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Inzake: 

DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het Vlaams Gewest, met bu relen te 1210 BRUSSEL, 

Koning Albert Il laan 19/ bus 22, zonder gekend ondernemingsnummer 

eisende partij, 
die als raadsman heeft M ee<;ter 

TEGEN: 

1. 

2. 

verwerende partijen, 

geboren t e 

met RRN: 

geboren te 

met RRN : 

die verschijnen in persoon 

Gelet op het dossier van de rechtspleging, met o.m.: 

advocaat, met kantoor te 

op en wonende te 

op en wonende te 

• de gedinginleidende dagvaarding bij exploot van 22 j uli 2020 van plaatsvervangend 

ge rechtsdeurwaarder 

gerechtsdeurwaarder te 

2020; 

in vervanging van 

neerge legd ter griffie van deze rechtbank op 12 augustus 

• de verklarlngen van de raadsman van eiser, en van verweerders op de zitting van 21 

september 2020; 

• de namens eiser overgelegde stukken. 

1. Voorwerp van de vordering 

De vorder ing van eiser strekt er volgens de dagvaarding toe · 

deze ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

verweerders te horen veroorde len tot uitvoering van het herstel ex artike l 20bis van 

de Vlaamse Wooncode hetgeen impliceert : 

aangaande het onroerend goed, gelegen te 

woning 0/1, kadastraal gekend en 
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anderzijds een onroerend goed gelegen te 

1/i kadastraal gekend 

oppervlakte van 

won ing 

met een 

aan verweerders het bevel te geven tot het herstel van alle gebreken aan voormeld 

pand, zodat de woningen integraal voldoen aan de minimale woonkwaliteitsnormen 

van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode; 

te bevelen dat het herstel dient te worden uitgevoerd binnen een t ermijn van 10 

maanden, dewelke begint t e lopen vanaf de betekening van het vonnis, 

te bevelen dat bij niet-uitvoering van de bevolen herstelmaatregel binnen de 

opgelegde termijn, aan verweerders een dwangsom wordt opgelegd van 150,00 euro 

per dag vertraging, volgend op het verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn; 

te zeggen voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een 

dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385b1s vierde lid van het gerechtehjl< wetboek; 

bij gebreke aan uitvoering door verweerders zelf, aan eiser en het college van 

burgermeester en schepenen een machtiging te verlenen om ambtshalve 1n de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van 

verweerders op grond van artikel 20bis §7 en §8 van de Vlaamse Woon.code, met 

inbegrip van de kost en van herhuisvesting bedoeld in art ikel 15 §1, zesde lid Vlaamse 

Woon code; 

voorbehoud te verlenen de eis aan te passen, te vermeerderen of te verminderen 

hangende het geding; 

het vonnis uitvoerbaar te verklaren b1J voorraad, niettegenstaande alle verh aa l, en 

zonder borgstelling of kantonnement; 

verweerders t e veroordelen tot betaling van de gedingkosten, 211nde de 

dagvaardingskosten, de kosten van de overschrijving van de dagvaarding en van de 

gerechtelijke uitspraak in de registers van het hypotheekkantoor. 

2. Ontvankeliikheld 

De rechtbank ziet geen ambtshalve in te roepen middel van onontvankel1jkheid en stelt vast 

dat de vordering, overigens tijdig en regelmatig ingesteld, ontvankelijk is. 

3. Beoordeling ten gronde 

Uit de voorgelegde stukken en de gegevens van de gedmginleidende dagvaarding blijkt het 

volgende: 
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eerste verweerder is eigenaar van een hoekpand met drie bouwlagen, waarvan het 

gelijkvloers zijn ingang heeft op de en de bovenliggende 

woning in de 

het pand, waarin twee woongelegenheden werden ondergebracht, wordt verhuurd 

door tweede verhuurder; 

het pand werd op 3 april 2015 onderworpen aan een controle door de 

Woonmspecteur; uit het onderzoek is gebleken dat het pand niet voldoet aan de 

huidige minimale kwaliteitsnormen zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode; er 1s in 

de voorgelegde stukken sprake van verweerd buitenschnJnwerk, brand- en 

ontploffingsgevaar, schimmel, elektrocutiegevaar, vochtinsijpe ling, onvoldoende 

verluchting; 

aan verweerders werd een herstelvordering overgemaakt, evenals aan de procureur 

des Konmgs en aan het college van burgemeester en schepenen van de stad 

(13 oktober 2015); 

verweerders hebben nagelaten om over te gaan tot een vrijwillig herstel. 

