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IN DE ZAAK :

DE WOONINSPECTEUR,
bevoegd en handelend namens het Vlaams Gewest,
met kantoren te 1210 BRUSSEL, Koning albert II laan 19 bus 22,
doch wocnstkeuze doende ter studie van haar raadsman Mr. B. BRONDERS, advocaat, met 
kantoor te R400 OOSTENDE, Archimedesstraat 7,

ei seres,

hebbende als raadsman Mr. B. BRONDERS, advocaat, met kantoor te 8400 OOSTENDE, 
Archimedesstraat 7.

TEGEN:

7

wonende te DE PANNE, 

eerste verweerder,

niet verschijnende, noch iemand voor hem.

wonende te DE PANNE, 

tweede verweerder,

niet verschijnende, noch iemand voor hem.

* * *

1. DE RECHTSPLEGING

De rechtbank heeft het dossier van de rechtspleginggezien, in het bijzonder: 

de dagvaarding;
de laatste syntheseconclusies en de neergelegde overtuigingsstukken van partijen; 
de overige stukken van de procedure.
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De rechtbank heeft op de openbare terechtzitting van 22.05.2017 de eisende partij gehoord, 
en dit volgens het zittingsblad van die dag, en daarna heeft de rechtbank de debatten gesloten 
en de zaak in beraad genomen. Verweerders zijn niet verschenen. Tegen hen werd 
verstekvonnis gevorderd.

De rechtbank heeft toegezien op de naleving van de artikelen 2 e.v. van de Wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Art. 43 en 702 Ger Wb. bepalen dat de gedinginleidende akte, of dit nu een dagvaarding is of 
een verzoekschrift, ecn ondcrwerp en een korte samenvatting van de middelen van de 
vordering dient te bcvattcn. Wij stellen vast dat de gekantmelde dagvaarding hieraan voldoet.

Qmtrent gevorderde verstek

De rechtbank stelt vast dat beide gedaagden ter zitting niet verschecn.

De rechtbank verleent verstek tegen beiden.

Een verweerder die niet verschijnt wordt vermoed de territoriale bevocgdheid af te wijzen van 
de rechter voor wie de zaak aanhangig is. (artikef 630 al 2 Ger.W.) de onroerende goederen 
zijn gelegen binnen Ons rechtsgebied, hetgeen Ons bevoegd maakt te oordelen over de zaak. 
De rechtbank dient ambtshalve de materiele bevoegdheid te onderzoeken, daar dit de 
openbare orde raakt. (Cass, 3* k, AR S.00.0140. N, 2 april 2001, Soc.Kron., 2002, afi 7, 324; Cass, 
r k, AR S.96.0157.F, 13 oktober 1997, Arr.Cass., 1997, 966, RW, 1998-99, 712). Op dat vlak zijn 
wij ook bevoegd.
De regels van de verjaring raken de openbare orde in de zin dat niemand het recht kan 
ontnomen worden om zich op de verjaring te beroepen, maar niemand kan ook niet verplicht 
worden om het voordeel van de verjaring in te roepen, tenzij het gaat om een 
verjaringstermijn die zelf de openbare orde betreft. Dienvolgens kan de rechtbank ook enkel 
ambtshalve de verjaring inroepen als de verjaringstermijn de openbare orde aanbelangt. 
Algemene regel is dat in het burgerlijk recht de verjaring niet van openbare orde is, in 
tegenstelling tot het strafrecht. (art. 2223 B.W.)

De rechtbank verwijst in dit opzicht naar art. 806 Ger.W. waarbij de rechter de vorderingen of 
verweermiddelen van de verschijnende partij inwilligt, behalve in zoverre de rechtspleging, die 
vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde.

2. DE VORDERINGEN EM BETWISTINGEN

2.1 Krachtens artikel 748bis Ger. W. nemen de laatste conclusies van een partij de vorm 
van een syntheseconclusie aan, waarbij voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3* deze 
syntheseconclusie alle vorlge conclusies en desgevallend de geding inleidende akte vervangr. 
Dit houdt in dat de partij die in haar syntheseconclusie de In een eerdere conclusie of in de 
geding inleidende akte geformuleerde vordering niet herneemt, geacht wordt van deze 
vordering afstand te doen, zodat de rechter hierover geen uitspraak mag doen (Cass., 8 maart 
2013, R.W., 2013-14, 739).

f •
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2.2 Eiser vordert afs voigt:

De herstelvordering -ex artikel 20bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode- van eiser tot herstel toe te kenncn afs voigt:
Oienvolgens

A. Nopens het pand gelegen te kadastraal gekend
onder verweerders solidair, minstens in
solidum of elk voor zijn deel te veroordelen om de woongelegenheden met nrs (links) en 

(rechts] te herstellen door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken, 
zodat de voormelde woongelegenheden voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende 
de Vfaamse wooncode, en het aantal punten in het technisch verslag wordt teruggebracht op 0 
(nul) en aan atle minimale kwaliteitsvereisten voldaan is.

