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A.R. nr. 17/2616/A 

In de zaak van· 

1296 

DE WOONINSPECTEUR, met 1<80 nummer BE 0316.380.841, gevestigd te 1000 Brussel, 

Herman Te1rlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, woonstkeuze doende op het adres van haar 

raadsman Mr. hiern a genoemd; 

Eiser, vertegenwoordigd door mr. advocaat te 

~egen 

geboren te •,:: . met RRN en 

wonende tE en thans wonende te 

Verweerster, n1et verschenen; 

verleent de rechtbank volgend vonnis: 

I. PROCEDURE 

1.1.1. De rechtbank nam kennis van het doss1er van rechtspleging, Inzonderheid van: 

de inleidende dagvaarding die aan verweerster regelmatig werd betekend op 22 

september 2017; 

het tussenvonnis van 8 februari 2019 

de door eiser neergelegde conclus1es en stukken; 

Geen enkele partiJ heeft ter zitting gewag gemaakt van en1g incident bij de 
ingereedheidbrenging van de zaak. 

1.2. De rechtbank hoorde de standpunten van eiser t ijdens de openbar~ zitting van 7 

februari 2020. 

Op de zitt ing 
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werd de zaak m haar geheel hernomen omwille van de anders samengestelde zetel 

van deze rechtbank; 

rs verweerster niet verschenen, terwijl deze partrj regelmatrg per gerechtsbrref werd 

verwittigd van de rechtsdag dre was vastgesteld brJ tussenvonnis van 8 februan 2019, 

Daarna legde eiser zijn stukken neer, sloot de rechtbank de debatten en nam de zaak In 

beraad 

1.3. De artikelen 2, 24, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 41 en 42 van de wet van 15 jum 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd. 

11. FEITEN EN VOORGAANDEN 

be rechtbank verwijst inzake de feiten naar hetgeen werd uiteengezet in het tussenvonnrs 

van 8 februari 2019 en vult deze hierna aan. 

Bij tussenvonnis werden de debatten heropend ten einde eiser toe te laten ziJn dossier aan 

te vullen met in het tussenvonnis vermelde aanvullende gegevens terzake de 

(gebruiks)toestand van het gebouw te en partijen toe te laten de 

procedure t e regulanseren. Een aanvullende conclusiekalender werd vastgelegd. 

Verweerster heeft niet geconcludeerd. 

Eiser gaf kennis van de gedurende de procedure nieuw gedane vaststellingen, met name 

verwijst erser naar de vaststellingen naar aanleiding van de cont roles van 31 mei 2018 en 

van 25 oktober ?018 (stuk 15 van eiser) 

111. VOORWERP VAN DE VORDERING 

3.1. De vordering van eiser zoals deze blijkt uit haar conclusie neergelegd ter griffie op 28 

junr 2019: 

"De vordering van concludente ontvankelijk en gegrond te horen verklaren; 

Verweerster te veroordelen tot het uitvoeren van de nodige werken om het pand te laten 
voldoen aan de woonkwaliteitsnormen vervat in de Vlaamse Wooncode, hetgeen impliCeert: 
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het wegwerken van alle gebreken aan het pand zodat het pand terug voldoet aan de 

vereisten uit arttke/5 Vlaamse Wooncode; 

Vervolgens de verweerster te veroordelen tot een dwangsom van 125,00 euro per dag 

vertraging m geval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn en 

uitdrukkelijk te zeggen voor recht dat deze termijn geen dwangsomtermijn is conform artikel 

1385bis Ger. W. maar enkel aan de hoofdveroordeling gekoppeld 1s; 

Vervolgens de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen machtigmg te 

verlenen tot het wtvoeren van de bevolen herstelmaatregel in de plaats van de veroordeelde 

en op diens kosten; 

Verweerster tevens te veroordelen tot de kosten van het geding, zijnde de 

rechtsplegingsvergoeding, de dagvaardmgskost de kost van overschnjving van de 

dagvaarding op het hypotheekkantoor en de kosten van overschrijving van het tussen te 

komen vonnis op het hypotheekkantoor. 

Het te vellen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad niettegenstaande alle 

verhaal en zonder borgstelling en met wtslwtmg van kantonnement." 

3.2. Verweerster stelde geen vordering 

IV. ONTVANKELIJKHEID 

De rechtbank sprak zich reeds wt over de ontvankelijkheid van de vordering van eiser. 

V. BEOORDELING VAN DE GROND VAN DE ZAAK 

5.1. Verweerster heeft niettegenstaande de heropening van de debatten nagelaten een 

conclusie neer te leggen. 

