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IN DE ZAAK VAN : 

po 

De WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het 
VLAAMSE GEWEST, met KBO-nummer 0316.380.841 en met kantoren 
gevestigd te 1000 Brussel, Herman Teîrlinckgebouw, Havenlaan 88/22, 
die woonstkeuze doet ten kantore van zijn raadsman te 

eiser, verteoenwoord1qd door Mr. 
kantoor te 

TEGEN: 

1, met KBO-nummer 
met zetel te 

2. met KBO-nummer 

3. met RRN-nummer 
wonende te 

verweerders, vertegenwoordigd door Mr. 
met kantoor te 

VONNIST DE RECHTBANK ALS VOLGT: 

I. PROCEDURE 

advocaat met 

en 

en met zetel te 

en 

advocaat 

De zaak werd ingeleid bij dagvaarding, aan de verweerders betekend 
op 7 maart 2022 en overaeschreven m de registers van het bevoegde 
rechtszekerhetdskantoor op 8 maart 2022 onder het nummer 

Bij beschikking van de voorzitter van deze kamer van 12 april 2022 
werden de tussen de raadslieden van de partijen (schriftelijk) overeen
gekomen conclusietermijnen bekrachtigd en een rechtsdag bepaald 
conform artikel 747, § 1 van het GerechteltJk Wetboek. De zaak werd 
vastgesteld voor behandeling op de zitting van 10 januari 2023. 
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Op de openbare terechtzitting van 10 Januari 2023 werden de raads
lieden van de partIJen gehoord, waarna de debatten z13n gesloten en 
de zaak in beraad werd genomen. 

De rechtbank nam kennis van het dossier van de rechtspleging en van 
de voor alle partiJen neergelegde stukken. 

II. FEITEN EN VORDERING 

1. De tweede ver1A/AArd,:,r 
van de woning te 

1<= 1+1ans de (enige) eigenares 
, kadastraal gekend onder 

ZI.i hee~ dit 
pand gekocht van de eerste verweerster 
meer bepaald bij notarîële akte verleden op 14 maart 2014. 

De derde verweerder 1s bestuurder van die beide 
voornoemde vennootschappen. Oot< de eerste verweerster blijkt, op 
haar beurt, bestuurder te zijn van de tweede verweerster. ZIJ allen 
worden hierna samen genoemd: de verweerders. 

In het verleden werd de gezegde woning door de tweede Xterweerster 
verhuurd aan derden, meer bepaald (eerst) aan 

:!n ( later) aan ( die, ieder 
voor zich, de kamers van het pand blijkbaar hebben onderverhuurd 
aan diverse andere personen). Eind 2020 blijkt de tweede verweerster 
het pand alsnog als eengezinswoning te hebben verhuurd, met name 
aan (vier) personen van dezelfde familie . 

In het kader van een destijds lopend (sociaal) strafonderzoek zijn de 
diensten van de WOONINSPECTEUR die bevoegd îs voor het VLAAMSE 
GEWEST (hierna: de eiser) ter plaatse gekomen, meer bepaald op 9 
me, 2017, waarbij werd vastgesteld dat de woning in kwestie niet 
voldeed aan de minimale woonkwaliteitsvereisten zoals vermeld In 
artikel 5 van de (toenmalige) Vlaamse Wooncode. Daarvan werd ook 
proces-verbaal opgemaakt. 

Na herhaalde verzoeken tot hercontrole hebben de diensten van de 
eiser de bewuste woning (al meer dan eens) opnieuw geïnspecteerd, 
meer bepaald (eerst) op 9 november 2017 en (laatst) op 24 november 
2020. Daarbij werd evenwel telkens vastgesteld dat het pand nog 
steeds niet voldeed aan de voormelde minimale woonkwalIteits
vereisten van artikel 5 van de ( oude) Vlaamse Wooncode en/of, in het 
laatste geval, aan de vereisten van conformiteit in de zin van de 
(nieuwe) Vlaamse Codex Wonen. Ook dáárvan werd destijds telkens 
proces-verbaal opgemaakt. 

Op 21 juni 2017 blijkt de etser reeds een herstelvordering te hebben 
opgesteld, die per brieven van diezelfde datum ook werd overgemaakt 
zowel aan de procureur des Konings te Gent als aan het college van 
burgemeester en schepenen van 
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Naar verluidt heeft het (sociale) strafonderzoek waarvan hoger sprake 
inmiddels ziJn beslag gekend, maar werd de herstelvordenng van de 
eiser daarin niet meegenomen door de vervolgende instanties. De 
eiser houdt echter vast aan z1Jn ( op 20 Januari 2022 geactualiseerde) 
herstelvordering, teneinde de hier bedoelde woning alsnog te laten 
voldoen aan de vereisten van conformiteit zoals vandaag vervat in de 
Vlaamse Codex Woning ( die het regime van de Vlaamse Wooncode 
sinds 1 januari 2021 heeft vervangen) . 

B1j dagvaarding van 7 maart 2022 heeft de eiser deze herstelvordenng 
ook gerechtelijk ingesteld bij deze (burgerliJke) rechtbank, afdeling en 
kamer. De eiser heeft die (thans dus in rechte geformuleerde) herstel
vordering evenwel niet alleen gencht tegen de tweede verweerster (als 
eigenaar-verhuurder), maar ook tegen de eerste verweerster (als 
voormalige eigenaar en/of als bestuurder van de tweede verweerster) 
én tegen de derde verweerder ( als bestuurder van de beide andere 
verweersters). 

In zoverre deze herstelvordering ook tegen hén is gericht, wordt ziJ 
alvast door de eerste verweerster en de derde verweerder (formeel) 
betwist. Volgens de laatstgenoemden ziJn zijzelf in deze zaak nameliJk 
geenszins te aanzien als overtreders, zodat de door de eiser thans 
gevorderde herstelmaatregel alvast onmogelijk tegen hén zou kunnen 
worden uitgesproken. 

Voor het overige wordt door de verweerders ( en dan in het bijzonder 
door de tweede verweerster) het bestaan van de eerder vastgestelde 
inbreuken op zich niet betwist, maar benadrukken zij dat inmiddels wél 
renovatiewerken In uitvoering zijn, zodat een herstelmaatregel zoals 
gevorderd door de eiser thans zonder voorwerp zou zijn, minstens dat 
spoedig zal worden. Volgens de verweerders (en dus vooral de tweede 
verweerster) was/is de huidige herstelvordenng van de eiser dan ook 
voorbarig. 

Ondergeschikt betwisten de verweerders (en dus in de eerste plaats de 
tweede verweerster) ook een aantal modaliteiten van de door de eiser 
gevorderde herstelmaatregel. Meer bepaald verzetten zij zich tegen de 
door de eiser gevraagde dwangsom alsook tegen diens verzoek om het 
college van burgemeester en schepenen van te laten 
machtigen om de eventueel bevolen werken desnoods ambtshalve uit 
te voeren. 

2. Volgens de termen van zijn eerste ( en laatste) conclusie, neergelegd 
ter gr·iffie op 16 september 2022, strekt de huidige vordering van de 
eiser er (ten gronde) toe om: 

- de (drie) verweerders te horen veroordelen tot het uitvoeren van 
de nodige herstelwerkzaamheden aan het pand gelegen te 

zodat een conforme woning 1n de zin van 
artikel I.3, § 1, 8° van de Vlaamse Codex Wonen ontstaat; 

! 
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po 

- dienvolgens de verweerders ook te horen veroordelen tot een 
dwangsom van 150,00 euro per persoon en per dag vertraging 
biJ het niet-naleven van dit bevel binnen de vooropgestelde 
termiJn van tien maanden, met urtdrukkelijke vermelding dat die 
termijn van tien maanden enkel een aan de hoofdveroordel1ng 
gekoppelde termijn is en ( dus) geenszins een dwangsomtermiJn 
in de zin van artikel 1385b1s van het GerechteltJk Wetboek; 

- vervolgens zowel de eiser zelf als het college van burgemeester 
en schepenen van machtiging te horen verlenen tot 
het ambtshalve uitvoeren van het bevolen herstel (zie art. 3.47 
Vlaamse Codex Wonen) 111 plaats van de veroordeelden na het 
verstrijken van de termijn ingeval zij dit nalaten en dit op hun 
kosten. 