Gelet op de voorgelegde stukken komt de vordering gegrond voor, met dien verstande dat: 

de uitvoeringstermijn wordt bepaald op 14 maanden, die ingaat vanaf de betekening 

van onderhavig vonnis; 

i.v.m. de dwangsom een maximumbedrag wordt opgelegd. 

4. Gedingkosten en uitvoerbaarheid bij voorraad 

4.1. Kosten 

De gedingkosten worden ten laste gelegd van de verwerende partijen, gelet op de 

gegrondheid van de vordering. 

De rechtsplegingsvergoedmg wordt, op grond van het KB van 26 oktober 2007, bepaald op het 

minimumbedrag van 90,00 euro, aangezien het een vordering betreft die niet in geld 

waardeerbaar is. 

Op grond van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van het begrotingsfohds voor juridische 

tweedel11nsb1jstand werd door de eisende partij een bijdrage van 20,00 euro betaald, bedrag 

waartoe verweerders eveneens veroordeeld worden. 

Verweerders worden eveneens veroordeeld tot betaling van de rolrechten van 165,00 euro, 

na u1tnod1ging door de FOD Financiën hiertoe. 
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4.2. Uitvoerbaarheid bi1 voorraad 

Dit vonnis Is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal. 

BESLISSING VAN DE RECHTBANK: 

Het vonnis wordt uitgesproken op tegenspraak en in eerste aanleg; 

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en de 

latere aanvullingen en wijzigingen daaraan werden in acht genomen; 

De vordering van de Woon inspecteur is ontvankelijk en gegrond als volgt, doch ongegrond en 

afgewezen voor het anders of meer gevorderde; 

De rechtbank geeft, aangaande het onroerend goed, gelegen te 

woning 0/1, kadastraal gekend 

en anderzijds een onroerend goed gelegen tE 

woning 1/1, kadastraal gekend 

oppervlakte van aan mevrouw en de heer 

, met een 

het bevel om over te gaan tot het herstel van alle gebreken aan voormeld pand, zodat de 

woningen integraal voldoen aan de minimale woonkwaliteitsnormen van artikel 5 van het 

decreet van 15 juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 

De rechtbank beveelt dat het herstel van voormelde onroerende goederen dient te worden 

uitgevoerd binnen een termijn van 14 maanden, dewelke begint te lopen vanaf de betekening 

van onderhavig vonnis; 

De rechtbank zegt voor recht dat, bij niet-uitvoering van de bevolen herstelmaatregel binnen 

de opgelegde termiJn, aan mevrouw en de hee1 

een dwangsom wordt opgelegd van vijfenzeventig euro (75,00 euro) per dag vertraging, 

volgend op het verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn, met een maximum dwangsom 

van vijftigduizend euro (50.000,00 euro); 
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De rechtbank zegt voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een 

dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385b1s vierde lid van het gerechtelijk wetboek; 

B11 gebreke aan uitvoering door mevrouw en de heer 

verleent de rechtbanl< aan de Wooninspecteur en het college van burgermeester en 

schepenen van de stad een machtiging om ambtshalve 1n de uitvoering van het 

opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van mevrouw en de 

heer op grond van artikel 20b1s §7 en §8 van 5 van het decreet van 15 

JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, met inbegrip van de kosten van herhuisvesting 

bedoeld in artikel 15 §1, zesde lid 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 

Wooncode; 

Mevrouw en de heer worden veroordee ld tot 

betaling van de gedingkosten, aan de zijde van de Wooninspecteur begroot en door de 

rechtbank vereffend op 275,56 euro dagvaard ingskosten en bijdrage begrotingsfonds 

juridische tweedelunsb11stand, de kosten van de overschrijving van de dagvaarding en van 

onderhavig vonnis in de registers van het hypotheekkantoor (thans Kantoor Rechtszekerheid), 

en 90,00 euro rechtsplegingsvergoeding, en in hoofde van mevrouw en de 

heer begroot en door de rechtbank vereffend op nihil; 

Veroordeelt verwerende partijen tot betaling van de rolrechten van deze procedure, begroot 

op 165 EUR, meer bepaald: 

• tot 82,5 EUR 

• tot 82,5 EUR 

De partijen zullen hiertoe uitgenodigd worden door de FOD Financien. 

De krachtens de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van het Begrotingsfonds voor de 

Juridische Tweedelijnsb1Jstand door de Woonmspecteur voorgeschoten bijdrage van 20,00 

euro is definitief verworven voor het Fonds; 

Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande alle verhaal. 
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Dit vonnis werd uitgesproken op negentien oktober tweeduizend twintig in openbare zitting 
van de MB2-kamer, die samengesteld was uit: 

ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 
griffier. 




