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In de zaak van: 

DE WOONINSPECTEUR VAN MET VLAAMS GEWEST, (l<BO: 0316.380.841), met kantoren te 
1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 / 22, 

eisende partij, ter zitting vertegenwoordigd door 
advocaat te 

tegen 

(RRN: , geboren te 
te 

advocaat loco 

en wonende 

verwerende partij, ter zitting niet verschenen noch vertegenwoordigd door een advocaat; 

1 Procedure 

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden 
nageleefd. 

De rechtbank nam onder meer kennis van: 
- de dagvaarding betekend op 25 mei 2020 

de door eisende partij neergelegde stukken 
de overige stukken In het dossier van rechtspleging 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van donderdag 25 juni 2020 en in beraad 
genomen. 

2 De feiten en de vordering 

Eisende partij vordert de veroordeling van tot het herstel van alle 
gebreken aan het pand gelegen te kadastraal gekend 
onder zodat dit pand volledig voldoet aan 
de minimale l<waliteitsvereisten conform de Vlaamse Wooncode en verholpen is aan de 
strafpunten opgesomd in het proces-verbaal nr. van 5 september 
2017. 

In voormeld proç:es-verbaal van 5 september 2017 werd vastgesteld dat de woning niet 
voldeed aan de normen van het decreet. Wat het gebouw betreft werden 36 strafpunten 
vastgesteld. De woning heeft een totaal van 95 strafpunten op het technisch verslag en is dus 
ongesch ikt voor bewoning. 

Ondanks herhaalde ingebrekestellingen bleef verwerende partij In gebreke het nodige te doen 
en/of eisende partij verder op de hoogte te stellen van de stappen die hij ondernam. 
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3 Beoordeling 

3.1 
De vordering is ontvankelij k en komt gegrond voor op basis van de neergelegde stukken en de 
toelichting In de inleidende dagvaarding. 

Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van de werken Is In 
deze zaak duidelijk noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden. Het 
volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt. 

De rechtbank oordeelt dat een dwangsom van 100 euro per werkdag billijk is en moet volstaan 
om verwerende partijen aan te zetten tot uitvoering van de hoofdveroordeling. Een dergelijk 
bedrag zal ervoor zorgen dat de niet-uitvoering van de hoofdveroordeling voor de schuldenaar 
meer nadeel oplevert dan het uitvoeren ervan. Bij het bepalen van de hoogte van de 
dwangsom houdt de rechtbank rekening met de verwachte weerstand tegen de uitvoering 
van de hoofdveroordellng, gelet op de t ijd die inmiddels verstreken is tussen de eerste 
vaststellingen en aanmaningen en de huidige vordering In rechte. De rechtbank kreeg geen 
informatie over de financiële draagkrácht van verwerende partij zodat zij hiermee geen 
rekening kan houden. 

De rechtbank bepaalt echter een maximumbedrag waarboven geen dwangsommen meer 
kunnen verbeurd worden. De rechtbank oordeelt Inderdaad da_t dit aangewezen is om het 
Instituut van de dwangsom niet In diskrediet te brengen. Dit zou kunnen gebeuren indien de 
dwangsom kan blijven lopen. Bij het opleggen van een maximumbedrag moet de rechtbank 
er echter voor zorgen dat dit bedrag hoog genoeg is, zodat verwerende partijen niet de 
verbeurte van de dwangsom verkiezen boven de uitvoering van de hoofdveroordeling. 

De rechtbank bepaalt dit bedrag op 75.000 euro. 

Om uitvoeringsproblemen te vermijden worden de uitvoeringstermijn en de 
dwangsomtermijn uitdrukkelijk gel ijkgeschakeld. Een t ermijn van 10 maanden moet volstaan 
om de werken uit te voeren. 

Het is niet billij k om de termijn binnen dewelke verwerende partijen de werken moeten 
uitvoeren, een aanvang te laten nemen vooraleer verwerende partijen met zekerheid kennis 
genomen hebben van onderhavig vonnis. 

De rechtbank veroordeelt verwerende partijen dan ook de werken uit te voeren binnen de 
tien maanden na de bet ekening van het vonnis. 

3.3. 
Machtiging kan ook gegeven worden aan eisende partij en het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente om ambtshalve in de uitvoering te voorzien van 
de werken indien verwerende partijen niet het nodige doen binnen voormelde termijn. 

Principieel hebben zij dan recht om de kosten hiervan te verhalen op verwerende partijen. 
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De rechtbank kan echter geen blanco cheque uitschrijven. Zij kan bijgevo lg verwerende partij 
nog niet veroordelen tot deze toekomstige kosten die nog niet gemaakt zijn en waarvan de 
omvang nog niet gekend is. Eisende partij zal als deze hypothese zich voordoet, verwerende 
partijen kunnen aanmanen om deze kosten te betalen en kan bij gebreke daarvan zich 
opnieuw tot de rechtbank wenden. 

3.4 
Verder vraagt eisende partij haar te machtigen om de eventuele kosten van herhuisvesting te 
verhalen op gedaagden. 

Zij verduidelijkt echter niet waarover het gaat. Bovendien gaat het over eventuele 
toekomstige kosten. 

Een dergelijke veroordeling tot betaling van niet begrootte kosten is niet voor gedwongen 
uitvoering vatbaar. 

4 Beslissing 

De rechtbank: 
beslist op tegenspraak en In eerste aanleg 

- verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond als volgt 
veroordeelt 

o tot het herstel van alle gebreken voor wat het pand gelegen te 
kadastraal gekend onde 

zodat dit pand volledig voldoet aan de 
minimale kwaliteitsvereisten conform de Vlaamse Wooncode en 
verholpen Is aan de strafpunten opgesomd In het proces-verbaal nr. 

van 5 september 2017 
o en dit binnen een termijn van tien maanden na de betekening van dit 

vonnis, 
o op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging Indien dit 

herstel niet binnen deze termijn is uitgevoerd 
o met een maximumbedrag van 75.000 euro waarboven geen 

dwangsommen meer kunnen verbeuren 
Indien verwerende partij de werken niet uitvoert binnen de gestelde termijn, 
machtigt de Woon inspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
de gemeente om ambtshalve voormelde werken uit te {laten) 
voeren 
zegt voor recht dat er principieel toe gehouden is de kosten 
van deze werken te dragen 
veroordeelt tot de betaling van 448,55 euro (dagvaarding)+ 
230 euro (overschrijving dagvaarding op het kantoor rechtszekerheid)+ 90 euro 
(mlnimumrechtspleglngsvergoeding) aan de Wooninspecteur 
veroordeelt tot betaling van de rolrechten van 165 euro aan 
de Belgische Staat 
wijst het meer en anders gevorderde af 
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- wijst erop dat artikel 3, tweede en vierde lid, van de Hypotheekwet van 
toepassing is op dit vonnis en dat de griffier geen ultgiftP "~- ' 
afleveren voordat in de bij artikel 84 van de Hypot heekw\ 
bewezen is dat het vonnis gerandmeld werd op het kanto 

1 
Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van kamer 04\ 
aanleg Leuven op donderdag 10 september 2020 door 
bijgestaan door 




