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INZAKE: 

DE WOONINSPECTEUR 
handelend in naam van HET VLAAMS GEWEST 

1210 Brussel, Koning Albert Il-laan 19/22 

advocaat: 
mr. Johan CLAES 

2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160 

TEGEN: 

1. 1 

KBO nr. 
Maarkedal, 1 

2. de heer i 
Maarkedal, • 

3. mevrouw' 
1Zomergem, 

4. 1 

KBO-nr. : 
Nukerke, 

verweerders 

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 gedinginleidende dagvaarding op 5 september 2014 betekend aan de . 

1 1 en de 1 • op verzoek van de wooninspecteur; 
• de beschikking van 8 december 2014 verleend overeenkomstig artikel 747, §2 lid S van 

het Gerechtelijk Wetboek, die een concluslekalender tussen de partijen vaststelde; 
• de conclusie van de 1 1 en de 1 l, neergelegd ter griffie 

op 30 maart 2015 per fax en nogmaals op 31 maart 2015 in origineel; 
• de conclusie van de wooninspecteur, neergelegd ter griffie op 30 juni 2015; 
• de voor de wooninspecteur overgelegde stukken; 
• de overige stukken van het rechtspleglngsdossier • . 

1.3 

De zaak werd opgeroepen op de openbare zitting van 8 februari 2016. 

De 1en 1 waren op de zitting noch 

aanwezig, noch vertegenwoordigd door een advocaat. 

De wooninspecteur werd op de zitting vertegenwoordigd door zijn advocaat, die de 

rechtbank verzocht om een vonnis op tegenspraak te vellen ten aanzien van alle betrokken 

partijen. 

Na behandeling van de zaak in afwezigheid van de 1 

1 en 1, nam de rechtbank de zaak in beraad. 

1, 

De rechtbank doet u1tspraak op tegenspraak, Wat de 1 
• • - -

en 1 

1 betreft, maakt de rechtbank daarbij toepassing van artikel 804, tweede lid van het 

Gerechtelijk Wetboek. Wat ; 1 betreft, wordt toepassing gemaakt van artikel 

747, §2, zesde lid, in fine van het Gerechtelijk Wetboek. 

2 FEITEN 

2.1 

Op 19 september 2007 voerde de wooninspecteur te Antwerpen een controle uit In het 
pand gelegen te 

Het betrof een pand waarvan het gelijkvloers als handelsruimte gebruikt werd en de 1 

daarboven gelegen verdiepingen opgedeeld waren in drie afzonderlijke woonruimten. · 
Het pand was eigendom van de . 

bestuurders waren. 

waarvan 1 en de de 
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De woonruimten werden op het ogenblik van de feiten verhuurd door · 

2.2 

Naar aanleiding van de vaststellingen gedaan op 19 september 2007, stelde de 
wooninspecteur een aanvankelijk proces-verbaal van 15 februari 2008 op waarin diverse 
Inbreuken op de minimale woonkwaliteltsnormen opgelegd door de Vlaamse Wooncode 
werden weerhouden (stuk 1 eiser). 

Naar aanleiding van een hercontrole op 21 oktober 2008 stelde de woonlnspecteur vast dat 

er nog steeds ernstige gebreken waren aan het pand (stuk 3 eisers). 

De vaststellingen van de wooninspecteur werden overgemaakt aan het openbaar ministerie 
te Mechelen, dat een strafonderzoek opstartte. 

In het kader van dit strafonderzoek diende de wooninspecteur op 11 januari 2010 ook een 
herstelvordering in, gericht tegen de , . en haar bestuurders alsook tegen 
1 1 (stuk 4 eiser). 

Deze herstelvordering veronderstelde het voorafgaandelijk in regel stellen van de 

stedenbouwkundige toestand van het gebouw aangezien er volgens de wooninspecteur ook 
sprake was van een stedenbouwkundige Inbreuk, nl. de opsplitsing van het woongedeelte 
van het pand in verschillende wooneenheden zonder stedenbouwkundige vergunning. 

2.3 

Het openbaar ministerie seponeerde de zaak op strafrechtelijk vlak (stuk 6 eiser). 

Hierop besloot de wooninspecteur om zijn herstelvordering voor de burgerlijke rechter te 
brengen {stuk 7 eiser). 