R. Nopens het pand gelegen te kadastraal gekend onder
, zijnde het gebouw en de daarin gelegen 

woongelegenheden, nict in aanmerking komende voor renovatie, verbetering of aanpassing, 
omdat er geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden is voor de opsplitsing of wijziging 
van het aantal woongelegenheden of functiewijziging naar permanente bewoning, 
verweerders solidary minstens in solidum of elk voor zijn deel te veroordelen om
* voor hel pand een andere bestemming aan te vragen conform de VCRO (art. 4.2.1, 7°),
* zo niet een stedenbouwkundige vergunning a an te vragen om te slopen, tenzij dat verboden 
is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.

Indien verweerder(n) een stedenbouwkundige vergunning heeft/hebben bekamen voor de 
wijziging van het aantal woongelegenheden of functiewijziging naar permanente bewoning, 
hen te veroordelen om door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken het 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden te herstellen, zodat deze alien 
zouden voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bedoeld in 
artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, zodat het aantal 
punten in het technisch verslag wordt teruggebracht op 0 (nul) en aan alle minimaie 
kwaliteitsvereisten voldaan is.

C. Nopens het pand gelegen te , kadastraal gekend onder
verweerders solidair, minstens in 

solidum of elk voor zijn deel te veroordelen om het gebouw en de daarin ondergebrachte 
woongelegenheden door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken te 
herstellen, zodat het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden 20uden 
voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bedoefd in artikel 
5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, en het aantal punten in 
het technisch verslag wordt teruggebracht op 0 (nul) en aan alle minimale kwaliteitsvereisten 
voldaan is.

En dit voor elk van de voormelde onroerende goederen binnen een termijn van 10 maanden, 
lopende vanaf de datum van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom:
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• voor de cmroerende goederen sub A en C (resp. gelegen te
en te ,} ten bedrage van 125 EUR;

• voor het onroerend goed sub 8, gelegen te , ten
bedrage van 150 EUR;
zijnde telkens de dwangsom per dag vertraging, volgend op het verstrijken van de opgelegde 
termijn, lastens elk van de verweerders, daarbij uitdrukkelijk de dwangsomtermijn van art. 
1385bis, 4e lid Ger.Wb. uitsluitend, telkens daarbij eiser te machtigen om bij gebreke aan 
uitvoering van de werken door verweerders ambtshalve over te gaan tot de uitvoering van het 
opgelegde herstel, en eiser tevens te machtigen om de kosten, bcdoeld in art. 15 §1, 6e lid van 
de Vlaamse Wooncode to verhalen op verweerders.

Ten slotte verweerders te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van eiser 
begroot op :
• dagvaardingskosten en rolstelling: € 457,73
• te indexeren rpv : {onbepaald bedrag] € 1.440,00
• de kosten van overschrijving van de dagvaarding in de registers van het hypotheekkantoor 
of € 220,00
• de kosten van overschrijving van de gerechtelijke uitspraak In de registers van 
het hypotheekkantoor p.m. *

Dit alles bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard, ook ingeval van verstek / verzet en 
zonder kantonnement.

3. DE BEOORDEUNG

3.1. Tengronde

Gelet op het verstek. De vordering komt gegrond voor.

3.2 De kosten van het geding

Gelet op deze uitkomst van het geding zijn verweerders in solidum de in het ongelijk gestelde 
partij die veroordeeld wordt tot de kosten van het geding (art. 1017 lid 1 Ger.W.), en waarbij de 
rechtsplegingsvergoeding door Ons op € 1.440,00 wordt begroot.

3.3 Uitvoerbaarheid bii voorraad

Bij de behandeling van de onderhavige zaak ter terechtzitting bleek dat er vanwege 
verwerende partijen geen ernstig verweer kon gelden, te meer dat deze partij op de 
verslagen geen ernstige en ter zake dienende opmerkingen werden geformuleerd .
De uitvoerbaarheid bij voorraad of de voorlopige tenuitvoerlegging dringt zich op ten einde te 
vermijden dat door een verweer, dat enkel op gericht is op verder uitstel van betalen, 
verdere schade zal berokkend worden aan de eisende partij, die instaat voor het algemeen 
belang. Er is bovendien gevaar voor de bewoners van de panden. De rechtbank staat derhalve
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de voorlopige tenuitvoerlegging van het ondcrhavig vonnis toe zelfs indien er verzet wordt 
aangetekend. Zij sluit het recht op kantonnemenl evenwel niet uit.

