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In de zaak van: 

DE WOONINSPECTEUR van het_ Vlaams Gewest, met kantoor te 1000 Brussel, 
Have_nlaan 88 bus 22, 

eiser, 

met als advocaat mr. , met kantoor te 

De heer ·, wonende te 

, en met nationaal nummer 

verweerder, . 

met als-advocaat mr. , met kantoor te 

• 
In deze zaak spreekt de rechtbank het volgende vonnis ult. 

Het vonnis wordt uitgesproken_ In eerste aanleg, na tegenspraak. 

Artikel 2 van de· wet van 15 Juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werd 
toegepast voor het opmaken van de · akten van rechtspleging die aan dit vonnis 
voorafgingen. 

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken van de rechtspleging, en In het 
bijzonder van : 

- de dagvaarding, betekend op 26 maart 2019 met een exploot van mr. 
plaatsvervangend .gerechtsdeu~arder, ter vervanging van mr. 
gerechtsdeurwaarder te_ ; 

- de "conclusie'~ van de wooninspecteur, neergelegd op 4 oktQber 2019 ; 
de "conclusie~ en de 11aanvullende & syntheseconclusle" van de heer 

resP.ectlevelljk neergelegd op 23 juU-2019 en 4 december 2019. 

Voor e.lk van de partijen werd een stukk~nbundfL:1 neergelegd. 
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Op de zitting van 14 februari 2010 werden de advocaten van de partijen gehoord, 
waarna het debat werd gesloten en de zaak In beraad werd genomen. 

* 

A. Feiten en procedurevoorgaanden 

1. Mevrouw 

verklaard en mr. 
haar goederen. 

was de eigenaar van het gebouw gelegen te 
Zij werd op 12 juni 2015 onbekwaam 

werd aangesteld als bewindvoerder over haar persoon en 

2. De woonlnspecteur bezocht voormeld gebouw op 25 oktober 2016. Blijkens 
het proces-verbaal van dat plaatsbezoek werd vastgesteld dat het een pand betrof 
waarin twee appartementen waren ondergebracht die op dat ogenblik werden 
bewoond. Er werden in het gebouw echter talrijke gebreken vastgesteld waardoor 
het ongeschikt werd geacht voor bewoning. Ook werd vastgesteld dat de heer 

mevrouw vertegenwoordigde bij de ondertekening van de 
huurcontracten en de inning van de huurgelden. 

3. De wooninspecteur stelde op 22 december 2016 ten laste van mevrouw 
en de heer een herstelvordering op die werd overgemaakt 

aan de procureur des Konings. 

4. De heer werd op 19 Januari 2017 door de woonlnspecteur 
verhoord. Hij verklaarde (vrij vertaald uit het Frans) : "Sinds 2000 regel Ik de huur 
namens de eigenaar Er is geen contract voor deze regeling. Sinds 
2013 kan ik gratis wonen in het appartement aan de ( ... ) te Dit gebouw 
behoort ook aan haar toe. Dit is de compensatie voor het regelen van de huur. Tot 
het vertrek in 2015 ontving ik de huurgelden en gaf het geld aan mevrouw 

In 2015 ging ze naar een bejaardentehuis en sindsdien gebruik Ik de 
huur om dringende reparaties uit te voeren. ( ... )" 

5. Mevrouw is overleden op 10 januari 2018. In een holografisch 
testament werd de heer aangesteld als algemeen legataris. Bij 
beschikking van de familierechtbank van 30 april 2018 werd de heer in het 
bezit gesteld van de nalatenschap van mevrouw 

6. Per brief van 17 juli 2018 deelde de woonlnspecteur aan de heer 
mee dat een hercontrole dient te worden uitgevoerd in het pand. Op 13 september 
2018 meldde de wooninspecteur aan de heer dat het parket het dossier 
heeft geseponeerd. Hij werd daarbij uitgenodigd om binnen de maand te melden of 
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d~ gebreken zijn' hersteld, dan wel een rènovatieplan over te maken. Noch op deze, 
noch op navolgende brieven, werd door de he~r gereageerd. Op 26 
maart 2019 sing· de woonlnspecteur over tot dagvaarding van de heer 