- tot slot de verweerders te horen veroordelen tot de kosten van 
de herhuisvesting . 

Daarnaast heeft de eiser, volgens de termen van diezelfde (laatste) 
conclusie, ook gevraagd om de verweerders tevens te veroordelen tot 
de kosten van het geding, met Inbegrip van de dagvaardingskosten, de 
kosten van de overschriJving van de dagvaarding op het hypotheek
kantoor, "de kost van de overschrijving van het tussen te komen 
vonnis en/of arrest op het Hypotheekkantoor" (sic) en de bas1s
rechtsplegingvergoed1ng, begroot op 1.680,00 euro, alsook om het te 
vellen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande 
alle verhaal, zonder borgstelling en met uitsluiting van kantonnement. 

Ter zitting van 10 januari 2023 heeft de eiser, b1j monde van zijn 
raadsman, echter alsnog opgave gedaan van de (kort voordien weer) 
geïndexeerde rechtsplegingsvergoedmg - waarvan akte. 

3. Volgens de termen van hun (tweede en laatste) syntheseconclusie, 
neergelegd ter gnffie op 31 oktober 2022, hebben de verweerders van 
hun kant gevraagd om: 

- de vordering( en) van de eiser zonder voorwerp te verklaren, dan 
wel af te wijzen als onontvankelijl<, minstens ongegrond; 

- ondergeschikt, de zaak urt te stellen; 

- de eiser te veroordelen tot de kosten van het geding, met 
inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 1. 680,00 
euro; 

dit alles b1J vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad te verklaren is, 
niettegenstaande alle verhaal. 

Ter zitting van 10 januari 2023 hebben ook de verweerders, bij monde 
van hun raadsman, alsnog opgave gedaan van de (kort voordien weer) 
geindexeerde rechtsplegingsvergoeding - waarvan eveneens akte. 
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III. BEOORDELING 

1. De verweerders vragen, in de eerste plaats, om de huidige herstel
vordering van de eiser onontvankell]k dan wel zonder voorwerp te 
verklaren, minstens om ( de behandeling van) de voodiggende zaak w t 
te stellen. Maar dáárin kunnen de verweerders onmogelijk worden 
gevolgd. 

Zo worden door de verweerders alvast géén (echte) gronden van niet
ontvankelijkheid (of ontoelaatbaarheid) van de huidige vordering van 
de eiser opgeworpen. Ook waar de verweerders stellen dat alvast de 
eerste en de derde van hen géén eigenaars-verhuurders' van het pand 
en ( dus) auteurs van de vastgestelde inbreuken waren/ziJn (zodat de 
thans gevorderde herstelmaatregel onmogelijk aan hén zou kunnen 
worden opgelegd), voeren ziJ namelijk géén betwisting over de regel
matigheid van de procedure ( ontvankelijkheid) nóch over het bestaan 
zelf van het vorderingsrecht (het zgn. 1us agendi) In hoofde van de 
eiser (toelaatbaarheid), maar in werl<el1jkheid niets anders dan (reeds) 
verweer ten gronde. Dat komt later pas aan bod {zie verder). 

Voor het overige ziet ook de rechtbank zelf geen ambtshalve op te 
werpen gronden van n1et-ontvankelijkhe1d (of ontoelaatbaarheid) van 
de huidige vordering van de eiser. Die (herstel)vordering is dus alvast 
wel degelijk ontvankelijk ( en toelaatbaar). 

Al even onterecht willen de verweerders doen geloven dat de huidige 
herstelvordering van de eiser 11zonder voorwerp" zou zrjn, met name in 
het licht van de (beweerde) renovatiewerken die in opdracht van de 
tweede verweerster zouden zijn of worden uitgevoerd aan de woning 
in kwestie. Op basis van de door de verweerders voorgelemlP. rP.r.P.nt-P. 
bestekken voor diverse werken aan/In het pand gelegen te 

(zie stukken 3 verweerders), wil de rechtban1< gerusc 
aannemen dat zulke renovatiewerken inmiddels (op vrijwillige basis) 
reeds in wtvoering zijn. Maar zoals de verweerders daarbij ook zélf te 
kennen geven, zijn die werken vandaag de dag in leder geval nog niet 
voltootd - laat staan in die mate dat het pand nu reeds volledig zou 
voldoen aan de vereisten van conformiteit in de zin van de (inmiddels 
van kracht geworden) Vlaamse Codex Wonen. Hier en nu bl!Jkt voor 
het pand alleszins nog géén (nieuw) conformiteltsonderzoek te ziJn 
uitgevoerd, laat staan dat die (verplichte) conformiteit van de woning 
nu reeds offlclee/ vastgesteld zou z13n geworden. 

De rechtbank benadrukt nochtans, samen met de eiser, dat de bewijs
last ter zake alleen op de verweerders rust (zie verder). Zolang dat 
bewijs van conformiteit (nog) niet geleverd is, dient de rechtbank er 
dan ook van uit te gaan dat de eerder vastgestelde overtredingen van 
de (oude en nieuwe) geldende woonkwaliteitsnormen nog niet volledig 
hersteld zijn geworden en vandaag dus nog altijd voorhanden zijn . In 
de gegeven omstandigheden is de huidige herstelvordering van de 
eiser, anders dan de verweerders willen ( doen) geloven, nog helemaal 
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niet "zonder voorwerp'' - maar strekt zij wel degel ijk tot een concrete 
wijziging van de realiteit op het terrem, meer bepaald rn die zin dat de 
(aldus nog altiJd bestaande) inbreuken waarvan hoger sprake alsnog 
zouden worden weggewerkt. Die (herstel)vordering van de eiser was/1s 
dan ook geenszins 11 prematuur" (sic). Inteaendeel. aanaenomen dat de 
renovatiewerken aan het pand tE inmiddels 
ook effectief werden gestart (zie hoger), hee~ men juist zélf rijke/ij/< 
lang getalmd om daartoe (intussen al meer dan vijf Jaar na de eerste 
vaststellingen van inbreuken, die reeds werden gedaan op 9 mei 2017) 
eindehjk het nodige te doen .. . 

Al even vruchteloos vragen de verweerders om de behandeling van de 
zaak thans uit te stellen in afwachting van de (nota bene uitsluitend 
door henzelf te bepalen) voltooiing van de thans lopende renovatie
werken aan/in de betrokken woning. Voor een dergellJk uitstel van 
behandeling (op eenzijdig verzoek van één van de gedingpartijen, in 

dit geval de verweerders) bestaat namelijk geen enkele rechtsgrond -
nóch in het Gerechtelijk Wetboek, nóch in de Vlaamse Codex Wonen, 
nóch in enige andere wettelijke of decretale bepaling (vgl. art. 4, lid 1 
Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering, dat in deze zaak echter 
geen toepassing meer kan/moet vinden). Voor zo'n uitstel bestaat hier 
overigens ook geen enkele reden - want het feit dat zulke renovatie
werken vandaag reeds in uitvoering zouden zijn, staat er geenszins 
aan in de weg dat één of meerdere verweerders b1J huldig vonnis ook 
nog zouden worden veroordeeld tot diezelfde herstelwerken. In dat 
geval za l ( of zullen) de veroordeelde partiJ( en) gewoon wellicht veel 
sneller in staat zijn om die veroordeling ook effectief en volledig na te 
komen. Maar het ene sluit het andere geenszins uit. 

