
Repertorium nummer 

2018/ �14 

Datum van uitspraak 

13/08/2018 

Rolnummer 

A.R.nr.17/1739/A 

0 
Niet aan te bieden aan de 

ontvanger 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Afsc�r11t c:;• kcn11 s ge:-111c;': c;: u:!voc:11Jd vai' 

Uitgifte a:" .. �l.�. 
Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 

op op op 

€ € ( 

Rechtbank v�n eerste aanleg 

West-Vlaanderen, 

afdeling Brugge, 

sectie burgerlijke rechtbank 

Vonnis 

Vakantiekamer 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge -vx ·13/8/2018 -A.R. nr. 17/1739/A -p. 2- 7387 

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

In de zaak A.R. nr. 17 /1739/A 

De wooninspecteur, bevoegd voor en handelend namens het Vlaamse Gewest, handelend in 
toepassing van de Vlaamse Wooncode (artikel 20 bis) (Decreet de dato 15 juli 1997), met 
kantoor te 1210 Brussel, Koning Albert Il-laan, 19 bus 22 

' hebbende als raadsman meester Bart Bronders, advocaat, met kantoor te 8400 Oostende, 
Archimedesstraat, 7 alwaar woonstkeuze wordt gedaan (ref.: 4537/173) 

tegen 

1.1 

ondernemingsnummer· 

En 

2.De heer 

te 

En 

3.Mevrouw 1 

verwerende partijen 

met 
., met zetel te . 

, geboren op �te ., wonende 

, geboren op . te , wonende te 

hebbende als raadsman Delphine Vanspeybröudc, advocaat, met kantoor te 8500 Kortrijk, 
Pres. Kennedypark, 31 A (ref.: A17172) 
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/. PROCEDURE 

De dagvaarding werd regelmatig betekend op 19 mei 2017 (overgeschreven in het 

hypotheekkantoor te· ; ref.: .). 

In openbare terechtzitting van 25 juni 2018 werden partijen gehoord in hun middelen en 
besluiten. 

De rechtbank heeft kennis genomen van het dossier van de rechtspleging en van de 

neergelegde bundels van partijen. 

Artikelen 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 

Eisende partij vordert verwerende partijen te veroordelen om de woning, gelegen te 
_te laten voldoen aan de vellighelds-, gezondheids en 

woonkwaliteitsvereisten, bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997, onder verbeurte 

van een dwangsom en met machtiging om eventueel de werken zelf op kosten van verwerende 
partijen uit te voeren. 

111. BEOORDELING 

a)antvankeliikheid van de vordering 

l.De vordering is gekantmeld (ref.: hypotheekkantoor · 

�). 

· : ref.: 

2.De ontvankelijkheid wordt betwist omdat de vordering van eiser zonder voorwerp zou zijn 

geworden. 
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Door de afbraak van de woning door verwerende partijen is de vordering inderdaad zonder 
voorwerp geworden wat echter geen vorm van ontvankelijkheidsvereiste is. Dit houdt mee 
onderdeel in van de beoordeling te·n gronde. 

Ten gronde kan worden vastgesteld dat de vordering inderdaad zonder voorwerp is geworden. 
Er dient enkel nog geoordeeld omtrent de kosten van het geding. 

3.Verwerende partijen stellen dat de vordering verder tegen de verkeerde personen zou zijn 
gericht. Eisende partij houdt voor over een subjectief recht te beschikken opzlchtens 
verwerende partijen zodat de vordering ontvankelijk is en de discussie op dit punt verder een 
aspect ten gronde is. 

4.De ontvankelijkheid van de vordering wordt met geen ander argument betwist. 

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

De vordering is ontvankelijk. 

c}gegrondheid van de vordering 

De vordering is zonder voorwerp geword�n. 

d)kosten van het geding 

1.De oorspronkelijke vordering van eisende partij strekte ertoe om de woning, gelegen te: 
te laten voldoen aan de veiligheids-, gezondheids en 

w�onkwaliteitsvereisten, bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 

2.Verwerènde partijen stellen dat eiser hen als eigenaar niet kon aanspreken omdat enkel de 
verhuurder, onderverhuurder van een woning en niet de eigenaar zou kunnen worden 
aangesproken op grond van artikel 20 van het decreet van 15 juli 1997 (Vlaamse Wooncode). 
Slechts de verhuurder, onderverhuurder of degene die de woning ter beschikking stelt zouden 
als overtreder op voormelde bepaling kunnen worden beschouwd. 