2.4 

Op 19 november 2014 volgde een hercontrole van het gebouw op verzoek van • 
1 1. Tijdens deze hercontrole werden nog steeds gebreken vastgesteld (stuk 11 eiser). 

3 VORDERINGEN EN STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 

3.1 Vordering van de woonlnspecteur 

De vordering van de wooninspecteur is in zijn conclusie, neergelegd ter griffie op 30 juni 
2015, als volgt geformuleerd: 
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"BEHAGE HET DE RECHTBANK: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

de vordering van de woonlnspecceur ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
verweerders te bevelen werken uit te voeren waardoor het pand voldoet aan de 
woonkwalfteltsnormen; 
dat In casu evenwel dient vastgesteld te worden dot het pond niet In aanmerking komt voor 
renovatie-, verbeter/ngs- of oonpasslngswuken (gelet op de stedebouwkundige Inbreuk die op het 
pand rust). Dat de woonlnspecteur daarom vordert dat de rechtbank zou bevelen dot de overtreder 
aan het pand een andere bestemming moet geven volgens de bepalingen van de Vlaamse codex 
Rulmte//jke Ordening, hetzij de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van 
wettelijk, decretale of reglementaire bepalingen; 
de werken dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van 6 maanden na de betekening van het 
tussen te komen vonnis; 
voor het geval de veroordeling niet binnen de opgelegde termijn wordt uitgevoerd, dienen de 
overtreders te worden vuoordeeld tot een dwangsom van 150 euro per dag vertraging, volgend QP 
het verstrijken van hoger vermelde herstelterm/jn; 
voor het geval verweerders In gebreke blijven de door de rechter bevolen werken zelf uit te voeren, 
dient de uitspraak te bevelen dat de woonlnspecteur ambtshalve In de uitvoering van het opgelegde 
herstel kan voonien; 
de rechter dient de woonlnspecteur te machtigen om de kosten, bedoeld In artikel 15, §1, zesde lid 
van de Vlaam.se Wooncode te verholen op de veroordeelden." 

De wooninspecteur vordert bijgevolg In hoofdzaak enkel de veroordeling van verweerders 
tot het geven van een andere bestemming aan het pand gelegen te 
dan wel tot het slopen van dit pand (en dus niet de veroordeling van verweerders tot het 
uitvoeren van werken waardoor het pand zou voldoen aan de woonkwaliteitsnormen, zoals 
het beschikkende gedeelte van zijn conclusie op het eerste gezicht doet uitschijnen). 

3.2 Verweer 

Bij conclusie neergelegd ter griffie op 31 maart 2015 betwistten de . 
1 1 en de ; 1 de vordering van de woonlnspecteur. Zij zijn van mening dat de 
vordering van de wooninspecteur niet ontvankelijk en minstens ongegrond Is. 

4 BEOORDELING 

4.1 Ontvankelijkheid van de vordering 

4.2.1 

Verweerders wijzen op het feit dat het strafdossier door het openbaar ministerie 
geseponeerd werd met als motief "toestand geregulariseerd". Zij leidt hieruit af dat er thans 
geen sprake meer is van een misdrijf, zodat de herstelvordering van de woonlnspecteur 
volgens haar als niet-ontvankelijk moet worden afgewezen. 
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4.2.2 

Naar het oordeel van de rechtbank impliceert de seponering van de strafvordering door het 

.openbaar ministerie geenszins dat er geen sprake (meer) zou zijn van een misdrijf. 

Het staat de wooninspecteur vrij om, in de gegeven omstandigheden, zijn herstelvordering 

voor de burgerlijke rechter te brengen en daarbij zelf het bewijs te leveren van het bestaan 

van de beweerde inbreuken op de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (zie ook artikel 20bis, §S van de Vlaamse Wooncode). 

De rechtbank volgt de argumentatie van verweerders In verband met de niet

ontvankelijkheid van de herstelvordering dan ook niet. 

4.2.3 

De vordering van de wooninspecteur werd tijdig en op regelmatige wijze ingesteld. Ze is 

ontvankelijk. 

4.2 Ten gronde 

4.2.1 

Uit de stukken neergelegd door de wooninspecteur, en meer in het bijzonder uit het proces

verbaal van de woon inspecteur van 19 november 2014 (stuk 11 eiser), blijkt dat er eind 2014 

nog steeds wooneenheden verhuurd werden In het pand te 

niettegenstaande het feit dat de minimale woonkwaliteitsnormen opgelegd door de 
Vlaamse Wooncode niet gerespecteerd werden. Dit feit wordt strafbaar gesteld door artikel 

20, §1 van de Vlaamse Wooncode en is verwijtbaar aan verweerders. 