Kortom, anders dan de verweerders trachten voor te houden, ziet de 
rechtbank geen enkel beletsel om thans (meteen) over te gaan tot de 
beoordeling ten gronde van de huidige (herstel)vordering van de eiser 
- waartoe ziJ hierna dan ook meteen zal overgaan (zie verder). 

2. Elke woning moet op een aantal vlakken voldoen aan de 
elementaire veWghe/ds-, gezondheids- en woonkwallteitsvereisten, die 
door- de Vlaamse Regering nader worden bepaald (zie art. 5, § 1 
Vlaamse Wooncode, zoals van toepassing op 9 mei 2017, 9 november 
2017 en 24 november 2020). 

Wanneer een woning die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 
van de Vlaamse Wooncode rechtstreeks of via tussenpersoon wordt 
verhuurd, te huur- gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of 
diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 
500 tot 25.000 euro (zie art. 20, § 1, eerste lid Vlaamse Wooncode, 
zoals nog van toepassing op 9 mei 2017, 9 november 2017 en 24 
november 2020) . 
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Vandaag moet elke woning op de volgende vlakken voldoen aan de 
elementaire ve1/1gheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die 
door de Vlaamse Regering nader bepaald worden: 

1 ° de oppervlakte van de woongedeelten, rekening houdend met het 
type van woning en de functie van het woongedeelte; 

2° de sanitaire voorzieningen, vooral de aanwez1ghe1d van een goed 
functionerend toilet in of aansluitend biJ de woning en een 
wasgelegenheid met stromend water, beide aangesloten op een 
afvoerkanaal zonder geurhinder; 

3° de windd1chtheid, de thermische isolatie en de verwarmings
mogelijkheden, vooral de aanwezigheid van voldoende veilige 
verwarmingsmiddelen om de woongedeelten met een woonfunctie tot 
een normale temperatuur te kunnen verwarmen en, indien nodig, te 
kunnen koelen tegen redelijke energiekosten of de mogeliJkheid om 
die middelen op een veilige manier aan te slwten; 

4° de ventilatie-, verluchtings- en verlichtmgsmogelijkheden, waarbtJ 
de verlichtingsmogel1Jkheid van de woongedeelten wordt vastgesteld In 
relatie tot de functie, de ligging en de vloeroppervlakte ervan, en de 
ventilatie- en verlucht1ngsmogelijkheid in relatie tot de functie en de 
ligging van het woongedeelte en tot de aanwezigheid van kook-, 
verwarmings- of warmwaterinstallaties die verbrandingsgassen 
produceren; 

5° de aanwezigheid van voldoende en veilige elektrische Installaties 
voor de verlichting van de woning en voor het veilige gebruik van 
elektrische apparaten; 

6° de gasinstallaties, waarbij zowel de toestellen als de plaatsing en 
de aansluiting ervan de nodige veiligheidsgaranties bieden; · 

7° de stabiliteit en de bouwfys1ca met betrekking tot de fundering, de 
daken, de buiten-en binnenmuren, de draagvloeren en het timmer
werk; 

8° de toegankelijkheid en het respect voor de persoonliJke levens
sfeer; 

9° de minimale energetische prestaties; 
10° de aanwezigheid van drinkbaar water 

(zie art. 3.1, § 11 eerste lid Vlaamse Codex Wonen, zoals van 
toepassing sinds 1 januari 2021), alsook aan de vereisten van brand
vei11ghe1d, met inbegrip van de door de Vlaamse Regering vastgestelde 
specifieke en aanvullende veiligheidsnormen en van de wtrust1ng met 
één of meer rookmelders of een gekeurd en gecertificeerd brand
detectiesysteem (zie art. 3.1, § 1, tweede ltd Vlaamse Codex Wonen, 
zoals van toepassing sinds 1 januari 2021) . 

Bij de nadere bepaling van al deze vereisten hanteert de Vlaamse 
Regering één of meer lijsten van mogelijke gebreken die zijn onder
verdeeld m de volgende drie categorieèn: 

1 ° gebreken van categorie I: kleine gebreken die de levens
omstandigheden van de bewoners negatief beinvloeden of dte 
potentieel kunnen u1tgroe1en tot ernstige gebreken; 

2° gebreken van categorie II: ernstige gebreken die de levens
omstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen 
direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de 

I 
j 



RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN 
AFDELING GENT - ELFDE KAMER 
OPENBARE TERECHTZ11TING VAN 7 FEBRUARI 2023 

woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning; 
3° gebreken van categorie JIJ: ernstige gebreken die mens

onwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die ' een direct 
gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, 
waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning (zie art. 
3.1, § 1, derde lid Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing sinds 1 
januari 2021). Tevens moet de omvang van elke woning minstens 
beantwoorden aan de woningbezetting, waarbij de normen voor de 
vereiste minimale omvang van de woning in relatie tot de gezins
samenstelling worden vastgesteld door de Vlaamse Regering (zie art. 
3.1, § 1, vierde lid Vlaamse Codex Wonen). 

Van 'conformiteit' Is sprake indien een woning geen enkel gebrek als 
vermeld in artikel 3.1, § 1, derde lid, 2° en 3° van de Vlaamse Codex 
Wonen (m.a.w. een gebrek van categorie II of categorie III) vertoont 
(zie art. 1.3, § 1, 8° Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing 
sinds 1 januari 2021). 

De conformiteit van een woning die verhuurd wordt of te huur of ter 
beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting 
van één of meer studenten, kan blijken uit het conformlteitsattest dat 
de burgemeester afgeeft op eigen initiatief of op verzoek. Het 
conformlteitsattest vermeldt de aanwezigheid van eventuele gebreken 
als vermeld in artikel 3.1, § 1, derde lid, 1 ° en de toegestane 
maximale woningbezetting volgens de normen die worden vastgesteld 
met toepassing van artikel 3.1 , § 1, vierde lid (zie art. 3.6, § 1, eerste 
lid Vlaamse Codex Wonen). In afwiJking daarvan geldt ook het proces
verbaal van uitvoenng van herstelmaatregelen, opgemaakt door de 
(gewestelijke) woontnspecteur, als conformiteitsattest, op voorwaarde 
dat uit het proces-verbaal blijkt dat de woning opnieuw conform Is (zie 
art. 3.6, § 2, eerste lid Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing 
sinds 1 januari 2021 ). 

Als een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via 
tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, 
(thans) gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot dne 
jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met één van die 
straffen alleen (zie art. 3.34 Vlaamse Codex Wonen, zoals dus van 
toepassing sinds 1 januari 2021). 

Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit 
te voeren om de woning of het pand dat het gebouw met de aanwezige 
woningen omvat conform te maken en om de overbewoning te 
beëindigen. ( .. ) Dat gebeurt ambtshalve of op vordenng van de 
woonlnspecteur of het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente waar de woning, het pand of het goed ligt (zie art. 3.43, 
eerste lid Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing sinds 1 Januari 
2021; zie voorheen art. 20b1s, § 1, eerste lid Vlaamse Wooncode). 

1 
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De rechtbank bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstel
maatregelen en kan, op vordering van de woonmspecteur of het 
college van burgemeester en schepenen, eveneens een , dwangsom 
bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstel
maatregelen. De termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen 
bedraagt maximaal twee Jaar (zie art. 3.43, tweede lid Vlaamse Codex 
Wonen, zoals van toepassing sinds 1 Januari 2021; zie voorheen art. 
20b1s, § 1, tweede hd Vlaamse Wooncode). 

