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INZAKE 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met diensten te 1000 Brussel, Havenlaan 

88 bus 22. 

-eiser-

Ter Zitting vertegenwoordigd door mr. loco mr. . advocaat tE 

TEGEN 

, geboren te op 

wonende te 

-verweerder-

Ter zitting in persoon verschenen, bijgestaan door mr. 

advocaat te 

*** 

VOLGT HET VONNIS 

Gelet op: 

- het exploot van dagvaarding van gerechtsdeurwaarder 

van 19.09.2018; 

loco mr. 

met standplaats te 

de overschnjving van het exploot van dagvaarding op het kantoor Recht szekerheid Hasselt 

2• , 
de beschikking van 14.11.2018 tot rege ling van termij nen en bepaling van rechtsdag In 

toepassing van art.747§1 Ger.W.; 

- de stukken van eiser. 

*** 
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Voorgaanden en vorderingen: 

Op 14.05.2013 werd door de wooninspecteur van het agentschap Inspectie RWO met 

betrekking tot de won ing gelegen te een proces-

verbaa l opgesteld, lastens Luidens de vaststellingen omtrent de staat van de 

wonmg, waar werd aangetroffen, werd besloten dat er sprake was van een 

inbreuk op artike l 5 van de Vlaamse Wooncode. 

, verhoord op 14.05.2013, verklaarde dat hij sedert maart 2013 in de woning 

verbleef. Hij verklaarde dat hij geen huurcontract had. Hij had met de eigenaar een afspraak 

dat hiJ geen huur moest betalen totdat de werken, die hij zou uitvoeren met materialen van 

de eigenaar, voltooid waren, waarna hij er nog zes maanden gratis mocht wonen. Hij lichtte 

verder toe dat hij leefde van een uitkerrng van het Ziekenfonds. Hij verklaarde dat de eigenaar 

de kosten van elektriciteit en water betaalde. 

Op datum van 28.11.2014 stond nog steeds ingeschreven op het adres 

Blijkens het technisch verslag dat werd opgesteld werden er 33 punten aangerekend voor het 

gebouw en 152 punten voor de woning, derhalve dat navolgend met betrekking tot de woning 

die ongeschikt was, een advies tot onbewoonbaarheid werd geformuleerd. 

Op 10.06.2013 werd door de wooninspecteur een herstelvordering genomen. 

Op 13.09.2018 het de Procureur des Konings weten dat het dossier zonder gevolg werd 

gerangschikt, nadat de verdachte de gunst van de pretorraanse probatJe werd verleend. 

Op 19.09.2018 ging eiser dan over tot dagvaarding van verweerder voor de burgerlijke 

rechtbank. 

Hij vordert, zoals geformuleerd in het exploot van dagvaarding: 

verweerder te veroordelen tot Uitvoering van het herstel overeenkomstig artikel 20 

bis van de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te 

kadastraal gekend 

inhoudende het integraa l wegwerken van alle gebreken aan het 
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pand, opdat dit voldoet aan alle minimale woonkwalite1tseisen, zoals bepaald in artikel 

5 van de Vlaamse Wooncode; 

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

maanden, die begmt te lopen vanaf de betekening van het vonnis; 

te bevelen dat bij niet-uitvoering van de bevolen herstellingsmaatregel bmnen de 

opgelegde termijn, aan verwerende partij een dwangsom van 150 euro per dag wordt 

opgelegd per dag vertragmg, 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 art. 1385 bis, lid 4 Ger.W.; 

bij gebreke aan Uitvoering door verwerende partij zelf, aan eiser en aan het college 

van burgemeester en schepenen machtigmg te verlenen om ambtshalve in de 

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

partij, op grond van art. 20 bis§7 en §8 van de Vlaamse Wooncode, met inbegrip van 

de kosten van herhuisvestiging bedoeld in art. 15§1, lid 6 van de Vlaamse Wooncode. 

Beoordeling: 

1. 

Op de zitting van 14.11.2018 legden partijen een gezamenlijk een verzoek overeenkomstig 

artikel 747§1 Ger.W. neer. Er werd akte genomen van de mmnehjke conclusieterm1jnen, d1e 

bij beschikking van 14.11.2018 werden bekrachtigd en een rechtsdag werd bepaald op de 

zitting van 11.03.2020 

Er werden geen conclusies neergelegd door verweerder en evenmin door e1ser. 

Op de zitting van 11.03.2020 verzocht de raadsman van verweerder om een uitstel, waartegen 

de raadsman van eiser d1e een vonnis vorderde in toepassing van artikel 747§4 Ger.W, zich 

verzette. 

De zaak werd op de zitting van 11.03.2020 dan ook in toepassing van artikel747 § 4 Ger .. W., 

behandeld en na ple1doo1en in beraad genomen. 

2. 

