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Inzake: 

WOONINSPECTEUR VAN HO VLAAMS GEWEST, 
KBO nr. 0316.380.841 
1210 Brussel, Koning Albertll-laan 19/223 

eiseres op hoofdels, verweerster na vrijwillige 1edinghervattlng1 

advocaat: 
mr. 

TEGEN: 

mevrouw , In haar hoedanigheid van erfgenaam van mevrouw 

verweerster na vrHwjlllge gedlnghervattlng 

advocaat: 
mr. 

1 PROCEDURE 

1.1 

• •••• 

De bepalingen van de wet van 15 Juni 1935 Inzake het taalgebruik In gerechtszaken werden· 
nageleefd. · 
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1.2 
De rechtbank nam kennis van: 
• de gedlnginleldende dagvaardln& betekend op 1 maart 2018 op verzoek van 

Woonlnspecteur Van Het Vlaams Gewest aan 

• de beschtkklns van 26 maart 2018 verleend overeenkomstig artikel 747 § 1 van het 

Gerechtelijk Wetboek die het akkoord van de partijen betreffende de condustekalender 

bekrachtigt; 

· · • de conclusle voor Woonlnspecteu r van Het Vlaams Gewest, neergelegd ter griffie van 

deze rechtbank op 22 augustus 2018; 
• de aanvullende / synthese conclusies voor , neergelegd ter griffie van 

deze rechtbank op 26 oktober 2018; 
• de beschikking van 6 december 2018 verleend overeenko~stlg artikel ~48 § 2 van het 

GerechtellJk Wetboek die de concluslekalender tussen de partijen vaststelt; 

• de conclusle tot hervatting van het geding overeenkomstig aitlket 816 e.v. Gerechtelijk 

Wetboek voor namens , neergelegd ter griffie van deze 

rechtbank op 13 februari 2019; 
• de synthèseeonclusîes na gedinghervatting voor Woonlnspecteur Van Het Vlaams 

Gewest, neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 20 maart 2019; . 

• de syntheseconclusfe na gedinghervattlng voor 

neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 19 april 2019; 

• de voor partijen overgelegde stukken; 

• de overige stukken van het reehtplegingsdossler. 

• • • • • 

namens 

1. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE MEEST RELEVANTE VOORGAANOEN 

Het geschil heeft betrekking op twee onroerende goederen: 

1. Een pand te , kadastraal gekend 

; het betreft een gesloten bebouwing, waarin drie 

appartementen werden ondergebracht; 

2. Een pand ~e , kadastraal gekend 

; het betreft een gesloten bebouwing met twee 

bouwlagen onder de kroonlijst, dat (votgens eiseres, zonder ~rgunnlng) werd 

opgedeeld In twee appartementen; 

In maart 2014 werd een controle uitgevoerd door de woonlnspecteur met betrekking tot de 

woonkwaliteit van··deze panden. 
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Met betrekking tot belde woningen werden een aantal strafpunten weerhouden waarvoor 

processen-verbaal werden opgesteld. Voor beidè panden werd een herstelvordering 

geformuleerd overeenkomstig artikel 20bls van de Vlaamse Wooncode: 

1. herstelvordering mbt tot het pand dd. 1 Ju1i 2014, opdat het 

pand zou beantwoorden aan de woonkwallteitsverelsten van artikel S van de Vlaamse 

Woon code; 

2. herstelvordering mbt het pand aan de dd. 5 november 2014, waarbij 

sloping of herbestemming wordt opgelegd. De woning zou niet voldoen aan de 
normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode terwijl deze woning op dat ogenblik 

verhuurd werd, en er zou een Inbreuk zijn op artlkel 6.1.1 van de VCRO (Vlaamse 

Codex Ruimtelljke Ordening) omdat het pand onvergund werd opgesplitst in meerdere 

woongelegenheden. 

De vorderingen werden overgemaakt aan de Procureur des Konings en aan het college van 

burgemeester en schepenen van de stad De rechtsvoorganger van verweerster 

verklaarde dat zij de nodige herstellingswerken zou uitvoeren. Het dossier werd door de 

Procureur des Konings geseponeerd op 3 februari 2016 wegens andere prioriteiten. 

In de loop der maanden werden werken uitgevoerd, althans aan het pand aàn de 

De situatie vlak vóór het uitbrengen van de dagvaarding was volgens eiseres de volgende: 

1. met betrekking tot het pand In de 

Er werden volgens eiseres nog geen herstelwerken gedaan. 