De (herstel)vorderingen bedoeld in artikel 3.43, worden b1J het parket 
ingeleid bij gewone brief in naam van liet Vlaamse Gewest of het 
college van burgemeester en schepenen, door de wooninspecteurs en 
de aangestelden van het college van burgemeester en schepenen . De 
woonlnspecteur of het college van burgemeester en schepenen stuurt 
een afschrift van deze vordering naar de overtreder en naar de 
eigenaar van de woning of het goed waarvoor de vordering werd 
ingeleid (zie art. 3.44, eerste en tweede lid Vlaamse Codex Wonen, 
zoals van toepassing sinds 1 Januari 2021; zie voorheen art. 20b1s, § 2 
Vlaamse Wooncode). 

De (herstel)vordering wordt uitdrukkelijk gemotiveerd vanuit het 
oogpunt van de conformiteit van de woning en het beëindigen van de 
overbewoning (zie art. 3.44, § 2 Vlaamse Codex Wonen; zoals van 
toepassing sinds 1 januari 2021; zie voorheen art. 20bis, §, 3 Vlaamse 
Wooncode), De vordering vermeldt minstens de gebreken op basis 
waarvan het herstel wordt gevorderd (zie art. 3.44, § 3 Vlaamse 
Codex Wonen, zoals van toepassing sinds 1 januari 2021; zie voorheen 
art. 20bis, § 4 Vlaamse Wooncode). 

De woonînspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
kunnen echter ook voor de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in 
burgerlijke aangelegenheden, in het gerechtelijk arrondissement waar 
de woning, het pand, de specifieke woonvorm of het goed, vermeld in 
(onder meer) artikel 3.34, zich bevindt, de uitvoering van herstel
maatregelen vorderen zoals omschreven in artikel 3 .43 (zie art. 3 .44, 
§ 4 Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing smds 1 januari 2021; 
zie voorheen art. 20bis, § 5 Vlaamse Wooncode). 

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 artikel 3.43 en 3.44, dat 
de wooninspecteur, het college van burgemeester en schepenen en 
eventueel de burgerltJke partIJ, ambtshalve in de uitvoering ervan kan 
voorzien (zie art. 3.47, eerste lid Vlaamse Codex Wonen, zoals van 
toepassing sinds 1 Januari 2021; zie voorheen art. 20b1s, § 7, eerste 
lid Vlaamse Wooncode). 

In geval van veroordeling wegens één van de misdrijven, bepaald m 
(onder meer) artikel 3.34, machtigt het vonnis van de rechter, bedoeld 
In artikel 3.43 en 3.44, de wooninspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen om de kosten, vermeld In artikel 3.33 
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(versta: de kosten van herhwsvesting), te ver·halen op de overtreder 
(zie art. 3.48, eerste lid Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing 
sinds 1 januari 2021; zie voorheen art. 20bis, § 8, eerste lid Vlaamse 
Wooncode). 

3. Op 9 mei 2017 werd door de diensten van de eiser vastgesteld dat 
de woning gelegen te niet voldeed aan de 
veiligheids-, gezondheids- en woon kwaliteitsvereisten voorgeschreven 
door of krachtens artikel 5 van de (toen van kracht zijnde)' Vlaamse 
Wooncode. Hiervan werd ooi< proces-verbaal opgemaakt (zie stuk 1 
eiser). 

Na verzoeken tot hercontrole hebben de diensten van de eiser zich 
opnieuw ter plaatse begeven, meer bepaald ( eerst) op 9 november 
2017 en (laatst) op 24 november 2020. Maar ook dán werd (telkens) 
opnieuw vastgesteld dat de woning nog steeds met voldeed aan de 
veil1gheids-, gezondheids- en woon kwaliteitsvereisten voorgeschreven 
door of krachtens artikel 5 van de (toenmalige) Vlaamse Wooncode 
en/of, in het laatste geval, aan de vereisten van conformiteit volgens 
de (toen weldra van kracht zijnde) Vlaamse Codex Wonen . Ook 
dáárvan werd toen telkens proces-verbaal opgemaakt (zie stukken 6-7 
eiser). 

De woning in kwestie was ten tijde van deze vaststellingen eigendom 
van de tweede verweerster Zij werd door deze laatste 
desti1ds·ook verhuurd aan derden, meer bepaald (eerst) aan mevrouw 

(later) .aan en 
(nog later) aan de Meer 
bepaald bhJkt de schnftelijke huurovereenkomst van ( enkel) de tweede 
verweerster (als verhuurder) met mevrouw 
te zijn gesloten op 1 mei 2016 (zie stuk 1 eiser, bijlage) en die met 

op 25 augustus 2017 (zie stuk 6 eiser, i.h.b. 
p. 6), waarna deze huurders, ieder voor zrch, de kamers van het pand 
blijkbaar op hun beurt hebben onderverhuurd aan verschillende andere 
personen. Ook de huurovereenkomst met 

werd alleen door de tweede verweerster gesloten, 
meer bepaald op 11 september 2020 (zie stuk 7 eiser, bijlage). 

Dit alles blijkt genoegzaam uit de inhoud van de voormelde processen
verbaal van 9 mei 2017, 9 november 2017 en 24 november 2020, 
inzonderheid uit de bijhorende technische verslagen (zie andermaal 
stukken 1, 6 en 7 eiser, telkens de bijlagen). 

Dat alvast de twééde verweerster zich op die manier 
schuldig hee~ gemaakt een misdn;r ( Kortweg l<rotverhuur genoemd), 
staat dan ook buiten kijf. Immers, alle constitutieve bestanddelen van 
dat misdrijf, zoals verwoord in ( de toen geldende strafbepaling van) 
artikel 20, § 1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode (zie hoger), waren 
minstens in hoofde van deze laatste destijds In concreto verenigd -
zowel de materÎële (woning die niet beantwoordt aan de toenmalige 
woonnormen nóch conform is met de hwdige; verhuur met het oog op 
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bewoning) als de morele (want een algemeen opzet volstond/volstaat 
daartoe). 

In de gegeven omstandigheden kan en moet dus zeker de tweede 
verweerster hoe dan ook worden gekwalificeerd als een overtreder m 
de zin van (voorheen) artikel 20bis, § 1, eerste lid Vlaamse Wooncode 
en (thans) artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen (zie hoger). Dat 
laatste wordt trouwens (terecht) ook door de verweerders zelf op zich 
niet betwist. 

Deze vaststelling van dat (ooit effectief gepleegd) misdnjf van krot
verhuur volstaat om de overtreder te veroordelen tot de gevorderde 
herstelwerken - ongeacht alle (feiteliJke of jund1sche) ontwikkelingen 
die het betrokken pand achteraf, d.w.z. ná de vaststelling van dat 
misdrijf, gebeurliJk nog zou hebben ondergaan. Alleen de effectieve 
uitvoering van zulke herstelwerken, waardoor de woning inmiddels 
alsnog volledlg conform zou zijn gemaakt aan de (actuele) elementaire 
vei11gheids-, gezondheids- en woonkwalite1tsvereisten voorgeschreven 
door of krachtens de Vlaamse Codex Wonen (zie hoger), zou het 
opleggen van een dergel!Jke herstelmaatregel overbodig maken - en 
de daarop gerichte (herstel)vordenng derhalve ongegrond. Maar zoals 
eerder al werd aangestipt, blijkt dat laatste hier en nu (nog) niet het 
geval te zijn (zie hoger). 