7. Inmiddels had een voor111allge huishoudster van mevrouw bij de 
familierechtbank een vordering aanhangig gemaákt ter betwistlr,g van het testament 
waarin de heer · als 'afgemeeh ~gatarls werd aangesteld. · Zij meent zelf die 
algemene legataris te zijn op basis van ee·~ ouder authentiek testament. Bij 
tussenvonnis van 20 februari 2019 heeft dé famlllerechtbank alvorens over deze 
betwisting te oordelen een schriftdeskundige aangesteld: 

B. !!!in 

8. De woonlnspecteur eist dat de rechtbank de heer Beeckman voor wat betreft 
het pand g~legen te , kadastraal bekend 
te zou· ver.oordelen tot het wegwerken 
van alle -gebreken aan het pand waardoor ·dtt volledlg .voldoe~ aan de minimale 
kwallteltsverefsten. 

Hij vraagt dat de heer zou veroordeeld worden om dit alles uit.te voeren 
binnen de 10 maanden na betekening van het vonnis, op straffe van een-dwángsom 
van 150 € per persoon per dag vertraging, zonder dat er _een bijkomende termijn in 
de iin van artik~I 1385bls, vierde _lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend. 

. . 
Hij vraagt de rechtbank vervolgens om hem en het college van burgemeester en 
schepenen te .machtigen ambtshalve In de uitvoering van de herstelmaatregel te 
voorzie~ voor het geval dit herstel niet tijdig wordt uitgevoerd, en ,te: zeggen voor 

. recht dat hij gerechtigd Is de kosten te verhalen bij .de heer 

Ook vraagt hij d~ rechtbank om hem te machtigen om de eventuele kosten van 
herhÛisvesting te verhalen op de heer 

9. De heren vraagt de rechtbank de zaak naar de rol te vérzenden In 
afwachting van een· ultspraalt in de zaak voor de famlllerec:htbank, bekend met het 
rolnu"lmer 18/2167/A. Ondergeschikt beslu~ hij dat de eis onontvankelijk, minstens 
ongegrond, Is. · 
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C. Beoordellng 

10. De · woon Inspecteur heeft de herstelvordering bij de rechtbank aanhangig 
gemaakt met toepassing van artikel 20bis, §5, van de Vlaamse Wooncode. Dez~ 
bepaling luidt als volgt : 

"De woonln~pecteur en het college van burgemeester en schepenen kunnen ook VQOr 

de rechtbank van eerste aanleg, zetelend In burgerlijke aangelegenheden, In het 
~erechte/fjk arrondlss(!ment waar de woning, het pand, de specifieke woonvorm of 
het goed, vermeld In artikel 20, § 1, zich bevindt, de uitvoering van 
herstelmaatregelen vorperen.zoais omsdireven In§ 1 . .,, · 

11. De heer vraagt dat de rechtbank de beoordeling v~n de 
herstelvorderlng zou uitstellen In _afwachting van een defi'°ftleve uitspraak over de 
betwisting van de erfenis van mevrouw ·. Hij voert aan dat die uitspraak 
van doorslaggevend 'belang · zou zijn omdat de vordering van de woon Inspecteur 
onontvankelijk zou zijn Indien zou blijken dat hij niet de erfgenaam is .. 

De rechtbank stelt vast dat de heer vóór het overlijden van mevrouw 
optrad als vertegenwoordiger van mevrouw die de 

huurgelden Inde. HIJ heeft daarbij toegegeven dat hij deze huurgelden niet aan 
mevrouw r of haar bewindvoerder heeft doqrgegeven, maar Integendeel 
naar eigen inzicht zou hebben aangewend voor de uitvoering van herstellingen. In 
deze omstandigheden heeft _de heer zich re·eds vóór het overlijden _van 
mevrouw gedragen als de feitelijke verhuurder, die beschouwd wordt als 
#overtreder" In dé zin van ·de Vlaamse Wooncode, tegen wie de hers'telvorderlnç kan · 

: worden gericht. 