2. met betrekking tot het pand aan de 

Het gebouw heeft nog 3 strafpunten: er Is nog steeds een ernstige scheurvorming in 

de ~chtergevel en zijgevel van de badkamer op de eerste verdieping; 

De woning heeft nog 54 strafpunten: In de woning op het gelijkvloers is er nog steeds 

ernstige vochtschade aan de buitenmuren van de leefruimte en de badkamer, in de 

keuken ontbreken nog steeds twee vrij geaarde stopcontacten; 

Eiseres is vervolgens op 1 maart 2018 tot dagvaarding overgegaan van de rechtsvoorganger 

van verweerster. Zij overleed In de loop van de procedure, namelijk op 20 november 2018. 

Verweerster heeft als algemene legataris van de nalatenschap gedlnghervatting gedaan op 11 

februari 2019. 

Op de zitting van 13 mei 2019 bood verweerster aan· om de gevraagde herstelwerken aan het 

pand aan de uit te voeren tegen 15 september 2019, waarna zij een hercontrole 



... -

... -

rechtbank van eer1to aanleg Antwerpen, afdellng Mechelen, sectie burgerflj ke redl~n..k-1ëi314/A- p. 5 _ _. ____________ .,.... __________ _ 
zou vragen aan eiseres. Wat betreft"het pand aan de zou verweerster In ---
overleg treden met d_~_Statl' , en zou zij tegen de volgende zitting de nodige plannen 

overmaken aJn-elsé-res en aan de rechtbank. De zaak werd voor evaluatie In voortzetting 

ges~,ld-nää-/de zlttlns van 25 november 2019 . 

Op de zitting van 2S november 2019 werd voor eiseres verklaard: 

1. met betrekking tot het pand In de 

sedert de Inspectie In oktober 2018 werden er geen wijzigingen aangebracht aan het 
pand; omdat het een beschermd monument Is, kunnen niet zomaar eend~(wetkê

werken uitgevoerd worden, reden waarom er enkel gevraagd werd planr1êii voor te 
leBSen; -----

2. met betreldcing tot het pand in de 

het pand Is nog steeds behept met een aa_ota1--gêbreken, ~aaronder opstijgend vocht, 

het ontbreken van een trapleunlns; tiëi'~ntbreken van een attest van een insenleur 

met betrekklng tot de _$.tabtlit~lt, en Insecten In het dakgeblnte. Het pand Is dus nog 

steeds niet he.r.steld--e~ .nog steeds niet In orde. 
---

~p..detélfde zitting werd voor verweerster verdedigd: 

1. met betrekking tot het pand In de 

de renovatiewerken werden stopsezet nadat de stabiliteit in het gedrang kwam door 

afbraak van woningen in de omgeving; de bouwdlenst, dienst- monumentenzorg is 

.bezig met het dossier, maar dit vraagt tijd. Een ontwerp zou goedgekeurd zijn; 

2. met betrekking tot het pand In de 

er werd reeds voor €150.000,00 renovatiewerken uitgevoerd; _t.let•-diÎkgeblnte Is 

gedesinfecteerd en ·de trapleuning werd geplaatst; _:het-- \i~dttprobleèm werd 

behandeld; met betrekking tot de stabllltelt van.de--,;;~ur: de muur achteraan die 
.. •·· 

uitpuilt Is geen gemene muur, maar eigendom van een derde eigenaar; verweerster 

kan hier zelf geen werken aan_.&Jltvoê~~n; de scheur in de muur van de bandhmer is 
.. ·· 

opgelost. 

ll. ___ _ PROê.éDURE - ONDERWERP VAN DE VORDERINGEN 

-- De vordering van eiseres, zoals geformuleerd In syntheseconclusie, strekt ertoe: 

Verweerster te veroordelen tot uitvoering van het herstel ex artikel 20bls van de 

· Vlaamse Wooncode hetgeen Impliceert: 

- Aangaande het pond gelegen te kadastraal gelc~!J_d-------
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. - . ------------------------

o In hoofdorde, aangezien dit pand niet in aanmerking komt voor renovatie-, 

verbeterlngs- of aanpassingswerken, aan verweerster het bevel te geven tot 

hetzij de herbestemming van dit pand, volgens de bepalinsen van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop verboden 