In dat verband dient de rechtbank de verweerders overigens te wijzen 
op het decretaal voorgeschreven scenario. Immers, als de overtreder 
de gevorderde (of opgelegde) herstelmaatregelen vrfjwJ/lig wtgevoerd 
heeft, is het alleen aan hém om de wooninspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen daarvan zélf onmiddellijk op de hoogte te 
brengen (per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangst
bewijs) - waarna de daartoe bevoegde ambtenaren (na betaling van 
de toepasselij ke vergoeding) een controle ter plaatse zullen doen en 
een (nieuw) proces-verbaal van vaststelling zullen opstellen (zie art. 
3.46, eerste lid Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing sinds 1 
januari 2021; zie voorheen art. 20bis, § 6, eerste lid Vlaamse Codex 
Wonen). In voorkomend geval, zal de eiser vervolgens een proces
verbaal van uitvoering opstellen ( dat alsdan dus meteen zal gelden als 
conformtteitsattest : zie hoger) - met dien verstande dat, behoudens 
bewijs van het tegendeel, alleen dat proces~verbaal van uitvoermg zal 
gelden als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel (zie 
art. 3.46, derde lid Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing sinds 
1 januari 2021; zie voorheen art. 20bis, § 6, derde lid Vlaamse Codex 
Wonen). 

Zoals gezegd, is voor de woning gelegen te 
evenwel nog nifil~ van dat alles voorhanden. Integendeel, ook volgens 
de verweerders zelf zouden intussen weliswaar al bepaalde renovatie
werken zijn gerealiseerd, maar zouden deze werkzaamheden vandaag 
de dag (wel bijna maar) nog niet volledig voltooid en ( dus) nog steeds 
in uitvoermg z13n (zie 1hoger). Van enige kennisgeving van vriJw1ll1ge 
uitvoering (versta: door één van de verweerders, aan de diensten van 
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de eiser en het college van burgemeester en schepenen van de 
Is vooralsnog alleszins géén sprake geweest - en dus óók niet 

van een (nieuw) bezoek ter plaatse door een bevoegde ambtenaar, 
laat staan van een proces-verbaal van uit voering opgesteld door de 
eiser zelf. De door de tweede verweerster inmiddels blijkbaar reeds 
aangevraagde en bekomen vrijstelling van belasting op ongeschikt en 
onbewoonbaar verklaarde wonmgen (precies) wegens renovatiewerken 
(zie stuk 2 verweerders), vormt ter zake alleszins géén (sluitend) 
bewijs van het tegendeel. Dienvolgens dringt het besluit zich op dat de 
door de eiser qevorderde herstelwerken aan/tn de woning gelegen te 

op dit ogenblik blijkbaar nog niet (volledig) 
uitgevoerd 213n geworden - zodat die gevorderde herstelmaatregelen, 
volgens de actuele stand van zaken, wel degelijk nog altijd opgelegd 
kunnen/moeten worden en de daarop gerichte (herstel)vordenng dus 
geenszms "zonder voorwerp" is (zie hoger). 

Kortom, althans in zoverre de huidige (herstenvorderinq van de eiser 
gericht is tegen de tweede verweerster als eigenaar
verhuurder ten t ijde van de vastgestelde inbreuken op de woonnormen 
waarvan hoger sprake, is deze vordering derhalve alvast principieel 
gegrond. 

4. Het is echter ten onrechte dat de eiser heeft gemeend om diezelfde 
(herstel)vordenng tegeli.ik óók te richten tegen de eerste verweerster 

en de derde verweerder 

De eerste verweerster Is weliswaar de vorige eigenaar van de woning 
in kwestie, maar hee~ dit pand inmiddels (allang) overgedragen aan 
de tweede verweerste, meer bepaald b1J notanéle akte 
verleden op 14 maart 2014 (zie stuk 1 verweerders). Ten tijde van de 
hoger bedoelde overtredingen (vastgesteld in 2017 en 2020), was het 
dan ook uitsluitend de tweede verweerster aan wie het betrokken pand 
toebehoorde én die het destijds ook verhuurde. Op dát moment had de 
eerste verweerster daar zelf niets (meer) mee te maken, zodat zij als 
dusdanig ook onmogelijk nog (rechtstreeks) als overtreder kan worden 
beschouwd 111 het kader van de bovenvermelde inbreuken. Het enkele 
feit dat de eerste verweerster lang voordien ook zelf nog eigenaar was 
van het bewuste pand (zie hoger), kan daartoe (uiteraard) onmogelijk 
volstaan. 

Het is wél juist dat de eerste verweerster bestuurder bllJl<t te ziJn van 
de tweede verweerster - net als de derde verweerder overigens, die 
bovendien haar gedelegeerd bestuurder is. Elk van beide blijkt deze 
functie bovendien al jarenlang te bekleden, óók reeds ten t1Jde van de 
(al in 2017 en in 2020 vastgestelde) inbreuken waarvan hoger sprake 
(zie beslissing BAV 30 juni 2016, BS 17 februari 2017, bijlagen). 

Echter, anders dan de eiser ( onterecht) lijkt te veronderstellen, kan die 
vaststelling op zich Il.l..fil volstaan om ook de eerste verweerster en de 
derde verweerder persoonllJk evenééns schuldig te verklaren aan het 
destijds vastgestelde misdrijf (van krotverhuur), m.a.w. om ooi< van 
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henzelf overtreders te maken in de zin van (toen) artikel 20, § 1 van 
de Vlaamse Wooncode en (thans) artikel 3.34 van de Vlaamse Codex 
Wonen (zie hoqer). Het is en blijft namelijk uitsluitend de tweede 
verweerster die toen de enige eigenares was van de 
woning in kwestie (die dus niet rn overeenstemming was en is met de 
geldende woonnormen) én deze woning dest1Jds ook als enige heeft 
verhuurd aan derden (zie hoger). 

Zeker, het is ongetwiJfeld juist dat de derde verweerder "de natuurlijke 
persoon achter de tweede verweerder" was/is alsook "degene die de 
handtekening onder het contract heeft gezet, ter plaatse 1s geweest, 
de communicatie heeft gevoerd en dus doelbewust het pand verhuurd 
heeft, goed wetende dat het niet conform was" (sic), zoals de eiser 
terecht onderstreept (zie conclusie eiser, p. 28, nr. 18). Dat kon ook 
moeilijk anders, aangezien de tweede verweerster ( als vennootschap) 
nu éénmaal een rechtspersoon betreft en, als zodanig, sowieso niet 
anders kan optreden dan (precies) door toedoen van een natuurlijke 
persoon die (hetzij rechtstreeks, hetzij via een andere rechtspersoon) 
haar daartoe bevoegde orgaan vormt - in dit geval dus de derde 
verweerder, als (gedelegeerd) bestuurder van de tweede verweerster 
zelf en/of als orgaan van een ándere bestuurder van deze laatste, met 
name de eerste verweerster (zie hoger). 

Alle hierboven opgesomde acties die destijds (materieel) door de derde 
verweerder werden ondernomen met het ooo oo of m het kader van de 
(toenmalige) verhuur van de woning te 
werden bijgevolg niet door hem persoonlijk verricht - maar uitslwtend 
In naam en voor rekening van de tweede verweerster, die h1J als 
(gedelegeerd) bestuurder ook perfect kon/kan vertegenwoordigen. In 
werkelijkheid Is en blijft dan ook alleen de tweede verweerster die de 
(alleszins niet conforme) woning in kwestie destijds heeft verhuurd aan 
derden - en dus niet de derde verweerder persoonlijk, laat staan de 
eerste verweerster. 

Anders dan de eiser de zaken thans ( onterecht) tracht voor te stellen, 
zijn de tweede verweerster (als vennootschap) enerzijds en de eerste 
verweerster en de derde verweerder (als bestuurders of gedelegeerd 
bestuurder van die vennootschap) anderzijds namelijk hoe dan ook 
een afzonderlijke rechtspersoonlijkhe1d, die ( evident) strikt van elkaar 
te onderscheiden z1Jn. Waar de eiser zowel de eerste verweerster als 
de derde verweerder thans (zondermeer) wenst te vereenzelvigen met 
de tweede verweerster, miskent zij (marnfest) deze juridische realiteit 
- en kan zlJ dan ook geenszins worden gevolgd. De rechtbank herhaalt 
namelijk wat hierboven reeds werd vastgesteld: de énige die ooit is 
overgegaan tot het verhuren van het ( overigens alleen aan háár 
toebehorende) pand waarvan hoger sprake, was/is niemand anders 
dah de tweede verweerster (zie hoger). De loutere omstand1ghe1d dat 
de tweede verweerster daarb1J slechts 1s opgetreden (precies) via de 
derde verweerder, die immers haar eigen (gedelegeerd) bestuurder 
was/is, verandert daaraan niets - om de eenvoudige reden dat alle 
handelingen die deze laatste in die hoedanigheid heeft gesteld, (niet 
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aan hem persoonlijk maar) uitsluitend aan de tweede verweerster, cire 
daarbiJ dus door hem vertegenwoordigd werd, kunnen/moeten worden 
toegerekend. 