S~dert de Inbezitstelling van de· erfenis bij beschikking ván 30 _april 2018 Is de heer 
hoe dan ook te beschouwen als de #overtreder" In de zin van de Vlaamse 

Wooncode. Wanneer de rechtbank In de toekomst zou beslissen dat hij ten onrechte 
beschouwd werd als erfgenaam, kan dit geen a.fbreuk doen aan het feltelljk gegeven 
dat hij In afwachting van die rechterlijke beslissing ats· enige in het bezit is van het 
onroerend goed, en als zodanig ook beschouwd 'moet worden-als de #overtreder" in 
de zin va·n de Vlaamse Wooncode. 

Dè vraag om de beoordeling van de zaak op te schorten, wordt dan ook afgewezen. 

12. De heer werpt vervolgens op dat de eis onontvankelijk zou zijn 
omdat niet zou worden uiteengezet wat er precies van hem gevorderd wordt. De 
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----_,r-•-

----____ .-------·--
vastst~lllngen dateren al van 2§._olttób;,. 2016 en inmlddel~ zouden er al werken zijn 
uitgevoerd. _________ _ 

De exceptie -mî;~eitelijke grondslag. Het herstel dat wordt gevorderd, bestaat erin 
__ a11e-·é; brek~n weg te werken· die werden vastgesteld op 26 oktober 2016. Dat Is 

voldoende duidelijk. De heer Is niet Ingegaan op de talrijke verzoeken van 
de wooninspecteur om een hercontrole toe_te laten of om een renovatieplan Óp. te 
stellen. In deze omstandlglleden kan de woonlnspecteur niet anders dan een 
wlledfg herstel te vorderen. Als er al gebreken zijn die zouden zijn hersteld, zal dit . ________ _ 
kunnen worden vastgesteld na-ar aar,lelding van de controle op de uitvoering van dit ______ .. --
vonnis. · -----~ -----

13. Ten gronde betwist de heer dat hij. doó, -d·; ·::~:nspecteur kan 
worden aangespr~ken, nu niet hij m·aar mevrouw -- het pand verhuurde. 
Hoser heeft de rechtbank echter r~.eds-geoordeeld dat de heer . wel 
degelijk, zowel vóór als na het-··oviirlljden van mevrouw ·, beschouwd 
moet worden als d~ .-pêrsóon . die het feltelljk beheer voerde, en als .zoéf_anig 
beschouwd dient-te-worden "overtreder" In de zin van de Vlaams Wooncode~ tegen -
wie ~e hersf;ivorderlng kan worden inge$teld. De huurgelden · werden door de heer 

geJnd, zonder dat deze werden doorgestort aan mevrouw of 
haar - bewindvoerder, en zonder dat · er enige aanwijzing bestaat van een 
overeenkomst die zou toelaten _dat die gelden konden worden beho~den door de 
heer Het verweeimlddel wordt verworpen. 

---------
14. Met het proces-verbaal van 26 oktober 2016. toont de woonlnspege.ur'op __ _ 
afdoende wijze aan dat noch het gebouw In zijn geheel, __ ooch·- -de twee 
appartementen · die erin zijn · ltJgericht, voldoen aan de __ veréisten en normen, 
vastgèsteld met toepassing van artikel 5 van de Wo~.ocodtC én dat de woning wordt · 
verhuu~d, te huur gesteld of ter beschikking _pst-elëf met het oog op bewoning. . 

