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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke 
rechtbank, eerste kamer, heeft het hiernavolgend vonnis verleend: 

In de zaak A.R. nr. 17/3399/A 

WOONINSPECTEUR BEVOEGD VOOR EN HANDELEND NAMENS HET VLAAMSE GEWEST, 
handelend in toepassing van artikel 20 bis van de Vlaamse Wooncode (Decreet de dato 15 juli 

1997), met kantoor thans te 1000 Brussel, Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan, 88/40 

Hebbende als raadsman meester Bart Bronders, advocaat, met kantoor te 8400 Oostende, 
Archimedesstraat, 7 (ref.:4537/198} alwaar woonstkeuze wordt gedaan (volgens de dagvaarding 

doch niet volgens de conclusies 

Tegen 

1. 

2. Mevrouw : 
1 

3. De Heer 1 

wonende te 

Verweerders 

, met ondernemingsnummer 
, met zetel gevestigd te . 

geboren op te· 

:, geboren op : 

; en opgericht in datum 

wonende te 

1 te 1 

Hebbende als raadsman meester Samuel Debruyne, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge, 
Slnt-Pieterskaai, 73 b alwaar woonstkeuze wordt gedaan 
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1. PROCEDURE 

De procedure werd ingeleid bij dagvaarding, rechtsgeldig betekend op 6 november 2017. 

De dagvaarding is gekantmeld (hypotheekkantoor ). 

In openbare terechtzitting van 14 mei 2018 werden partijen gehoord in hun middelen en 
besluiten. 

De rechtbank heeft kennis genomen van het dossier v.an de rechtspleging, alsook van door 
eisende partij neergelegd bundel. 

Artfkel�n 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
werden In acht genomen. 

ll. VOORWERP VAN DE VORDERING 

1.Eisende partij vordert: 

"De vordering van concluant ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Dienvolgens verweerders zich solidair, minstens in solidum of elk voor haar/zijn deel te zien 
en te horen veroordelen om het pand, zijnde het gebouw met inbegrip van de 
woongelegenheden daarin aanwezig, gelegen te 1 
1 , kadastraal gekend onder 1 

- te slopen, tenzij dit verboden is op grond van wettelijke, deE:retale of reglementaire 
bepalingen, dus mits een stedenbouwkundige vergunning, dan wel te laten herbestemmen ; 

- minstens indien er geen inbreuk op de ruimtelijke ordening zou worden aangehouden, 
gedaagden te veroordelen, solidair, minstens In solldum, tot het wegwerken van de gebreken 
aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden, om het te laten voldoen 
aan de veiligheids-, gezondheids en woonkwaliteltsvereisten bedoeld In 
artikel 5 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, d.w.z. het aantal 

puntenin het technisch·versfag-wordtterttggebraeht-op--0-fnutt,�--------
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Dit alles binnen een termijn van 10 maanden, lopende vanaf de datum van de betekening van 
het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 150 EUR per dag 
vertraging en per verwerende partij, met de uitdrukkelijke uitsluiting van dwangsomtermijn in 
de zin van artikel 1385bis, 4e lid Gerechtelijk Wetboek; 

Tevens daarbij concluante, alsook het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente 1 , te machtigen om het gevorderd herstel ambtshalve uit te voeren, 
zoals bedoeld in artikel 20bis, § 7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, voor het geval verwerende partij( en) in gebreke zou( den) blijven, en dit op 
hun kosten, solidair, minstens in solidum; 

Verder concluant alsook het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
· te machtigen om de kosten (bedoeld in art.15, §1, 6e Vlaamse Wooncode}, 

alsook de kosten van (eventuele zich opnieuw voordoende) herhuisvesting (art. 17bis §2 
Vlaamse Wooncode), te verhalen op elk van verweerders, solidair, minstens in solidum; 

Verweerders zich tevens solidair, minstens in solidum te zien en te horen veroordelen tot alle 
kosten van het geding, op heden te begroten aan de zijde van mijn verzoeker op 

Kosten dagvaarding en rolstelllng 
Kosten overschrijving dagvaarding registers hypotheekkantoor 
Kosten overschrijving van de tussen te komen gerechtelijke 
uitspraak in de registers van het hypotheekkantoor 
Kosten van schrapping van voormelde inschrijving na uitvoering 
Rechtsplegingvergoeding (niet in geld waardeerbare eis) 

747,59€ 
440,00€ 

PM 

PM 

1.440,00 euro 

2.Verwerende partijen betwisten de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vorderingen. 