Volgens de eiser zouden de verweerders zich "alle drie (. . .) schuldig 
gemaakt hebben aan het misdrijf", meer bepaald omdat "bi] het 
wetens en willens handelen een cumulatieve verantwoordelljkhe1d 11 zou 
bestaan (zie conclusie eiser, p. 28, nr. 20). Echter, dat laatste klopt 
niet - althans niet rn de context van de hurdige (herstel)vordering. Op 
die manier liJkt de eiser immers (minstens impliciet) slechts te willen 
verwijzen naar het leerstuk van de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van rechtspersonen, waarbiJ cumulatie van bestraffing denkbaar 1s 
indien een rechtspersoon een misdrijf heeft begaan door het optreden 
van een geïdentificeerde natuurlijke persoon én deze laatste die fout 
wetens en willens heeft gepleegd (zie art. 5, tweede lid Strafwetboek). 

Echter, de vraag naar de strafrechtelijke verantwoordeliJkheid voor het 
hoger vastgestelde misdrijf (van krotverhuur), m.a.w. de vraag naar 
wie als dader(s) van dit misdrijf moet( en) worden gestraft, 1s niet de 
inzet van de hwd1ge (zuiver burgerlijke) procedure - zodat de vraag 
naar de toepassing van artikel 5 van het Strafwetboek (zie hoger), in 

de thans voorliggende zaak, sowieso niet aan de orde · is. Het 1s 
weliswaar juist dat (ook) de burgerlijke rechtbank, biJ de beoordeling 
van een burgerlijke vordering zoals de huidige herstelvorderrng van de 
eiser, in voorkomend geval ook zélf het bestaan van een misdrijf zal 
kunnen/moeten vaststellen - om daaraan dan alle burgerrechtelijke 
gevolgen te verbinden die daaruit zouden voortvloeien, zoals ook de 
(burgerrechtelijke) verpl ichting tot teruggave, schadevergoedmg en/of 
herstel. Maar vérder reikt de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank 
(uiteraard) n.ifil. De rechtbank hoeft zich dan ook, in het kader van de 
voorliggende zaak, geenszins te buigen over de vraag wie van de 
(drie) verwerende part1Jen nu, (mede) op basis van artikel 5 van het 
Strafwetboek (zie hoger), al dan niet strafrechtelijk verantwoordelijk 
kan/moet worden gesteld voor het hoger bedoelde misdrijf (van krot
verhuur). Hier en nu dient de rechtbank alléén maar te oordelen over 
de vraag wie dit misdrijf heeft gepleegd, m.a.w. wie ter zake als 
overtreder kan/moet worden beschouwd - en, als gevolg daarvan, 
(ook) burgerrechtelijk gehouden is tot de uitvoering van de daarmee 
samenhangende herstelwerken. 

Zoals hoger reeds rs gebleken, werd het (als dusdanig vaststaande) 
misdrijf van krotverhuur destijds ( enkel en alleen) gepleegd door de 
tweede verweerster - maar niet door de derde verweerder, laat staan 
door de eerste verweerster (zie hoger). Hieruit volgt dat die beide 
laatstgenoemden zelf niet gehouden z11n tot de Uitvoering van werken 
om de gevolgen van dat misdnJf ongedaan te maken - lós van de 
vraag naar hun eventuele strafrechtelijke (mede)aansprakel ijkheid, 
meer bepaald op grond van artikel 5, tweede lid van het Strafwetboek 
(zie hoger), want die laatste vraag maakt dus niet het voorwerp uit 
van de hu1d1ge (burgerliJke) procedure. Waar de eiser thans poogt om, 
langs de omweg van het (alleen strafrechtelijk relevante) voorschri~ 
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van artikel 5 van het Strafwetboek, de groep van (echte) overtreders 
in de zin van (voorheen) artikel 20, § 1 van de Vlaamse Wooncode en 
(thans) artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen (zie hoger) a.h.w. 
alsnog uit te brerden tot categorieën van personen die in die laatste 
( decretale) bepalingen geenszins staan vermeld en dit teneinde, op die 
manier, ook aan hén de beoogde herstelmaatregelen te kunnen (laten) 
opleggen, kan hij dan ook onmogelijk worden gevolgd. 

De én1ge rechtsgrond die de eiser thans (nuttig) kan inroepen om, 
naast de tweede verweerster (z1Jnde de eigenlijke verhuurder van de 
niet-conforme woning 1n kwestie), óók de eerste verweerster en/of de 
derde verweerder te kunnen aanspreken als ( echte) overtreders in de 
zin van de bovenvermelde ( decretale) bepalingen, zou enn kunnen zrjn 
gele dat alleen die laatsten ( of minstens één van hen) in deze zaak als 
de échte verhuurders zouden moeten worden beschouwd, waarb1J de 
tweede verweerster slechts zou zijn opgetreden als 213n/haar/hun 
tussenpersoon. De rechtbank herhaalt namelijk dat, krachtens deze 
decretale bepalingen zelf, niet alleen wie zo'n (niet-conforme) woning 
rechtstreeks verhuurt, onderverhuurt of voor bewoning ter besch1kl<tng 
stelt een m1sdnjf begaat - maar dus óók wie zulke handelingen stelt 
via tussenpersoon (zie nogmaals art. 3.34 Vlaamse Codex Wonen, 
zoals van toepassing sinds 1 januari 2021; zie voorheen: art. 20, § 1, 
eerste lid Vlaamse Wooncode). 

Echter, dat laatste wordt door de eiser niet eens beweerd of concreet 
gemaakt, laat staan bewezen. Integendeel, ook de eiser zelf blijkt in 

deze zaak vooral de tweede verweerster te viseren als (enige ware) 
verhuurder van de (gebrekkige) woning m kwestie, zodat deze laatste 
hier bezwaarllJk alleen maar als tussenpersoon (versta: voor de eerste 
verweerster en/of voor de derde verweerder) kan zijn opgetreden. Ook 
dat de eerste verweerster en/of de derde verweerder destijds slechts 
gebruik ( of juister: misbruik) zouden hebben gemaakt van de tweede 
verweerster om het bewuste pand (versta: eigenlijk voor zichzelf) te 
verhuren, kan uit niets worden afgeleid. Het enkele feit dat de dne 
verweerders feitelijk met elkaar verbonden bhJken te 21Jn (want de 
derde verweerder oefent dus, als enige natuurlijke persoon, bliJkbaar 
bestuursfuncties uit in de beide andere verweerders, ziJnde twee 
vennootschappen die hun maatschappelijke zetel op één en hetzelfde 
adres hebben, nota bene tegelijk ook het domicilieadres van de derde 
verweerder), kan daartoe alvast onmogelijk volstaan. Zo herjnnert de 
rechtbank eraan dat het pand in kwestie, toen de inbreuken werden 
vastgesteld, uitsluitend eigendom van de tweede verweerster was (zie 
hoger) - terwijl de eiser thans geenszins preciseert noch staa~ wie de 
aandeelhouders van die laatste vennootschap en, als zodanig, ook de 
begunstigden van haar eventuele winsten waren/zijn (want de eerste 
verweerster en de derde verweerder worden enkel voorgesteld als haar 
bestuurders, wat hen uiteraard nog géén recht geelt op dividenden of 
andere aandeelhoudersrechten). 
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In de gegeven omstandigheden kan de tweede verweerster m deze 
aangelegenheid biJgevolg onmogelijk worden beschouwd als (louter) 
tussenpersoon van de eerste verweerster en/of de derde verweerder -
minstens ontbreekt daarvan het vereiste bewiJs. Ook langs dfe weg 
kunnen de laatstgenoemden derhalve niet ( onrechtstreeks) worden 
aangemerkt als auteurs van het (als dusdanig weliswaar vaststaande) 
misdriJf van krotverhuur zoals beschreven ,n (voorheen) artikel 20, § 1 
van de Vlaamse Wooncode en (vandaag) artikel 3.34 van de Vlaamse 
Codex Wonen {zie hoger). 