De heer beweert w.el-c:fáfh-;;;·and al lang niet meer verhuurd of bewoond 
zou zijn en dat hij ver_beteffngswerken heeft uitgevoerd, doch leet niets voor om deze 
beweringen te-stäv;n. Hij heèft integendeel alle vragen van de wooninspecteur tot 
ultvQ.erln-g"vin een controle genegeerd. Zolang niet aangetoond wordt dat het pand 

----definitief nlet ·meer in aanmerking kan komen om verhuurd te worden, óf dat alle 
---- herstelmaatregelen werden genomen die een normale bewoonbaarheid ·toelaten, 

dient de rechtbank in te gaan op de herstelvordering. 

De herstelvordering is gegrond. 

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

------
_______ .--
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15. De rechtbank dient de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel, di~ 
maximaal 2 Jaar bedraagt, te bepalen. De door de wooninspecteur gevorderde 
t~rmljn van 10 maanden, komt de rechtbank verantwoord voor. 

16. Ook kan de rechtbank op vordering ~n de wooninspecteur . een dwangsom -
bepalen per dag vertraging In de tenuitvoerlegging van d~ herstelmaatregelen. · H~t 
gevorder~ bedrag van 150,00 € komt de rechtbank gepast voor. De heer 
b~schlkt over een voldoende termijn om de herstelmaatregel uit te voeren, zodat 
geen bijkomende termijn overeenkomstig artikel 1385bis, vierde lld, van . het 
Gerechtelijk Wetboek, moet worden toegekend. 

. . 
Wel Is het gepast een maximumbedrag te bepalen aan dwangsommen die kunnen 
verschuldigd zijn, gelèt op de omstandigheid dat de woonlnspecteur In het geval van 
stllzltten van de heer ook zelf in de uitvoering kan voorzien. 

17. Artikel 20bls, §7, van d~ Vlaamse Wooncode bep·aart het volgende: 

'"Voor het geval dat de herstelmaatregelen door de overtreder niet binnen de door de_. 
rechtbank gestelde termijn worden uitgevoerd, beveelt het 'vonnis van de-rechter, 
bedoeld In §§ 1 en 5, dat de woonlnspecteur, . het college van burgemeester en 
sc~epenen of eventueel de burgerlijke partij, ambt.shalve in de uitvoering ervan kan · 
voorzien. 
Wanneer de overtreder In gebreke blijft Is hij verplicht alle uitvoeringskosten te 
vergoeden ·op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid, bedoeld In het 
eerste lid, of begroot en uitvoerbaar verklaard door de· beslagrech.ter In de burgerlijke 
rechtbank." · 

De woonlnspecteur vraagt dat zowel aan hemzelf als aan het college van 
burgemeester en schepenen de machtlglng zou worden gegeven om In de uitvoering 
van het vonnis te voorzien . 

. Het college van · burgemeester en schepenen Is evenwel geen partij In dit geding. 
Voormeld artikel 20bis, §7, van de Vla·amse Wooncode moet wor~en samengelezen 
met artikel 20bis, §1, dat bepaalt dat de herstelvordering wordt insesteld door de _ 
wo~mlnspecteur of het college van burgemeester en schepenen. Wanneer de 
woonlnspecteur de vordering instelt. kan de machtiging tot herstel enkel worden 
gegeven aan de wooninspecteur. Er bestaat geen wettelijke grondslag om deze · 
machtiging ook-te geven aan het college van burgemeester en schepenen. 
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6. Op grond van artikel 20bis, §8, van de Vlaamse Wooncode dient de rechter de 
woonlnspècteur Hen" het ·college van burgeme·ester en schepenen te machtigen om 
de kosten ~'vermeld In artikel 17bls,:§2· te verhalen op de overtreder. 

De kosten vermeld In artikel 17bls, §2, zijn de kosten van herhuisvesting waartoe de• 
burgemeester dient over te gaan wanneer de bewoners van het pand herhulsvest 
móeten worden. · 

Uit de samenle2Ing van beide artikelen kan worden afgeleid dat zowel aan de 
wooninspecteur als aan het· college · van burgemeester en schepenen een · 
vordertngs~echt wordt toegekend ten aanzien van deze kosten die door de 
burgemeester worden gemaakt. Hoe de doorrekening van deze kosten In de praktijk 
moet lopen Is niet geheel duidelijk nu het h!er telkens gaat om Instanties zonder 
rechtspersoonlljkheld, die organen zijn van het Vlaams Gewest en/of de gemeente. . 