Zij vorderen minstens alvorens recht te doen een plaatsopneming te bevelen in de 
kelderverdieping van het betrokken pand alwaar zich de badkamer bevindt. 

Zij vorderen eisende partij te veroordelen tot de kosten van het geding. 

111. BEOORDELING 

--- -� a}enkele feitelttlc!rgegevens1trrrret-kort) · 

1. Verweerders zijn de verhuurders / ter beschikkingsstellers, in hun respectievelijk 
hoedanigheid van 100% eigenares (verweerder 1), zaakvoerder van verweerder 1 (verweerder 
2) en zaakvoerder van de verhuurder 1 {verweerder 3), van het 
onroerend goed gelegen te , kadastraal gekend 
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onder 
handels- en appartementsgebouw, bestaande uit elf bouwlagen, waarvan 
tien bovengrondse en één ondergrondse bouwlaag. 

zijnde een 

2.Eisende partij deed een· afstapping op 18 augustus 2015 en hij verklaarde dat het pand 
ernstige gebreken zou vertonen. 

Aan het gebouw werden 16 strafpunten toegekend en volgens hem werden er onder meer 
volgende vaststellingen gedaan: 

-een deel van de wandtegels zijn afgevallen in de gemeenschappelijke hal naar de kamers. Er 
ontbreken de volgende brandpreventiemiddelen: pictogrammen, brandblussers, 
noodverlichting, vluchtwegen, brandwerende deuren, natuurlijk licht (geen ramen aan:wezlg 
in de"kamers), rechtstreekse toegang vanuit openbaar domein, voldoende brede en hoge 
toegang. 

Daarnaast zouden In de gemeenschappelijke ruimten volgende gebreken zijn vastgesteld: 
voor het gemeenschappelijk toilet (kelder verdieping) werden 12 punten toegekend 
wegens: gebrek aan voldoende ventilatie (de mechanische ventilatie functioneert niet). De 
gemeenschappelijke toiletruimte is niet veilig toegankelijk, ze kan enkel bereikt worden via de 
kelder van de handelszaak. De hal naar de kamers heeft een breedte van amper 0,57 m en 
halverwege een doorsangshoogte van slechts 1,39 m. In geval van brand/nood/stroom panne 
is dit een reëel gevaar voor de bewoners van de kamers. De waterspoeling van het toilet is 
niet voorzien van een deksel, voor de gemeenschappelijke badfunctie (kelder verdieping) zijn 
15 punten toegekend wegens: schimmelvorming door condenserend vocht op het voegwerk 
van de wandtegels in de badkamer. Er is onvoldoende ventilatie mogelijk (de mechanische 
ventilatie In het lokaal functioneert niet. De gemeenschappelijke badkamer Is niet veilig 
toegankelijk, ze kan enkel bereikt worden via de 
kelder van de handelszaak. De hal naar de kamers heeft een breedte van amper 0,57 m en 
halverwege een doorgangshoogte van slechts 1,39 m. In geval van brand/nood/stroompanne 
is dit een reëel gevaar voor de bewoners van de kamers. 
Vervolgens zijn de volgende kamers in de kelderverdieping ongescflikt .verklaard; er werden 
voor deze kamers strafpunten toegekend: 
Voor de Kamer -1/1 (kelder links) 127 punten: vochtschade aan de muur naar de hal en ter 
hoogte van het bed, de trap naar de kamers is 'Uitgevoerd in keramische tegels, dewelke op 
verschlllende treden beschadigd en gebroken zijn. De kamer beschikt niet over een lavabo 
met toevoer van warm en koud Vl(ater. 