Dat het openbaar ministerie eerder tot seponering had beslist wegens "regularisatie", doet 

geen afbreuk aan deze vaststellingen. 

4.2.2 

Uit het proces-verbaal van de stedenbouwkundig inspecteur van 15 januari 2015 (stuk 10 

eiser), blijkt dat er daarenboven sprake is van een stedenbouwkundig misdrijf doordat een 

handelswoning met (één) woonst omgevormd werd naar een handelswoning met meerdere 
(drie) wooneenheden en dit zonder de vereiste stedenbouwkundige vergunning (inbreuk op 

artikel 4.2.1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, strafbaar gesteld bij artikel 

6.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Aangezien er op het pand te een stedenbouwkundige inbreuk rust 

die maakt dat het pand niet in aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- of 

aanpassingswerken, dient aan het pand de juiste bestemming te worden gegeven dan wel 
overgegaan te worden tot de sloop ervan. 
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4.2.3 

Bij de beoordeling van de herstelvordering mag de rechtbank zich niet begeven op het 

terrein van de opportuniteit (zie ook Cass. 15 juni 2004, AR nr. P.04.0237.N). 

De rechter die oordeelt over een herstelmaatregel zoals bepaald In artikel 20b/s van de 

Vlaamse Wooncode, moet da._rentegen wel de wettigheid ervan onderzoeken en in het 
bijzonder nagaan of die maatregel verzoenbaar Is met de dwingende eisen van 

internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van algemene 

rechtsbeginselen. Deze toetsing houdt In het bijzonder in dat de rechter moet nagaan of de 
herstelmaatregel niet onevenredig is in verhouding tot de beoogde elementaire 

kwaliteitsvereisten vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. De rechter mag daarbij 

onderzoeken of het bestuur "in redelijkheid" kon overgaan tot het vorderen van dat herstel. 

(zie ook Cass. 4 oktober 2011, AR nr. P.11.0312.N) 

Het begrip redelijkheid verwijst in deze context naar het marginaal toetsingsrecht In het 
kader van de rechterlijke evenredigheidstoets. Er is daarbij enkel ruimte voor de rechter om 

te handelen wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen de herstelmaatregel 
en de doelstelling van algemeen belang. (zie T. VANDROMME, "De beoordeling door de rechter 
van een herstelvordering met het oog op de verbetering van de woningkwalit�lt: analogie 

met de principes inzake de herstelvordering ruimtelijke ordening of toch niet?", T.Strafr. 
2012, 91-97) 

De herstelvordering bedoeld in artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode strekt niet tot de 

vergoeding van particuliere belangen, maar wel tot het ongedaan maken van de gevolgen 
van het misdrijf In het algemeen belang, waardoor de woning in kwestie in dezelfde 
omstandigheden niet meer kan worden verhuurd en tevens de veiligheid en leefbaarheid In 
de onmiddellijke omgeving van de woning en de ruimere buurt gevrijwaard blijven. 

In dit geval acht de rechtbank het niet mogelijk om deze doelstelling te bereiken met een 

voor verweerders minder ingrijpende maatregel en Is er evenmin sprake van een kennelijke 
wanverhouding tussen de gevorderde maatregel en de beoogde doelstelling ervan. 

De rechtbank stelt tevens vast dat de herstelvordering In de gedinginleidende dagvaarding 
op de aangehaalde punten afdoende gemotiveerd is. 

De gevorderde herstelmaatregel Is derhalve noch kennelijk onredelijk, noch onwettig. 

4.2.4 

De rechtbank gaat in op de herstelvordering van de wooninspecteur en stelt de 

uitvoeringstermijn voor de uit te voeren werken vast op zes maanden na betekening van dit 
vonnis. 
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4.3 De gevorderde dwangsom/ ambtshalve uitvoering door de woonlnspecteur 

4.3.1 

Gelet op de jarenlange, hardnekkige weigering van verweerders om de door de 
wooninspecteur gevraagde werken uit te voeren, lijkt de veroordeling door een rechtbank 

tot het uitvoeren van de herstelmaatregel op zich onvoldoende garanties te bieden voor een 
effectief herstel. 