Hoe dan ook kan de rechtbank zich .hier beperken tot het overnemen van hetgeen In 
het decreet Is bepaald, namelijk dat de woon inspecteur en het . college van 
burgemeester en schepenen de eventueel In toepassing van artikel 17bis, §2, van de 
Vlaamse Wooncode te maken kosten, kunnen verhalen op de heer 

• 

. . 
OP GROND VAN DEZE REDENEN BESUST DE RECHTBANK : 

De els Is toelaatbaa"r en gegrond ; - , 

De rechtbànk veroordeelt de heer om, binnen een termijn · van 10 
maanden na de betekening van dit vonnis, aan_ het onroerend goed gelegen te 

, kadastraal bekend te 
de nodige wer~zaam~eden uit te voeren waardoor het pand 

voldoet aan de kwallteltsvereisten vastgesteld In uitvoering van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode ; 

De rechtbank veroordeelt de heer tot betaling van een dwangsom van 
150,00 € per dag vertraging In de ·uitvoering van voormelde herstelmaatregel, zonder 
dat een bijkomende termijn In de zin van artikel 1385bls; vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, wordt toegekend ; het maximum bedrag aan dwangsommen 
dat in uitvoering van deze veroordeling kan verschuldigd zijn, wordt bepaald op 
50.000,00 €; 

De rechtbank beveelt dat de woonlnspecteur, In het geval de herstelmaatregel niet 
·tijdig ls uitgevoerd, ambtshalve in de · uitvoering ervan mag voorzien . ; de heer 
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. is gehouden de kosten _d~a-rvá~-;e vergoeden op ·verto~n van een staat, · 
opgesteld door de woonlp.speéteur, of begroot en uitvoerbaar verklaard door de 
beslagrechter ; .. - ----· · --· 
De r~gitbalilê"°~achtigt de woonlnspecteur en . het college van burgemeester en 

__ .sd'répenen van de gemeente om de e~entuele kosten van herhulsvesting 
______ _- vermeld in artikel 17bis, §2, van de Vlaamse Wooncode, die gemaakt dienen te 

~-· . . . 
worden om de VO(?rmelde herst~lmaatregel te kunnen uitvoeren, te verhalen. op de 
heer , die gehouden Is deze kosten te vergoeden o.p vertoon van een staat 

• opgesteld door de woon Inspecteur of het college van burgémeester en schepenèn, of 
begroot en uitvoerbaar verklaard door de bèslagrechter; . --------
De rechtbank beveelt dat dit vonnrs wordt lngesèhreven op de k;mt_-van····d;·
overgeschreven dagvaarding op de wijze, bepaald In artikel 84 van c!e.-Hypótheekwet ; --
De rechtbank veroordeelt de heer tot de __ ,ger€éhtskosten, begroot op 

- 180,95 € (dagvaarding) +. 20,00 € (fonds Jurldl.sche·lweedelijnsbljstand) + 165,00 C 
(tolrecht, te betalen aan de_ FOD Flna~dën)"+'° 1.440,00 € (rechtspleglngsvergoeding 
voor de woon Inspecteur), en t~_tde-tosten van de k.antmeid!ng. 

Dit vonnis ~ordt·tiÏtgesproken tijdens de openbare zitting van de 4e kamer van de 
Necter-tanástallge rechtbank van eerste aa.nleg Brussel van 6 maart 2020, door de 

____ ,,.-·tféér , 011dervoorzltter, In aanwezigheid van de heer 
__ .,.---· ..,...-- afgevaardigd gr~r. · 

--------

-----------
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