------- -erfs · sled1ts éé11 stopcontact aanwezig:-Eîls-geen-mogeltjkheid-tot-verwamtffig-tn-de-kameF-, -�
zowel energietoevoer als schouw ontbreken. Bij kamerverhuur zijn enkel een centrale 
verwarming, luchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op een aparte �room kring 
toegestaan. In de kamer Is geen raam aanwezig, waardoor er geen natuurlijk licht kan 
binnenvallen. De kamer Is niet veilig toegankelijk, ze kan enkel bereikt worden via de kelder 
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van de handelszaak. Via de kelderverdieping en toiletten bereikt men de vier lcan:iers. De hal 
naar de kamers heeft een breedte van amper 0,57 m en halverwege een doorgangshoogte 
van slechts 1,39 m. In geval van brand/nood/ stroompanne is dit een reëel gevaar voor de 
bewoners van de kamers. De kamer beschikt niet over een brievenbus en deurbel. De netto 
vloeroppervlakte van de kamer bedraagt amper 4,46 m2 en haalt dus de min. vereiste netto
vloeroppervlakte van 12 m2 niet. 
De kamer is niet uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld in art. 2,2° van het 
decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders 
en/of de kamerwoning is niet op eike bouwlaag uitgerust. met minstens één dergelijke 
rookmelder. 
Voor de Kamer-1/2 (kelder rechts achteraan) 133 punten: In deze kamer werd vochtschade 
vastgesteld aan de muur links van de deur. De trap naar de kamers Is uitgevoerd in keramische 
tegels, dewelke op verschillende treden beschadigd en gebroken zijn. De kamer beschikt niet 
over een lavabo met toevoer van warm en koud water. In de kamer liggen op de kleerkast 
verschillende loshangende elektrische bedradingen die verbonden zijn met lasdoppen. De 
bedrading onder spanning dient vakkundig bevestigd te worden en de verbindingen in een 
verdeeldoos te plaatsen. Er is geen mogelijkheid tot verwarming in de 
kamer, zowel energietoevoer als schouw ontbreken. Bij kamerverhuur is enkel centrale 
verwarming, luchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op een aparte stroomkring 
toegestaan. l_n de kamer is geen raam aanwezig, waardoor er geen natuurlijk licht kan 
binnenvallen. De kamer is niet vellig toegankelijk, ze kan enkel bereikt worden via de kelder 
van de handelszaak. Via de kelderverdieping en toiletten bereikt men de vier kamers. De hal 
naar de kamers heeft een breedte van amper 0,57 m en halverwege een 
doorgangshoogte van slechts 1,39 m. In geval van brand/nood/ stroompanne is dit een reëel 
gevaar voor de bewoners van de kamers. De kamer beschikt niet over een brievenbus en 