Kortom, de eerste verweerster en de derde verweerder waren/zijn in 
deze zaak géén ( echte) overtreders In de zin van de bovenvermelde 
decretale bepalingen. In werkeliJkheid blijken de hoger vastgestelde 
inbreuken uitsfu;tend door de tweede verweerster te zij n begaan (zie 
hoger). Nóch de eerste verweerster, nóch de derde verweerder kunnen 
derhalve door de eiser worden aangesproken In uitvoering van de Uit 
dat (vaststaande) misdrijf van krotverhuur voortvloeiende verplichting 
tot herstelwerken. In zoverre zijn huidige (herstel)vordering tegen die 
beide laatsten is gericht, is die vordering dan ook ongegrond - en hun 
verzet daartegen derhalve volkomen terecht. 

5. In zoverre diezelfde herstelvordering van de eiser gericht Is tegen 
de tweede verweerster daarentegen, 1s en blij~ deze vordering echter 
- althans in essentie - wél gegrond (zie hoger). 

Mede bij gebreke van enige specifieke betwisting daarover vanwege de 
tweede verweerster, kunnen/moeten de concrete herstelmaatregelen 
die de eiser thans voor ogen heeft dan ook worden bevolen zoals 
gevorderd. De rechtbank verwijst de partij en ,n dat verband naar het 
beschikkend gedeelte van dit vonnis (zie verder). 

De enige (concrete) betwistingen die de tweede verweerder daar nog 
tegen voert, zijn veeleer formeel van aard en (dus) van ondergeschikt 
belang. De rechtbank zal, in wat volgt, alleen dáárop nog Ingaan. 

Zo wordt herhaald dat, althans volgens de actueel geldende decretale 
bepalingen, het inderdaad zo is dat , voor het geval dat de (door de 
rechtbank bevolen) herstelmaatregelen door de overtreder niet binnen 
de door de rechtbank gestelde termijn worden uitgevoerd, het vonnis 
(ook) beveelt dat de wooninspecteur, het college van burgemeester en 
schepenen én eventueel de burgerlijke partij, ambtshalve in de 
uitvoering ervan kan voorzien ( zie nogmaals art. 3 .4 7, eerste lid 
Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing sinds 1 Januari 2021; vgl. 
art. 20b1s, § 7, eerste IJd Vlaamse Wooncode, zoals van toepassing tot 
1 januari 2021). 

Zoals de eiser terecht benadrukt, betreft een dergelijk bevel vandaag 
de dag dan ook niets anders dan een automatisch gevolg dat ingevolge 
het decreet zélf van rechtswege ( en dus verplicht) aan een zodanige 
veroordeling moet worden verbonden - en dit dus óók ten behoeve 
van het college van burgemeester en schepenen ( en, 1n voorkomend 

( 

; 
' . 
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geval, zelfs van de burgerlijke partiJ, wat in deze zaak echter niet aan 
de orde is), zélfs al is de herstelvordering niet van deze laatste(n) 
uitgegaan maar uitsluitend van de woonlnspecteur, zoals ook In deze 
zaak het geval was/1s. Gelet op de elders in dit vonnis gemotiveerde 
veroordeling tot herstelwerken die vandaag zal worden uitgesproken 
( enkel) ten laste van de tweede verweerster, dient de rechtbank daar 
bijgevolg ook de (algemene) machtiging tot ambtshalve uitvoering van 
deze werken (verplicht) aan te verbinden, zoals de eiser thans terecht 
heelt gevorderd. Het verzet daartegen vanwege de verweerders is 
derhalve ongegrond. 

Anderzijds zal niet worden ingegaan op het verzoek van de eiser tot 
het opleggen van een dwangsom. De rechtbank benadrukt immers dat 
ZIJ zich geenszins mag, wil en zal uitspreken over de opportuniteit van 
de herstelvordering op zich - maar het 1s en blijft niettemin wél alleen 
de rechtbank die de opportunite it van de dwangsom beoordeelt (zie 
nogmaals art. 3.43, tweede hd Vlaamse Codex Wonen: "de rechtbank 
kan een dwangsom bepalen"). 

Welnu, in de voorliggende zaak acht de rechtbank het opleggen van 
een dwangsom weinig opportuun, gelet op 1 ° de reeds lang verstreken 
termijn (van meer dan vijf jaar) sinds de eerste vaststelling van de 
inbreuken van de tweede verweerster (op 9 mei 2017), en 2° het feit 
dat, biJ gebreke van vnjw1lhge voldoening van de thans opgelegde 
herstelmaatregel binnen de daartoe bepaalde termijn door de tweede 
verweerster, de eiser in ieder geval, desgewenst en voor zover nodig, 
ook steeds ambtshalve zal kunnen overgaan tot uitvoering van deze 
werken op kosten van (precies) de tweede verweerster zelf. Zeker die 
laatste dreiging zal, naar het oordeel van de rechtbank, op zich reeds 
een voldoende sterke stimulans zijn voor de tweede verweerster om 
zélf (spontaan en vnjwill1g) over te gaan tot het (laten) uitvoeren van 
de thans bevolen herstelwerken binnen de opgelegde termiJn . 

Ten slotte stelt de rechtbank vast dat de eiser ook vordert om de (drie) 
verweerders tevens te veroordelen tot de kosten van herhuisvestmg, 
bedoeld in artikel 3.33 van de Vlaamse Codex Wonen. Ook aan dit 
laatste onderdeel van de huidige herstelvordenng kan echter géén 
gevolg worden verleend, meer bepaald omdat 1 ° in de voorliggende 
(zuiver burgerlijke) zaak geen sprake 1s van enige (strafrechteliJke) 
veroordeling wegens een misdrijf in de zin van artikel 3.48, eerste lid 
van de Vlaamse Codex Wonen, en 2° er tot dusver ook nog geen 
sprake blijkt te ziJn geweest van effectieve herhuisvestmg van de 
bewoners, laat staan van de bijhorende kosten, minstens ontbreekt 
daarvan ieder spoor in de door de eiser voorgelegde stukken. 

Maar los van van die laatste aspecten, ts en blijft de hu1d1ge herstel 
vordenng van de eiser, althans ( enkel) in zoverre zij gericht 1s tegen 
de tweede verweerster, dus wel degelijk gegrond (zie hoger). 

1 
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6. In de huidige zaak 2I3n (enkel) de eiser en de tweede verweerster 
onderscheiden/ijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk gesteld (zie 
hoger), zodat het behoort om de gerechtskosten verbonden aan deze 
procedure (enkel) over de voornoemde partIJen om te slaan, d.w.z. te 
verdelen (zie art . 1017, vierde lid GerechteliJk Wetboek), zoals nader 
zal worden bepaald 1n het beschikkend gedeelte van dit vonnis (zie 
verder). 