5.2. Verweerster betwist de aanspraken van eiser niet. Zij heeft steeds voorgehouden het 

nodige te zullen doen teneinde de woning in overeenstemming te brengen met artikel 5 van 
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de Vlaamse Wooncode, hetgeen betekent dat ziJ erkent dat de woning niet in 

overeenstemming is met de betrokken wetgeving. 

Artikel 5 Vlaamse Wooncode stelt dat elke woning op de volgende vlakken moet veildoen 

aan de elementaire veil1gheids-, gezondheids- en woonkwallteitsvereisten, die door de 

Vlaamse Regering nader worden bepaald: 

1 ode oppervlakte van de woongedeelten, rekening houdend met het type van woning en de 

functie van het woongedeelte; 

2° de sanitaire voomeningen, inzonderheid de aanwezigheid van een goed functionerend 

toilet in of aansluitend biJ de woning en een wasgelegenheid met stromend water, 

aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder te veroorzaken in de woning; 

3° de verwarmingsmogelijkheden, mzonderheid de aanwezigheid van voldoende veilige 

verwarmingsmiddelen om de woongedeelten met een woonfunctie tot een normale 

temperatuur te kunnen verwarmen of de mogelijkheid deze op een veilige manier aan te 

sluiten; 

4° de verlichtings- en verluchtmgsmogelijkheden, waarbij de verlichtingsmogehJkheid van 

een woongedeelte wordt vastgesteld in relatie tot de functie, de ligging en de 

vloeroppervlakte van het woongedeelte, en de verluchtingsmogelijkheid in relat1e tot de 

functie en de ligging van het woongedeelte en de aanwezigheid van kook-,verwarmmgs- of 

warmwaterinstallaties die verbrandingsgassen produceren; 

so de aanwezigheid van voldoende en veilige elektnsche installaties voor de verlichting van 

de woning en het veil1g gebruik van elektnsche apparaten; 

6° de gas.installaties, waarbij zowel de toestellen als de plaatsing en aansluitmg ervan de 

nod1ge veiligheidsgaranties bieden; 

r de stabiliteit en de bouwfysica met betrekking tot de fundering, de daken, de buiten en 

binnenmuren, de draagvloeren en het timmerwerk; 

go de toegankelijkheid. 

De woning moet voldoen aan alle vereisten van brandveiligheid, met mbegrip van de 

specifieke en aanvullende veiligheidsnormen die door de Vlaamse Regering worden 

vastgesteld. 

Eiser bewijst dat de woning niet voldoet aan deze vereisten. Verweerster betwist dit n1et. 

5.3. De rechtbank heropende de debatten teneinde partijen standpunt te laten innemen 

omtrent de vraag of de Wooncode nog van toepassing is in het geval de woning niet meer 

bewoond zou zijn. 

5/9 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde -terechtzJttmg van 8 MEI 2020 

D 6e kamer- AR 17/2616/ A 

1300 

Eiser bevestigt dat de woning niet meer verhuurd wordt. Er is evenwel geen andere 

rechtmatige bestemming aan het goed gegeven. Eiser heeft terecht het niet uitvoeren van 

het herstel vastgesteld. Er bestaat in hoofde van de rechtbank geen twijfel-dat het goed 

werd ingericht om als bewonmg dienst te doen, maar daarbij niet voldoet aan de vereisten 

van de Vlaamse Wooncode. 

Terecht stelt eiser dat zolang het pand geen conformiteit heeft met artikel 5 van de Vlaamse 

Wooncode de herstelvordering nuttig en noodzakelijk 1s. Vere1st is dat wordt vermeden dat 

de gebrekkige woning verder wordt verhuurd en dat de eigenaar verder voordeel zou halen 

uit het gebrekkige pand door verhunng of terbeschikkingstelling van de gebrekkige woning. 

De herstelmaatregel strekt er met enkel toe de wederrechtelijke verhunng van niet 

conforme panden te beëindigen, te voorkomen of verder onmogelijk te maken. 

De vordering van eiser is gegrond. 

5.4. De dwangsom. 

Uit de aan de rechtbank voorgelegde stukken blijkt dat verweerster hardleers weigert de 

woning in overeenstemming te brengen met de Vlaamse Wooncode zodat de vordering tot 

het bepalen van een dwangsom gegrond is. 

De gevorderde dwangsom staat 1n verhouding tot de aard en de omvang van de overtreding 

5.5. De rechtbank beoordeelt de door partiJen ingeroepen middelen die niet uitdrukkeliJk 

besproken zijn als irrelevant voor de beoordeling van het geschil1 dan wel als impliciet 

beantwoord. 