deurbel. De netto vloeroppervlakte van de kamer bedraagt amper 10,02 m2 en haalt dus de 
min. vereiste netto-vloeroppervlakte van 12 rn2 niet. De kamer is niet uitgerust met minstens 
één rookmelder als vermeld in art. 2,2° van het decreet van 1 juni 2012 houdende de 
beveiliging van woningen door optische rookmelders en/of de kamerwoning is niet 
op elke bouwlaag uitgerust met minstens één dergelijke rookmelder. 
Voor de kamer -1/3 (kelder rechts midden} 1i7 punten: Ook in deze kamer werd vochtschade 
vastgesteld aan de muur achter de deur, is de trap naar de kamers uitgevoerd in keramische 
tegels, dewelke op verschillende treden beschadigd en gebroken zijn. De kamer beschikt 
evenmin over een lavabo met toevoer van warm en koud water. In de kamer is er ook slechts 
één stopcontact aanwezig. Er is geen mogelijkheid tot verwarming in de kamer, zowel 
energietoevoer als schouw ontb'reken. Bij kamerverhuur is 
enkel centrale verwarming, luchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op een aparte 
stroomkring toegestaan. In de kamer is geen raam aanwezig, .waardoor er geen natuurlijk licht 
ka11�valle-n7""Drtameris-niervetftg-toegan k!'!tijk, ze kan-enket-b-eretttworden-via de 
kelder van de handelszaak. Via de kelderverdieping en toiletten bereikt men de vier kamers. 
De hal naar de kamers heeft een breedte van amper 0,57 m en halverwege een 
doorgangshoogte van slechts 1,39 m: In geval van brand/nood/stroompanne is dit een reëel 
gevaar voor de bewoners van de kamers. De kamer beschikt niet over een 
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brievenbus en deurbel. De netto vloeroppervlakte van de kamer bedraagt amper 3,32 m2 en 
haalt dus de min. vereiste netto-vloeroppervlakte van 12 mi niet. De kamer Is niet uitgerust 
met minstens één rookmelder als vermeld In art. 2,2° van het decreet van 1 juni 2012 
houdende de beveiliging van woningen door .optische rookmelders en/of de kamerwoning is 
niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één dergelijke rookmelder. 
Voor de Kamer -1/4 (kelder rechts vooraan) 127 punten: In deze kamer werd eveneens 
vochtschade vastgesteld aan de muur achter de deur, is de trap naar de kamers uitgevoerd in 
keramische tegels, dewelke op verschillende treden beschadigd en gebroken zijn. De kamer 
beschikt evenmin over een lavabo met toevoer van warm en koud water en is er ook slechts 
één stopcontact aanwezig, zonder mogelijkheid tot. verwarming in de kamer, zowel 
energietoevoer als schouw ontbreken. Bij kamerverhuur is enkel centrale verwarming, 
1 uchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op een aparte stroomkring 
toegestaan. In de kamer is geen raam aanwezig, waardoor er geen natuurlijk licht kan 
binnenvallen. De kamer Is niet veilig toegankelijk, ze kan enkel bereikt worden via de kelder 
van dë handelszaak. Via de kelderverdieping en toiletten bereikt men de vier kamers. De hal 
naar de kamers heeft een breedte van amper 0,57 m en halverwege een doorgangshoogte 
van slechts 1,39 m. In geval van brand/nood/ stroompanne Is dit een reëel gevaar voor de 
bewoners van de kamers. De kamer beschikt niet over een brievenbus en deurbel. De netto 
vloeroppervlakte van de kamer bedraagt amper 3,32 m2 en haalt dus de min. vereiste netto
vloeroppervlakte van 12 m2 niet. De kamer is niet uitgerust met minstens één 
rookmelder als vermeld in art. 2,2° van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging 
van wortingen door optische rookmelders en/of de kamerwoning Is niet op elke bouwlaag 
uitgerust met minstens één dergelijke rookmelder. 
-De kamer -1/1 wordt bewoond door mevr. en mevr. Zij 
hebben meegedeeld dat ze zouden moeten betalen voor hun verblijf, maar weten nog niet 
hoeveel. · 
- De kamer -1/2 wordt op het moment van vaststellinllen niet bewoond 
- De kamer -1/3 wordt bewoond door mevr. Zij heeft 
meegedeeld dat ze zou moeten betalen voor haar verbllif. maar weet nog niet hoeveel. 
- De kamer-1/4 wordt bewoond door dhr. Hij heeft meegedeeld 
dat hij een arbeids/huurcontract zou hebben afgesloten, doch kon hij dat document niet 
voorleggen. Later blijkt er geen contract voorhanden. 
-Voor het gebouw werd op 2 oktober 2015 een ongunstig· brandpreventleverslag opgesteld. 
door Dienst Preventie, Hulpverleningszone 

3.Eisende partij maakte op 12 oktober 2015 een herstelvordering op. 

--------------- -------- --------------

4.De burgemeester van de gemeente 
1/ 4 gelegen 

· 

december 2015. 

verklaarde de kamers -1/1, -1/2, -1/3 en -
ongeschikt bij beslissing de dato 1 
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5.Het Openbaar Ministerie klasseerde de zaak zonder gevolg op 10 mei 2016. 
toegekend in het technisch verslag. Immers betekent herstel dat geheel wordt voldaan aan de 

minimale 

6.0p 27 maart 2017 schreef de raadsman van derde verweerder onder meer het volgende: 

"Er is geen sprake (meer) van het beweerde/Ijk wederrechtelijk ter beschikking stellen van 
woonentiteiten in een kelderverdieping van voormeld pand gelegen te 

De herstelvordering van 12 oktober 2015 liet aan cliënten twee opties. 
Ofwel werden de vier kamerwoningen ongedaan gemaakt; 
Ofwel werden de vier kamerwoningen geregulariseerd en vervolgens geconformeerd aan de 
vereisten van de Vlaamse Wooncode. 
Cliënten hebben uitvoering gegeven aan de eerste optie, hetgeen door Uw administratie bij 
monde van Wooninspecteur niet betwist is, waardoor de herstelvordering 
zonder voorwerp is geworden. 
Onmiddellijk na de verbalisatie werd de woonfunctie in de kelderruimtes ongedaan gemaakt. 
Er _is dus geen rechtsgrond meer om de verwijdering van de overgebleven 'badkamer' te 
vorderen. 
Waar er wordt gesteld dat er geen wettelijke bepaling zou voorliggen waaruit zou volgen dat 
horecazaken verplicht zijn om sanitaire voorzieningen in te richten voor hun personeel, verliest 
Uw administratie uit het oog dat er geen wettelijke bepaling bestaat die zulks verbiedt. 
Voorts blijkt uit de loutere aanwezigheid van de badkamer. geenszins dat er nog in de 
kelderverdieping een woonfunctie zou bestaan. 
Zelfs al zou de overgebleven badkamer moeten verwijderd worden, dan nog is dergelijke 
vordering aangetast door een kennelijk onredelijk karakter. 
Dit komt doordat er geen woonfunctie aanwezig is, waarin de badkamer zich zou situeren, en 
omdat het niet abnormaal lijkt dat een horecazaak, die het vooral van het (warmere) 
zomerseizoen dient te hebben, voorziet in sanitaire inrichtingen voor zijn personeel. 