Is; 

o In ondergeschikte orde, voor lover de rechtbank van oordeel zou 2:ljn dat de 

stedenbouwkundige inbreuk onvoldoende zou zijn bewezen, aan verweerster 

het bevel te geven tot het herstel van alle gebreken, aan voormeld pand, zodat 

de woningen Integraal voldoen aan de minimale woonkwaliteitsnormen van 

artikel 5 van de Vlaamse Wooncode; 

- Te bevelen dat het herstel dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van 10 

maanden, dewelke begint te lopen vanaf d~ betekening van het vonnis; 

- Te bevelen dat bij niet-uitvoering van de bevolen herstelmaatregel binnen de 

opgelegde termijn, aan verweerster een dwangsom wordt opgelegd van €150,00 per 

dag vertraging, volgend op het verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn; 

- Te zeggen voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een 

dwangsomtermijn lil de zin van artikel 138~bls vierde lid gerechtelijk wetboek; 

• Bij gebreke aan uitvoering door verweerster zelf, aan de concluant en het college van 

burgemeester en schepenen een machtiging te verlenen om ambt~alve in de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van verweerster 

op grond van artikel 20bls §7 en §8 van de Vlaamse Wooncode, met inbegrip van de 

kosten van herhulsvestlging bedoeld In artikel 17bfs Vlaamse Wooncode; 

- Aangaande het pand gelegen te 

gekend 

kadostraal 

o Aan verweerster het bevel te geven tot het herstel van alle gebreken, aan 

voormeld pand, zodat de woningen integraal voldoen aan de minimale 

woonkwallteltsnormén van artikel S van de Vlaamse Wooncode; 

• Te beveien dat het herstel dient te worden uitgevoerd binnen· een termijn van 10 

maanden, dewelke begint te lopen vanaf de betekening van het vonnis; 

• Te bevelen dat bij de niet-uitvoering van de bevolen herstelmaatregel binnen de 

opgelegde termijn, aan verweerster een dwangsom wordt opgelegd van €150,00 per 

dag vertraging, volgend op het verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn; 

- Te zeggen voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een 

dwangsomtermijn In de zin van artikel 138Sbls vierde lid gerechtelijk wetboek; 

Bij gebreke aan uitvoering door verweerster 2elf, aan de concluant en het college van 

bijrgemeester en schepenen een machtiging te verlenen om ambtshalve in de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van verweerster 
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op grond van arttkel 20bl~_§7··ën§8 van de Vlaamse Wooncode, met Inbegrip van de 
kosten van herhujsvestiÏÎng bedoeld In artikel 17bls Vlaamse Wooncode; 

.··· 

- Verwee~ede· veroordelen tot de gedingkosten, aan de zijde van eiseres besroot op 
___ €338~88 dagvaarding + €230,00 kosten overschrijving op het hypotheekkantoor + 
€1.440,00 baslsrechtspJeslngvergoedlns; 
Het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, zonder borgstelllng of 

kitntonnement. · 

Verweerster verzoekt de rechtbank In haar syntheseconclusfe om haar akte te verf ~~~n--vá"n 
de hervatting van het geding overeenkomstig artikel 816 gerechtelijk wetbo~k-(.cfr:·ëonclusie. 
tot gedlnghervattlng dd. 13.02.2019) en vervolgens de vorderlng _van··ei~res, voor zover 

on'tvankellj~, af te wijzen als ongegrond, en eiseres te ver_C?.Q!defén.tot de gedingkosten, met 
Inbegrip van de rechtsptegingversoeding begroot Q.p-€1·:440,00. 
In ondergeschikte orde vraagt verweer$.ter·•ë1"ê--~ordering slechts gedeeltelijk gegrond te 

verklaren# In de mate dat verw!~.rst~f ~at belde panden betreft- de herstelwerkzaamheden 
verder mag uitvoeren, _en-·hiiar hiervoor de meest ruime termijn te verlenen, zon.der een 

dwangsom op 1e~eû~, In ondergeschikte orde slechts een dwangsom toe te staan in de zin 

van a!'.tike1l38Sbls vierde lid gerechtelijk wetboek bovenop de hersteltermijn, en de vorderins 
__ ... -··Vêin.elseres VOO( het overige zowlezo af te wijzen_. 

Op de zitting van 25 november 2019 heeft verweerster de rechtbank mondeling venocht om 
desgevallend alvorens tèn gronde te oordelen, ter plaatse te gaan, al dan niet In aanwèzlgheJd ____ ... ------

. ..·· 
van een deskundige. 