VI GERECHTSKOSTEN 

6.1 Verweerster is verliezende partij en dient de door eiser opgelopen procedurekosten 

te vergoeden. 
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6.2.1 De dagvaardingskost en de overschnjvingskost voor de dagvaardmg staan bevestigd in 

de dagvaardmg. 

6.2.2. De overschrijvingskost van het vonms is geen kwestie die bij hu1d1g vonnis kan 

geregeld worden omdat zij volgt wt art. 1024 Ger.W De rechtbank heeft geen enkele macht 

de wet wt te leggen, enkel om haar toe te passen. 

6.2.3. De vordering van eiser is n1et in geld waardeerbaar. De bas1s rechtsplegingvergoeding 

bedraagt in dat geval 1.440 euro. E1ser vordert een rechtsplegmgsvergoeding van 1.140 

euro. De rechtbank kan niet meer toekennen dan wordt gevorderd en kan de 

rechtsplegîngsvergoeding ambtshalve niet indexeren. De vordering is voor het bedrag van 

1140 euro gegrond. 

VIl. VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING 

7.1 E1ser vordert om het vonnis voorlopig uitvoerbaar te verklaren, zelfs al wordt er een 

rechtsmiddel (bijv. hoger beroep) aangewend, zonder mogelijkheld tot zekerheidstelling en 

met uitslUiting van de mogelijkheld kantonnement. 

7.2. De voorlopige tenUitvoerlegging van een vonnis 1s geregeld in artikel 1397 van het 

Gerechtelijk Wetbo.ek, dat laatst werd gewijzigd door de zogenaamde Potpourn V-wet voor 

vonnissen uitgesproken vanaf 3 augustus 2017. Artikel 1397 van het GerechteliJk Wetboek 

bepaalt voortaan dat hoger beroep tegen een vonnis op tegenspraak de tenuitvoerlegging 

van het vonnis met schorst. Dit vonnis is bijgevolg van rechtswege vatbaar voor voorlopige 

tenuitvoerlegging. 

7.3 Geen enkele partij vordert om een zekerhe1dsstelling aan de voorlopige 

tenuitvoerlegging te verbinden en de rechtbank ziet geen redenen om dit zelf ambtshalve op 

te leggen. 

7.4. De rechtbank oordeelt dat er geen reden is om de mogelijkheid tot kantonnement wt 

te sluiten. Het kantonnement is een absoluut recht van de schuldenaar, waarvan hij slechts 

kan worden uitgesloten fndien de vertraging in de regeling van de schuld, de eisende partij 

blootstelt aan een ernstig nadeel. De eisende part1j is verplicht zijn eis voldoende te 

motiveren (vergelijk Dirix, E., en Broeckx, K., "Beslag" in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 285- _ 
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289). De eisende partij motiveert de vordering tot uttsluitmg van het vermogen om te 

kantonneren niet. Dit onderdeel van de vordering IS dan ook ongegrond 

VIII UITSPRAAK 

De rechtbank 

doet wtspraak op tegenspraak en in eerste aanleg; 

verklaart de vordenngen van eiser ontvankelijk en gegrond; 

veroordeelt verweerster tot het Uitvoeren van werken om het pand te laten voldoen 

aan de minimale kwaliteitsveretsten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, dit binnen t1en 

maanden na de betekening van het vonnis; 

veroordeelt verweerster na afloop van de m de vonge alinea bedoelde term1jn tot 

betaling van een dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging 1n de met-uitvoering 

van het tussengekomen vonnts en d1t met een max1mum van 125 000 euro 

machtigt e1ser ambtshalve in de uitvoering van het vonn1s te voorzien, mocht de 

veroordeelde zelf 1n gebreke bliJVen, doch zegt voor recht dat rn geval van 

ambtshalve voowening rn uitvoenng, het verval van de dwangsom in ieder geval een 

einde neemt biJ het einde van de aldus Uitgevoerde werken, 

veroordeelt verweerster tot betaling aan eiser van de door eiser opgelopen 

procedurekosten en stelt vast dat het om de volgende kosten gaat: 

o dagvaardrng 393,70 EUR 

o overschrijving dagvaarding 145,91 EUR 

o rechtsplegingsvergoeding 1.140 EUR 
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Aldus gewezen en Uitgesproken in openbare terechtzitting van de 0 zesde kamer van de 
rechtbank van eerste aan leg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde, zetelend in burgerl ij ke 
zaken op ACHT MEI TWEEDUIZEND TWINTIG alwaar aanwezig waren 
rechter, voorzitter van de D zesde kamer, en griffier; 
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