. 

Ten overvloede kon verwezen worden naar het feit dat het Openbaar Ministerie het 
strafdossier in deze heeft geklasseerd zonder gevolg, hetgeen van doen heeft met het 
ongedaan maken van de woonfunctie in de kelder. 
Ook het bij het College van Burgemeester en Schepenen ingediende bezwaar dd. 12/08/2016 
van en de heer tegen cfe. aanslag dd. 11/05/2016 met 
betrekking tot de gemeentelijke belasting op leegstand en verkrotting ten bedrage van 12.000 
euro, werd op de zitting van 26 oktober 2016 door het College van Burgemeester en Schepenen 

Y<if'I�� -gegramtverkJaard". 
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b)ontvankelllkheid van de vorderingen . 

1.De vordering is gekantmeld (zie hierboven procedure). 

0 c- 0 Li.-. f'j vu ( 

2.Verwerende partijen betwisten de ontvankelijkheid van de vordering omdat eisende part.ij 

geen belang zou hebben omdat de herstelvordering sinds mei 2017 zonder voor-Werp zou zijn 

geworden aangezien er _geen woonfunctie meer zou bestaan in de kelderverdieplrig. 

Eisende partij houdt voor over een subjectief recht te beschikken zodat de vordering 
ontvankelijk is en het door .verwerende partijen aangehaalde argument een argument ten 

gronde Is. 

3.De ontvankelijkheid van de vordering wordt met geen andere argumenten betwist. 

Er zijn geen argumenten die ambtshalve aanleiding zouden kunnen geven tot de niet 
ontvankelijkheid van de vordering. 

4.De vordering is ontvankelijk. 

c)gegrondheld van de hoofdvordering 

Er liggen geen vaststellingen voor omtrent de exacte toestand van het gebouw en de 

kelderverdieping op heden. 

Het komt aldus aangewezen voor om eerst een plaatsopneming te bevelen teneinde een zicht 

te krijgen op de feitelijke toestand. 

OM DEZE REDENEN BESLIST DE RECHTBANK, 
In eerste aanleg en op tegenspraak als volgt: 

-· -- -- --Verk-laai:t de-voi:de�ng-Van.-eiser OQtvankelijL-.---·------------
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Beveelt een PLAATSOPNEMING. 

Beveelt aan partijen daarbij in persoon aanwezig te zijn, al dan niet bijgestaan door hun 

raadslieden. 

Stelt dag en uur waarop de plaatsopneming zal doorgaan op VIJFENTWIN TIG SEPTEMBER 

TWEEDUIZEND ACHTTIEN (B.6} om 14 uur. 

Zegt dat de rechtbank en de partijen zullen samenkomen te 

Beveelt de· partijen hun respectievelijke dossiers te voegen bil onderhavig 

rechtsplegingsdossier, uiterlijk VEERTIEN DAGEN voor de hiervoor bepaalde datum. 

Beveelt dat de kosten van de plaatsopneming voorlopig zullen worden voorgeschoten door de 

eisende partij. 

Houdt de beoordeling omtrent de overige gedingskosten inmiddels aan. 

Verklaart onderhavig vonnis uitvoerbaar bij voorraad, spijts elk verhaal en zonder borgstelling. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel. 

Sluit de mogelijkheid van kantonnement niet ult. 
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting in het gerechtsgebouw te Brugge 
op elf juni tweeduizend achttien. 

Aanwezig zijn: 

Wim De Backer, afdelingsvoorzitter, alleenrechtsprekend; 
Katrien Candaele, griffier. 

K. Candaele 