111. BEOORDELING VAN DE ONTVANKEWKHEID 

Verweerstér voert geen exceptie van o~tvánk~lijkheld aan en de rechtbank ziet ook geen 
middel dat zij In dat verband ambtshái~e zou moeten Inroepen. 

De vordering, tijdig e~ _ _regèlm~tig Ingesteld, Is ontvankelijk . 
... -

_____ .. -------··rv. BEOORDEUNG TEN GRONDE 

Verweerster dringt aan op een plaatsopneming, al dan niet in aanwezigheid van partijen en 
een deskundige, of om een deskundige aan te stellen In het kader van een ~eperkt ("mlni-~J--------·· 

_ ... · 

onderzoek, om de huidige toestand te evalueren. 
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. . . ~--------------------

Het Is aan de rechtbank om te oordelen over de opportuniteit van een onderzoeksmaatregel, 

waarbij de keuze en de Inhoud van de onderzoeksmaatregel beperkt moet worden tot wat 

volstaat om het geschil op te_ lossen, mede in het licht van de verhouding van de verwachte 

kosten van de maatregel tot de Inzet van het geschil, waarbij de voorkeur moet worden 

gegeven aan de meest eenvoudige, snelle en goedkope maatregel (artikel 87Sbls van het 

Gerechtelijk Wetboek). 

De rechtbank acht het in deze zaak opportuun <>'!" zich op technisch gebied te laten adviseren 

door middel van een beperkte tussenkomst van de hierna aangeduide deskundige op grond 

van artikel 986 van het Gerechtelijk Wetboek, dit is een beperkte expertisemaatregel, zoals 

hierna omschreven, waarbij niet wordt voorzien In het opstellen van een voor- en eindverslag. 

Deze onderzoeksmaatregel zal beperkt zijn tot die punten waar de betwisting thans over gaat. 

De onderzoeksmaatregel vereist de medewerking van partijen. Zij worden er In het bijzonder 

op gewezen dat hun aanwezigheid op het moment dat de deskundige ter plaatse gaat vereist 

is minstens dat zij zich laten vertegenwoordigen door hun raadsman, en dat zij er op dienen 

toe te zien dat de deskundige ulterlljk 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden kan 

beschikken over hun geînventarlseerd dossier met alle relevante stukken. 

Partijen kunnen hun opmerkingen op het technisch advies van de deskundige formuleren op 

de hlema bepaalde zitting. 

In de huidige stand van de procedure komt het aangewezen voor om de kost van dit beperkt 

deskundigenonderzoek te bepalen op een voorlopig maximum van 1.600,00 EUR Inclusief btw 

en om deze kost voorlopig ten laste te leggen van elke partij ten belope van de helft. De 

rechtbank benadrukt dat bij het begroten van ~e provisie r_ekenlng wordt gehouden met de 

beperkte opdracht enerzijds, maar ook met het feit dat het gaat om twee panden. De 

rechtbank benadrukt ook dat het bedrag van €1.600,ûp niet absoluut .Is. Het is ook niet 

uitgesloten dat ulteindelijk zal dienen te worden overgegaan tot een uitgebreid ondenoek, 
mocht de deskundige geen goed onderbouwd advies zou kunnen geven binnen het bestek van 

een mini-onderzoek. 

De beslissing m.b.t . de gedingkosten wordt opgeschort. 

Dit vonnis is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad, gelet op artikel 1397, tweede lid van 

het gerechtelijk wetboek (Ingevoegd bij wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het 

burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen Inzake Justitie, B.S. 22 oktober 2015). 
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BESLISSING VAN DE RECHTBANK: 

Het vonnis wordt uitgesproken op tegenspraak en in eerste aanleg; 

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en de 

latere aanvullingen en wijzigingen daaraan werden in acht genomen; 

De vordering is ontvankelij k. 