Dient nog opgemerkt dat sinds de Wet 19.10.2015 Potpourri I wijziging artikel 1397 Ger. Wb. 
Inwerkingtredingop 1.11.2015, de voorlopige uitvoerbaarheid de regel is.

4. DE UITSPRAAK

OM DEZE REDENFN, BESLIST DE RECHTBANK, ALS VOLGT;

Verklaart de vordering van rfsercs ontvonkelijk en gegrond.

Kent de herstclvordering -ex artikel 20bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode- van eiseres toe als volgt:

A. Nopens het pand gelegen te kadastraai gekend
onder , veroordcelt verweerders solidair,
minstens in solidum of elk voor zijn dee) urn de woongelegenheden met nrs (links) en 
(rechts) te hcrstcllen door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken, zodat 
de voormelde woongelegenheden voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende 
de Vlaamse wooncode, en het aantal punten in het technisch verslag wordt teruggebracht op 0 
(nul) en aan alle rrinrmale kwaliteltsvereisten voldaan is.

B. Nopens het pand gelegen te kadastraai gekend onder
, zijnde het gebouvv en de daarin gelegen 

woongelegenheden, niet in aanmerking komende voor renovatie, verbetering of aanpassing, 
omdat cr geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden is voor de opsplitsing of wijziging 
van het aantal woongelegenheden of functiewijziging naar permanente bewoning, veroordeelt 
verweerders solidair, minstens in solidum of elk voor zijn deel te veroordelen om

4 voor het pand een andere bestemming aan te vragen conform de VCRO (art. 4.2.1, T)

* zo niet een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen om te slopen, tenzij dat verboden 
is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.

Indien verweerder(n) een stedenbouwkundige vergunning heeft/hebben bekomen voor de 
wijziging van het aantal woongelegenheden of functiewijziging naar permanente bewoning, 
veroordeelt hen om door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken het 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden te herstellen, zodat deze alien 
zouden voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bedoefd in 
artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, zodat het aantal 
punten in het technisch verslag wordt teruggebracht op 0 (nul) en aan alle minimale 
kwaliteitsvereisten voldaan is.
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C. Nopens het pand gelegen te , kadastraal gekend onder
veroordeelt verweerders solidair, 

minstens in solidum of elk voor zijn deel om het gebouw en de daarin ondergebrachte 
woongelegenheden door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpossingswerken te 
herstellen, zodat het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden zourien 
voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvercisten zoals bedoeld in artikel 
5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, en het aantaf punten in 
het technisch versiag wordt teruggebracht op 0 (nul) en aan alle minimale kwalitcitsvcrcisten 
voldaan is.

En dit voor elk van de voormelde onroerende goederen binnen een termijn van 10 maanden, 
iopende vanaf de datum van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom:

• voor de onroerende goederen sub A en C (resp. gelegen te
en te ,} ten bedrage van 125 EUR

• voor het onroerend goed sub 8, gelegen te ten
bedrage van 150 EUR,
zijnde telkens de dwangsom per dag vertraging, volgend op het verstrijken van de opgelegde 
termijn, fastens elk van de verweerders, daarbij uitdrukkelijk de dwangsomtermijn van art. 
1385bis, 4e lid Ger.Wb, uitsluitend, telkens daarbij eiser te machtigen om bij gebreke aan 
uitvoering van de werken door verweerders umbtshalve over te gaan tot de uitvoering van het 
opgelegde herstel, en eiser tcvens te machtigen om de kosten, bedoeld in art. 15 §1,6e lid van 
de Vlaamse Wooncode te verhalen op verweerders.

Veroordeelt verweerders tot de kosten van het geding, aan de zijde van eiser begroot op ;
• dagvaardingskosten en rolstelling: € 457,73
• te indexeren rpv : {onbepaald bedrag) € 1.440,00
• de kosten van overschrijving van de dagvaarding in de registers van het hypotheekkantoor 
of € 220,00
• de kosten van overschrijving van de gerechtelijke uitspraak in de registers van het 
hypotheekkantoor p.m.

Verklaart onderhavig vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard, ook ingeval van verstek / 
verzet en zonder kantonnement.

UITGESPROKEN IN OPENBARE TERECHTZITTING VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING VEURNE, V10 KAMER VAN MAANDAG 19 
JUNI 2017.

AANWEZIG: Marc Daenen, Ondervoorzitter - Voorzitter van deze kamer,
Andre Merrier, wnd. afdelingsgriffier. /^\ .
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