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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke rechtbank, kamer 
B.3, heeft het hiernavolgend vonnis verleend: 

In de zaak 19/2765/A 

WOONINSPECTEUR, bevoegd en handelend namens HET VLAAMSE GEWEST, handelend In toepassing 
van artikel 20bls van de Vlaamse Wooncode (Decreet dd. 15/07 /1997), met kantoren gevestigd te 1000 
Brussel, Hennan Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, bus 22, met woonstkeuze blj zijn raadsman 

eiser 

voor wie Is opgetreden meester 

(ref. 

TEGEN 

. , rijksregisternummer 
wonende te 

verweerder 

v erstek 

1. PROCEDURE 

loco meester 

) 

, advocaat te 

De vordering werd Ing eleid bij dagvaard ing, betekend aan verweerder op 1 oktober 2019 
(overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 1). 

Verweerder is op de inleidende zitting van 31oktober2019 niet verschenen. 
Eiser heeft ten aanzien van verweerder verstek gevorderd en behandeling gevraagd van de zaak, 
waarop de rechtbank Is Ingegaan. 

Na de pleidooien van eiser werden op de zitting van 31 oktober 2019 de debatten gesloten en werd 
de zaak in beraad genomen. 

Toepassing werd gemaakt van artikel 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken. 
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ll. VOORWERP VAN DE VORDERING 

Eiser vordert: 

Dienvolgens gedaagde te veto0rde!en om aDe gebrelcen aan het pand, zijnde het gebouw met 

Inbegrip van de woongelegenheden daarin aanwezig, gelegen te 

latdast"a.al gekend onder• 

weg te werlcen, waardoor dit voledig voldoet aan dé vefllghelds-, gaondhelds en 

woonkwaffteltsven!lsten bedoeld in artikel S van het Deaeet van 15 juli 1917 houdende de Vlaamse 

wooncode. d.w.z. hèt aantal punten In het technisch verslag wordt teruggebracht op O (nul); 

Dit alk!s binnen een temv)n van 10 maanden. lopende vanaf de datum van de betekening van htt 

tussen te tomen vonnis. ondervetbeurtevan een dwangsom van 1.50 EUR per dag vertraging. met 

de ultdruldcelljlce uitsluiting v.l à.wngsorntermijn it de zin van artlk.el 1385bls. '4' lid Geredltel§lc 

Wetbodr; 

Tevens daarbij� Yl!IZOeicer, alsook het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 

�te machtigen om het gevorderd herstel ambtshalw uit te voen!I\ zoals bedoeld In artikel 

20bis. § 7 .,.... het dWl!et van 15 jull 1997 houc:Jcllde de Vlaamse Woonmde. YOOf' het geval 

gedaagde In gebrea zou b!f'.iwn. en dit op kosten van gedaagde; 

Verder mijn verzoeker a!Sook het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad ' 

te machtigen om de tosten (bedoeld In a� 15, 11, &- Vlaamse Wooncodel. alsook de lcoslen va11 

(eYentuele zich opnieuw voordoende) herhul$Ve:$ting (art 17bls §2 Vlaamse Wooncode). te verhalen 

op gedaagdt; 
Gedaagde tevens te veroordelen tot alle kosten Vlln het geding, op heden te begroten aan de 

zijde van m!Jn vmoetcer op: 

Kosten dagvaarding en rolstelling 

Kos1en oversd\rf)Vf ng dagvaarding registers 

�theeklcantoor 

Kosten �jving van de tussen te komen 

g�teftik;e uitspraak In de registers van het 

hypotheeldcal 1tuor 

1050 

PM 

PM 

PM ICosteri van schnipping van voormelde 

lnsdlnJYing n.a uitvoering 

Redrtspleglngsvergoedlng {nln in geld 1.440 EUR 

Dit alles bU wnnls uhvoerballl' veitlaard bij voorraad, ook Jn gev� van ventt. en dit zonder 

mogelijkheid tot zekerheidstelling. borgstelling of recht op kantonnement; 



---
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111. BEOORDELING 

1. Voorafgaandelijk 

1051 

1. De niet verschijnende verwerende partij wordt vermoed de bevoegdheid van deze rechtbank 
afte wijzen (artikel 630, tweede lid van het gerechtelijk wetboek {verder. Ger. W.)). 

2. De rechtbank stelt vast dat zij territoriaal bevoegd Is kradltens artikel 20bis van de Vlaamse 
Wooncode. 

2. De grond yan de zaak 

1. In geval van verstek dient de rechtbank de vordering van de verschijnende partij In te willigen, 
behatve wanneer de rechtspleging of die vordering strijdig is met d e  openbare orde (artikel 806 Ger. W. 
en Grondwettelijk Hof, 7 juni 2018, nr. 72/2018, overweging 8.5.2). 

Een vordering is onder meer strijdig met de openbare orde wanneer zij kennelijk ongegrond of 
kennelijk buitensporig is (zié Grondwettelijk Hof, 18 oktober 2018, nr.145/2018� Grondwettelijk Hof, 
1 juni 2018, nr. 72/2018, overweging 8.8.l en Cass. 13 december 2016, AR nr. P.16.0421.N). 