De rechtbank beveelt bij toepassing van de artikelen 19, derde alinea en van artikel 986 van 

het Gerechtelijk Wetboek volgende beperkte onderzoeksmaatregel, en wijst aan als 

deskundige : 

de heer architect , met kantoor gevestigd te 

Met als opdracht : 

na behoorl ij ke oproeping van partijen bij ter post aangetekende brief en hun eventuele 

raadslieden bij gewone brief; 

na partijen en hun eventuele raadslieden te hebben gehoord en kennis t e hebben 

genomen van hun dossierstukken; 

ter plaatse te gaan te 

de panden en woongelegenheid/gelegenheden te beschrijven, in het bijzonder met 

betrekking tot het pand aan de het aantal woongelegenheden te 

beschrijven; 

nazicht te doen van de woonkwaliteit, in het bijzonder van de door eiseres 

opgeworpen gebr-eken (strafpunten); 

advies te geven over de mogelijkheid/ wijze van herstel; 

t e pogen partijen te verzoenen of te bewegen t ot het sluiten van een deelakkoord; 

hiervan een verslag op te stellen van maximaal 10 bladzijden, dat desgevallend 

vergezeld kan zijn van stukken; 

dit verslag dient voorzien t e worden van de eedformule: 

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb." 
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- een staat van er~o-rïen kosten op te stellen, waarin afzonderlijk worden vermeld : 

uurloon., .. verpÎ~~tslngskosten, verblijfskosten, algemene kosten, bedragen die aan 

_ ... derde~-zijn betaald, verrekening van de vrijgegeven bedragen; 

Dit verslag, deze stukken en deze staat worden ~oor de deskundige uiterlijk 30 dagen voor 

de hierna bepaalde zitting : 

· neergelegd op de griffie van deze rechtbank; 

- per gewone brief of per e.mall overgemaakt aan partijen en hun ev~n.ttaefê 

raadslieden. 

Met uitzondering van de kennisgeving van de aanvang van ~ljn/hä~r werkzaamheden, kan de 

deskundige voor verdere communicatie gebruik IJlaken·v;n de door hem/haar gewenste en 
.-·· 

·gepast geachte communicatiemiddelen. _ .. -········· . ..·· 

De rechtbank bepaalt_.een··ni;~~e redrtsdag op de zitting van de MB6-kamer van 20 aprll 

2020 om 14:QO.uur~-~et het 001 op : 
_: .. -·•·héf ~ondellnge verslag van de deskundige, na mondelinge eedaflegging In volgende 

bewoordingen : 
0 /k zweer dat Ik alle gevraagde toellchtlng in eer en geweten, nauwgezet en eerll]k zol 

verstrekken.» 
het horen van partijen, waarbij zij indien gewenst opmerkingen kunnen formuleren op __ ... ······· . . ·· 

het technisch advies van de deskundige; 

het eventueel akteren van een regeling, volledig of deelakkoord; 

eventuele In beraad name; 

Stukken aan de deskundige te bezorgen : 
Beveèlt de partijen om een geînven1ariséërd dossier met alle relevante stukken aan de 

deskundige over te maken e~ .dit"tilt~rlljk 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden van 
de deskundige. . .. ·· · · 

eons1m8tfe en vrJIQye van het voorschot : 
__ ... -··········e~paalt dat eiseres enerzijds en verweerster anderzijds elk Jehouden zijn tot betaUng van de 

helft van een bedrag van €1.600,00 binnen 15 dagen na de datum van dit vonnis door 

consignatie op de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Mechelen 

op rekeningnummer ., onder vermelding van de referentj_e:--·< . . .. ·· 

vermelding van de naam van de partij die provisie bet~_alt!!-;··· 
.·· 
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Beveelt aansluitend de vrijgave van het bedrag van €1.600,00 aan de deskundige. 

Ereloonstaat en begroting: 

Indien de omvang van het ereloon en de kosten van de deskundige niet wordt betwist binnen 

30 dagen na de neerlegging op de griffie van de gedetailleerde staat van ereloon en kosten, 

wordt het door de deskundige aangerekende bedrag door de rechter onmiddellijk begroot 

met bevel tot tenuitvoerlegging ten laste van de partij of partijen die hij voorlopig aanwijst en 

in de verhouding die hij bepaalt. 

In geval van betwisting zal de rechter hierover uitspraak doen op latere datum. 

Deze bedragen zullen in de eindbeslissing als gerechtskosten worden begroot. 

Kennisgeving : 

Zegt dat van deze beslissing kennis zal gegeven worden overeenkomstig artike l 973, § 2, derde 

lid van het Gerechtelijk Wetboek. 

Houdt de beslissing omtrent de kosten aan. 

Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad. 

Dit vonnis werd op zes januari tweeduizend twintig uitgesproken in openbare terechtzitting 

van de MBG- kamer, die samengesteld was uit: 

alleenzetelend rechter, 

, griffier. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