· 

De bijkomende vordering van de wooninspecteur tot het opleggen van een dwangsom komt 
dan ook principieel gegrond voor. 

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze over de modaliteiten van de dwangsom, 
waaronder de hoogte van het bedrag ervan. 

Het bedrag van de dwangsom moet voldoende hoog zijn om te vermijden dat de 
veroordeelde in de verleiding wordt gebracht om de rechterlijke veroordeling te miskennen 
op ·grond van de overweging dat de verbeurte van de dwangsom hem minder nadeel zou 
berokkenen dan het voordeel dat hij kan halen bij miskenning van de rechterlijke uitspraak. 

De rechtbank Is van oordeel dat het bedrag van 150,00 euro per (kalender)dag vertraging 
aan deze doelstelling tegemoet komt. 

4.3.2 

Diarnaast is de rechtbank van oordeel dat aan de wooninspecteur de mogelijkheid moet 
worden geboden om, bij gebrek aan uitvoering door verweerders, zelf tot uitvoering van de 
opgelegde herstelmaatregel over te gaan. 

5 KOSTEN EN VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING 

5.1 

Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek dienen de 
gerechtskosten ten laste te worden gelegd van de In het ongelijk gestelde partij( en). 

De rechtbank stelt vast dat verweerders in het ongelijk gesteld werden, zodat de kosten 
door hen moeten worden gedragen. 

De gerechtskosten In deze zaak omvatten de kosten van dagvaarding en rolstelling, de 
overschrijving in het hypotheekkantoor en de rechtsplegingsvergoeding toekomend aan de 

wooninspecteur, die als in het gelijk gestelde partij wordt bijgestaan door een advocaat. 
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De toegekende rechtsplegingsvergoeding wordt begroot op het basisbedrag voor niet in geld 
waardeerbare vorderingen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 26 oktober 2007. 

5.2 
Er zijn redenen om dit vonnis voorlopig uitvoerbaar te verklaren. 

BESLISSING VAN DE RECHTBANK 

Dit vonnis wordt uitgesproken in eerste aanleg en op tegenspraak ten aanzien van alle 
betrokken partijen. 

De vordering van de wooninspecteur is ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate. 

De en de worden hoofdelijk 
veroordeeld om, bij wijze van herstelmaatregel: 

• hetzij alle noodzakelijke werken uit te voeren aan het pand gelegen te 
. teneinde, conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, aan dit pand een andere bestemming te geven dan de huidige, volgens welke 
de verdiepingen opgedeeld zijn in meer dan één wooneenheid; 

• hetzij het pand in kwestie te slopen, tenzij de sloop ervan verboden Is op grond van 
wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

De opgelegde herstelmaatregel dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van zes 
maanden na betekening van dit vonnis en dit op straffe van een dwangsom van honderd 
vijftig euro (150,00) euro per dag vertraging. Deze dwangsom zal in voorkomend geval 
hoofdelijk verschuldigd zijn door de en de 

Indien de en de In gebreke zouden 
blijven om de opgelegde herstelmaatregel uit te voeren binnen de daartoe gestelde termijn, 
kan de wooninspecteur ambtshalve in de uitvoering ervan voorzien. 

De rechtbank machtigt de woonlnspecteur om de eventuele kosten gemaakt tot 
herhuisvesting van de bewoners en opgesomd in artikel 17bls, §2 van de Vlaamse 
Wooncode, te verhalen op de en de 

Voor het anders of meer gevorderde, wordt de vordering van de wooninspecteur als 
ongegrond afgewezen. 
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De kosten van het geding zijn ten laste van de 
en de en worden als volgt begroot: 

• kosten gedinginleidende dagvaarding en rolrechten: 
• kosten �verschrijving hypotheekkantoor: 

• rechtsplegingsvergoedirig woonlnspecteur: 

Dit vonnis is voorlopig uitvoerbaar. 

285,27 euro 
66,39 euro 

1.320,00 euro 

Dit vonnis werd uitgesproken op zeven maart tweeduizend zestien in openbare zitting van 

de MB6-kamer, die samengesteld was uit: 

de heer W. Vandeputte, alleenzetelend rechter, 
de heer R. Vandeneynde, griffier. 
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R.Vandeneynde 
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