' . . . 
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Verwerende partijen stellen dat de als verhuurder van de woning zou optreden. Deze 
vennootschap kan echter die wonlng enkel verhuren omdat verwerende partijen zelf als 
eigenaar ook die woning ter beschikking stelden omdat zij uiteindelijk de enige zijn die 
uiteindelijk In eerste instantie over het gebruik van de woning beschikken en aldus de woning 
ook uiteindelijk ter beschikking hebben gesteld om te kunnen worden verhuurd. Zonder hun 
basi.stoelating was een huur niet mogelijk. Zij zijn geen 'loutere eigenaars' doch de 
uiteindelijke mogelijkheid om de woning te verhuren lag In eerste instantie bij hun beslissing 
als eigenaar om aan een derde de mogelijkheid te geven hun eigendom te verhuren. 

Er kan trouwens worden verwezen naar het eigen feitenrelaas van verwerende partijen in hun 
conclusies waarin zij stellen: "concluanten vonden al bij al vrij snel geschikte huurders" wat 
aantoont dat z i j minstens samen met· huurders hebben gezocht. 

Verwerende partijen kunnen dan ook wel degelijk als overtreders worden beschouwd. 

3.Verwerende partijen stellen verder dat de vordering kennelijk onredelijk was. Zij stellen dat 
het herstel te eisen van een woning die niet meer wordt verhuurd kennelijk onredelijk zou zijn. 

Gelet op het verhuur van de woning tot na het opstellen van de herstelvordering in juli
augustus 2015 mocht eiser ervan uitgaan dat verwerende partijen steeds nog zouden kunnen 
de woning ter beschikking blijven stellen (ook al verliet de huurder dan In oktober 2015 de 
woning). 

De vordering van eiser was dan ook geen schending van het eigendomsrecht doch was 
ingégeven door de eigen houding van verweerders die het pand op de huurmarkt hadden 
gebracht en nadien geen aanstalten maakten op het pand een andere functie te geven. Er was 
geen enkele garantie voor eisèr dat verwerende partijen de woning niet langer op de 
huurmarkt zouden aanbieden zodat de beweerde schendingen die volgens verwerende 
partijen een prejudiciële vraag vereisen niet voorhanden zijn en de prejudiciële vraag niet 
dient gesteld. 

Verwerende partijen hebben hun sloopaanvraag pas op 8 december 2017 na aanvang van 
huidige procedure opgestart zodat pas op dat ogenblik voor eiser de Intentie van verweerders 
om niet verder te verhuren duidelijk werd (dit was echter pas na de opstart van huidige 
procedure en slechts door de opstart van deze procedure hebben verwerende partijen 
uiteindelijk afgezien van de mogelijkheid tot verhuren). 

4.Eiser startte aldus terecht deze procedure op die pas terloops de procedure door de houding 
van verwerende partijen zonder voorwerp is geworden. 
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Verwerende partijen zijn aldus te beschouwen als in het ongelijk gestelde partijen en worden 
veroordeeld tot de kosten van het geding die in hun hoofde niet worden begroot. 

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

Verklaart de vordering van eiser ontvànkelijk, doch zonder voorwerp. 

Veroordeelt verwerende partijen solidair tot de kosten van het geding, in hun hoofde niet te 
begroten en in hoofde van eisende partij te begroten als volgt: 

-kosten 'dagvaarding: 
-kosten kantmelding : 

-rechtsplegingvergoeding: 

Totaal: 

407,68 euro 
220,00 euro 

1.440,00 euro 

2.067,68 euro 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel. 

Sluit de mogelijkheid van kantonnement niet ult. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting in het gerechtsgebouw te Brugge 
op dertien augustus tweeduizend achttien. 

Aanwezig zijn: 

Wim De Backer, afdelingsvoorzitter, alleenr echtsprekend; 
Marleen Debusschere, griffier. 