Hier en nu heeft de eiser alleszins nog géén betaling gedaan van enige 
"kost van de overschrijving van het tussen te komen vonnis en/of 
arrest op het Hypotheekkantoor" (sic), zodat een dergelijke (aldus nog 
onbestaande) uitgave thans ook onmogelijk reeds als gerechtskost kan 
worden vastgesteld. Het betreft overigens géén kost verbonden aan de 
huidige procedure, maar enkel aan (de bestemming van) het vonnis 
waartoe deze procedure heeft geleid. 

Verder omvatten de gerechtskosten wél de rechtsplegingsvergoedmg, 
zoals bepaald ,n artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (zie art. 
1018, eerste lid, 6° Gerechtelijk Wetboek), De rechtsplegings
vergoeding is een forfa Ita1re tegemoetkoming in de kosten en erelonen 
van de advocaat van de in het gel!Jk gestelde partij (zie art. 1022, 
eerste lid Gerechtelijk Wetboek). 

Naar het concrete voorwerp van de (weliswaar grotendeels, maar niet 
vollédlg ingewilligde) herstelvordering van de eiser, zijn zowel de eiser 
als de verweerders - minstens voor een stuk - in het gelijk gesteld 
(zie hoger). Zowel de eiser als de verweerders werden bovendien, 
ieder voor zich (maar de verweerders samen), ook bijgestaan en 
vertegenwoordigd door een advocaat (voor de verweerders: dezelfde 
advocaat). In de gegeven omstandigheden zijn alle partiJen thans, elk 
voor zich (maar de verweerders samen), gerechtigd op een (enkele) 
rech tsplegingsvergoeding in de zin van artikel 1022, eerste lid van het 
Gerechtelijk Wetboek, voor zoveel als nodig geïnterpreteerd conform 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

De huidige vordering was/is ( enkel) een niet in geld waardeerbare 
(herstel)vordering. In dat geval is het (sinds 1 november 2022 weer 
geïndexeerde) basisbedrag van de rechtsplegingsvergoedlng geliJk aan 
1.800,00 euro (zie art. 3 en 8 K.B. 26 oktober 2007 tot vaststelling 
van het tarief van de rechtsplegingsvergoedlng bedoeld in artikel 1022 
van het Gerechtelijk Wetboek, BS 9 november 2007, p. 56834, en het 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2022, BS 
31 oktober 2022, p. 79301). 

Geen der partijen heelt verzocht om enige rechtsplegingsvergoedmg te 
verminderen of te verhogen. De rechtbank kan daar niet ambtshalve 
toe overgaan (zie o.m.: Cass. 22 april 2010, 
Cass. 29 mer 2015, 

7. Alle partijen hebben ten slotte ook nog gevraagd om het vonnis 
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 
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Echter, in principe zijn eindvonnissen sowieso wtvoerbaar bij voorraad, 
zulks niettegenstaande hoger beroep en zonder zekerheidsstelling 
indien de rechter deze niet heelt bevolen (zie art. 1397, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek). Thans schorsen alléén verzet of hoger beroep 
van de versteklatende partij tegen eindvonnissen die bi] verstek ZIJn 
gewezen daarvan in principe de tenuitvoerlegging (zie art. 1397, 
tweede hd Gerechtelljk Wetboek). 

Het vonnis van heden is echter een eindvonnis én wordt bovendien op 
tegenspraak gewezen (zie hoger), zodat het sowieso niet vatbaar 1s 
voor (nog steeds schorsend) verzet maar énkel voor een (niet langer 
schorsend) hoger beroep. In de gegeven omstandigheden is dit vonnis 
dan ook van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad, zodat de rechtbank 
het alvast niet (meer) uitdrukkelij k uitvoerbaar bij voorraad hoelt te 
verklaren, zoals door de partijen nog (nodeloos) wordt gevraagd, 

In geval van effectieve voorlopige tenuitvoerlegging van dit vonnis op 
last van de eiser, zal deze laatste alleszins géén borg hoeven te stellen 
- temeer daar dit door de verweerders ( en in het bijzonder door de 
tweede verweerster, zijnde de énige ten laste van wie zo'n voorlopige 
tenuitvoerlegging überhaupt denkbaar is) ook nooit werd gevraagd. 

Mede biJ gebreke van geldelijke (hoofd)veroordeling, ziet de rechtbank 
evenwel geen enkele reden om, in diezelfde hypothese van' effectieve 
voorlopige tenuitvoerlegging van dit vonnis op last van de eiser, de 
verweerders ( en in het bijzonder de tweede verweerster, om de hoger 
vermelde reden) uit te sluiten van het recht van kantonnement. Door 
de eiser wordt immers niet beweerd, laat staan bewezen, dat enige 
vertraging in de ontvangst van de hem toegekende sommen (versta : 
uitsluitend een deel van de gerechtskosten ... ) hem daadwerkeliJk zou 
blootstellen aan een ernstig nadeel in de zin van artikel 1406 van het 
GerechtehJk Wetboek. 

OP DEZE GRONDEN, 

DE RECHTBANK, 

RECHT DOENDE OP TEGENSPRAAK, 

Met inachtneming van de artikelen 2, 34, 37 en 41 van de Wet van 15 
Juni 1935 op het gebruik der ta len in gerechtszaken, 

Verklaart de vordering van de WOONINSPECTEUR bevoead voor het 
VLAAMSE GEWEST tegen de de 
en de ontvankel1Jk en toelaatbaar. 

Verklaart deze vordering van de WOONINSPECTEUR bevoeqd voor het 
VLAAMSE GEWEST, In zoverre zii qericht is tegen de 

en tegen de (integraal) ongegrond. 
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Verklaart diezelfde vordering van de WOONINSPECTEUR bevoegd voor 
het VLAAMSE GEWEST, in zoverre zij gericht is tegen de in 

de hierna volgende mate gegrond. 

Veroordeelt ( enkel) de om, binnen een termij n van tien 
maanden vanaf heden, alle nodige herstelwerkzaamheden uit te 
voeren (of te laten uitvoeren) die noodzakelijk zijn om het hierna 
volgende pand: 

woning gelegen te 
gekend onder 

kadastraal 

alsnog te laten voldoen aan de vereisten van conform1te1t in de ztn 
van artikel 1.3, § 1, 8° van de Vlaamse Codex Wonen (hetgeen 
impliceert: geen gebreken meer vertoont van categorie II en/of van 
categorie III in de zin van artikel 3 .1, § 1, derde lid, 2° en 3° van 
diezelfde Codex) . 

Beveelt dat , voor zover de hierboven omschreven herstelwerken 
niet worden uitgevoerd door de binnen de daartoe 
bepaalde termijn van tien maanden vanaf heden, zowel de WOON
INSPECTEUR bevoegd voor het VLAAMSE GEWEST als het college 
van burgemeester en schepenen van de ambtshalve in 
de uitvoerinq daarvan zullen kunnen voorzien en dit op kosten van 
de 

Veroordeelt de WOONINSPECTEUR tot één derde en de tot 
twee derde van de gerechtskosten, en stelt deze kosten vast als volgt: 
- aan de zijde van de WOONINSPECTEUR: 

* kosten van dagvaarding (inclusief 22,00 euro als bijdrage Fonds 
Tweedelijns Juridische B1Jstand) : 383,03 euro 
* overschrijving kantoor rechtszekerheid: 240 ,00 euro 
* rechtsplegingsveraoedina : 1.800,00 euro 

- r1r1n rlP. ziJde van de de en de 
(samen): 

* rechtsplegingsvergoeding: 1.800,00 euro 
- ten behoeve van de BELGISCHE STAAT (FOD FINANCIEN) : 

* rolrecht : 165,00 euro 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van de 
elfde burgerliJke kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent, van ZEVEN FEBRUARI TWEEDUIZEND 
DRIEËNTWINTIG, waar aanwezig waren : 

alleenzetelend rechter; 
griffier. 