Er is geen reden om ambtshalve een middel van onontvankelijkheid op te werpen, zodat de 

vordering ontvankelijk kan worden verklaard. 
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3. 
In toepassing van artrkel 5 van de Vlaamse Wooncode moet elke woning op een welbepaald 

aanta l vlakken, die worden opgesomd, voldoen aan de elementarre veiligheids-, gezondheids

en woonkwaliteitsvereisten, dre door de Vlaamse Regering nader bepaald worden. 

Als een woning als vermeld in artikelS,§ 3, eerste lid van de Vlaamse Wooncode, niet voldoet 

aan de vereisten en normen, vastgesteld met t oepassing van artikel 5, rechtstreeks of vra 

tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 

bewoning, wordt Ingevolge artikel 20 § 1 van de Vlaamse Wooncode de verhuurder, de 

eventuele onderverhuurder of dregene die de woning ter beschikkrng stelt, gestraft met een 

gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of 

met een van die straffen alleen. 

Het onroerend goed betreft, blijkens de voorliggende stukken en inlichtingen, een onroerend 

goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. 

De materiële vaststellingen, zoals vermeld in het proces-verbaal van vaststelling tonen 

genoegzaam aan dat er sprake is van een woning die permanent bewoond werd, die niet 

voldeed aan de minimale woonkwalrteitsvereisten, zoals bepaald in artikel 5 van de Vlaamse 

Wooncode. 

De verklaring van ten aanzien van de wooninspecteur op 20.06.2013, dat 

zich liet inschrijven zonder zijn medeweten, nadat hij hem een sleutel gaf om er een 

herstelling aan een dakkapel uit te voeren, komt op grond van het geheel van de voorhanden 

ziJnde gegevens niet aannemelrjk voor. 

De door de wooninspecteur gevorderde herstelmaatregel heeft tot doel de onrechtmatige 

toestand te doen verdwijnen en alle gevolgen ervan teniette doen. De woonkwaliteitsnormen 

raken de openbare orde. Een herstelmaatregel str:ekt tot integraal herstel en moet worden 

bevolen behoudens als die kennelijk onredelijk zou zijn. Als er geen tegenbewijsvan volledig 

herstel wordt geleverd, Is de herstelvordering gegrond. 

Ondanks diverse aanmaningen werd niet overeenkomstig artikel 20bi5 § 6 van de Vlaamse 

Wooncode, een melding van uitvoering van herstelmaatregelen gedaan. Er dient dus t e 

worden aangenomen dat de toestand nog steeds dezelfde is als ten tiJde van de vaststellingen. 
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BrJgevolg komt op grond van de voorliggende stukken de herstelvordering zoals gevorderd 

gegrond voor, teneinde de won ing terug in overeenstemming t e brengen met de vereiste 

woonkwaliterten. 

De termijn voor de uitvoering van herstel wordt bepaald op 18 maanden. 

De vordenng van eiser is dan ook in hrerna vermelde mate gegrond. 

De voorschnften van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden 

nageleefd. 

OM DEZE REDENEN 

De rechtbank, recht doende op tegenspraak. 

Verklaart de vordering van eiser ontvankelijk en in hierna vermelde mate gegrond. 

Veroordeelt verweerder tot uitvoering van het herstel overeenkomstig artrkel 20 bis van de 

Vlaamse Wooncode met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te 

kadastraal gekend 

inhoudende het integraal wegwerken van alle gebreken aan het pand, opdat dit voldoet aan 

alle minimale woonkwaliteitseisen, zoals bepaald m artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en 

dit binnen een termijn van 18 maanden, die begint ~e lopen vanaf de betekening van het 

vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertragrng, volgend op het 

verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn, met een maximum van 100.000 euro, 

waarboven geen som meer verbeurd kan worden. 

Zegt voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een dwangsomtermijn in 

de zrn van art. 1385 bis, lid 4 Ger.W .. 

Machtigt, bij gebreke aan uitvoering door verweerd er zelf, eiser en het college van 

burgemeester en schepenen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te 
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voorzien, met kosten ten laste van verwerende partij, op grond van art. 20 bis§7 en §8 van de 

Vlaamse Woon code, met inbegrip van de kosten van herhulsvest iging bedoeld in art. 15§1, lid 

6 van de Vlaamse Wooncode. 

Veroordeelt verweerder tot betahng van de aan de zijde van eiser gevallen kosten van het 

geding. 

Vereffent deze kosten in hoofde van eiser op: 

-dagvaarding- en rolzettingskosten: 240,25 euro 

- kosten van overschrijvmg: 230,00 euro 

- een rechtsplegingsvergoeding: 1.440,00 euro. 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting van de vijfde kamer, op 08 april 

2020, alwaar aanwezig waren: 

Mevrouw 
oe: 

rechter, 

griffier-hoofd van dienst, MevrÖÜW 




