,s op 09 april ~01-9"tot~arding o~p~n omdat er op dat moment nog steeds geen 
votfedlg herstel kon _wortfen vastgesteld, en dit geruime tijd na de aanvankelljke vaststellinaen van 20 · 
aUflUStus 2015-erfna de belofte van verwerende partij om het pand In óvereenstemmins te brenpn met 
~ J_n--dtf herstelvordering werd gevraagd. 

--------------
--------- Het is de. verantwoç,rdelijkheld van verwerende partij O!l"I de gebreken te h_erstellen en bij vermeend 

.--- h,emel een hercontrole aan te vragen met het oog op. de vaststelllns van het herstel door de bevoest!e 

---~---

----------- dienst. Aaogezien zij nahet dit te doen, · en al zeker binnen een redelijke termijn, kan ·z1.1 moeilijk · 
ontkennen dat eisende partij terecht tot dagvaarding Is overgepan. Oat de gebreken kort daarna alsnog ____ .,,. 

· zijn hersteld en dit herstel ook werd vastgertelc1, doet hieraan geen afbreuk. __ .. ------------------

. De least.en van de dagvaarcfing en de bijh~nc;le kosten vallen dan ook ten lme ~an ve_i:weténd; partij. 
Deze ko$ten omvatten, selet op de waarde van de vordering, onder mèer een ~hts1>iêginssvergoeding 
van 1.440,00 euro die zt verschuldigd is aan eisende·part1j. Er zijn pt!!l-redênen voorhanden om af te 
wijken van de baslsrechtspleglnpvergDl!dlng. De basisrecf1tsf)legfngsvergoeding is niet kennèlljk 

( onredelijk, noc:h kan de complexttelt van de zaak (of het-sebré°k.eraan) of de finandêle draagkracht van . 
_de partijen een àfwlJldng verantwoo,:den. - ___________ - -

---

. -----------
Overeenkomstlg·artlkel 269' ~o.-hef'Wetboek.der registratie-, ~ypotheek-· en griffierechten veroordeelt 
de rechter de partij t!f,.de--parttjen die het rojrecflt - bepaald overeenkomstiB artikel 2691 van het 
Wetboek der re.gist~-, hypotheek- en grifflerechten op 165 euro - verschuldigd zijn tot de betaling 
ervan ~ -totbetallng van hun deel ertn. 

___ OltfoÎrecht valt ten laste van verwerende partij ----
______ , ______________ _ 

OM DEZE REDENEN BESUST DE RECHTllANK, 
In eeiste:aanléÏ en op felenspraak als~ 

l 

---------------
-----------------

· Nee~ akte van de verklaring van partijen dat de gebreken zijn hersteld. _ .. ----------:-------------

Verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk,, maar stelt vast dat deze_zorrder ;:~rp Is 
~~ . ~-

------------
Veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding,-~n-.,;;; hoofde niet te begroten omdat zij 
haar ten laste blljVen, en In hoofde van eisende pa~}-te-tiégroten op: · · -----Daswardlng _______________ _ 

- Overschrtjv1ng kantoor-Réchtszekerheld 
- . RechtspleJln,svemoedlng 

' ---

439,28euro 
230,00euro 
1.440,00 euro 

_..,.---
Ve.rteent~orbehoud _aan ·eisende partij wat betreft de wrd~ring voor de ·kosu!n van overschriJvi"I van 

___ ... > fîét tu$Sen ~ komen vonnis en de kosten ~n schrapplns na uitvoerlna, 

Veroordeelt verwerende partij tot het betal~_ van het rclrecht van 165 EUR. 

Het rolrecht moet worden betaald aan de administratie van de Federale ~rheldsdlenst Flnanciên op -----~----+----
diens eefSt, verzoek. · · · ______ _ 

-------
---------

Verklaart dit vonnis uitvoe'rbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmld_del. _ .. -------------- t 

1 
1 

l 
--------------- -1 
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Sluit de mogelijkheid van kantonnement niet uit 
Aldus gewezen en uitgesproken m openbare terechtzitting in het gerechtsgebouw te Brugge, op vijf 
maart tweeduizend twmt,g. 

Aanwezig zijn: 

rechter, 
griffier, 