2. Noch de rechtspleging, noch de vordering is strijdig met de openbare orde In de zin van artikel 
806Ger.W. 

De vordering moet dan ook In de hierna bepaalde mate worden ingewilligd. 

3. De vordering om het vonnis bil voorraad ujtvoerbaar te verklaren. zonder borgstelling 

1. Artikel 1397, tweede lid Ger.W. bepaalt: 

" Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of tenzij de rechter, ambtshalve of op 
verzoek van een van de partijen, bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders beveelt 
en onverminderd artikel 1414, schorsen verzet of hoger beroep van de versteklatende partij 
tegen eindvonnissen die bij verstek zijn gewezen daarvan de tenuitvoerlegging." 

2. De rechtbank bepaalt overeenkomstig artikel 1397, tweede lid Ger. W. dat een eventueel door 
verweerder tegen dit vonnls ingesteld hoger beroep de tenuitvoerlegging ervan niet zal schorsen. 

Op basis van de voorliggende stukken wordt immers vastgesteld dat het geschil betrekking heeft op 
rechten die niet voor redelijke betwisting vatbaar zijn. 

Er dient bovendien vermeden te worden dat het laten van verstek (enkel) een middel wordt om te 
komen tot een niet bij voorraad uitvoerbare beslissing en/of een bij verstek gewezen vonnis enkel en 
alleen wordt aangevochten om de uitvoering ervan gedurende lange(re) tijd te blokkeren. 

------ -----�--�-----_J 
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3. De rechtbank ziet geen reden om aan de mogelijkheid tot voorlopige tenuitvoerlegging van 

huidig �onnis de voorwaarde te verbinden dat door eiser een zekerheid wordt gesteld ten behoeve 
van verweerder. 

4. pe vordering om de mogelilkheld tot kantonnement uit te sluiten 

1. Krachtens artikel 1406 Ger.W. kan de rechter dle uitspraak doet over de vordering zelf, 
besllssen dat er geen reden is tot kantonnement voor alle veroordelingen die hij uitspreekt of voor een 
deel ervan, indien de vertraging In de regeling de schuldeiser aan een ernstig nadeel blootstelt. 

2. Aangezien er geen geldsommenveroordeling Is, Is deze vordering zonder voorwerp. 

5. De gereçhtsJcosten 

Aangezien verweerder in het ongelijk wordt gesteld, dient hij te worden veroordeeld tot het betalen 
van het rolrecht (als fiscale schuld) (zie artikel 269'2', §1, tweede lid W. Reg.). 

Het rolrecht moet worden betaald aan de Federale Overheidsdienst Financiën. 

De Federale Overheidsdienst Financiën zal aan diegene die het rolrecht moet betalen "onverwijld" een 
verzoek tot betaling verzenden. Er Is van rechtswege een administratieve boete verschuldigd In geval 
de betaling niet tijdig wordt gedaan (zie artikel 4 van het KB van 28 januari 2019 betreffende de 
uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de 
registers In de griffies van hoven en rechtbanken (B.S. 31 januari 2019)). 

s_.z.,_ _ _p�9.ï.�&.�.�erechtskosteo 

1. Aangezien verweerder de In het ongelijk gestelde partij Is, wordt hij veroordeeld tot de overige 
kosten van de procedure. 

2. In toepassing van artikel 1022, zevende lid Ger.W. is verweerder slechts het minimumbedrag 
aan rechtsplegingsvergoeding verschuldig d, hetzij 90,00 euro. 

3. De kosten van "overschrijving" (lees: kantme ldlng) van dit vonnis en, na uitvoering, de 
schrapping ervan, zijn uitvoeringskosten die geregeld worden door artikel 1024 Ger. W. 
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In eerste aanleg en bij verstek ten aanzien van verweerder. 

Verklaart de vordering van eiser in de volgende mate gegrond. 

Veroordeelt verweerder om alle gebreken aan het pand, zijnde het gebouw met Inbegrip van de 
woongelegenheden daarin aanwezig, gelegen te , kadastraal 
gekend onder -----··--· ____ weg te werf<en, 
waardoor dit voldoet aan de velligheids-, gezondhelds- en woonkwallteitsvereisten bedoeld In artikel 
5 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 

en dit binnen een termijn van 305 dagen, lopende vanaf de datum van de betekening van dit vonnis, 
onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging vanaf dag 306 vanaf de datum 
van de betekening van dit vonnis, en met een maximum van 100 000,00 euro. 

Machtigt eiser en het College van Burgemee.ster en Schepenen van de Stad om het 
opgelegde herstel op kosten van verweerder ambtshalve uit te voeren voor het geval ver.Veerder In 
gebreke zou blijven. · 

Machtigt verzoeker en het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 
kosten van een eventuele herhuisvesting, te verhalen op verweerder. 

om de 

Veroordeelt verweerder om aan de Federale Overheidsdienst Financiën het rolrecht van 165,00 euro 
te betalen. 

Veroordeelt verweerder tot de overige kosten van de procedure, in zijn hoofde niet te begroten nu ze 
hem ten laste blijven en aan de zijde van eiser begroot als volgt: 

" 

• 

• 

dagvaardingskosten 
rechtsplegingsvergoeding 
kosten van overschrijving van de dagvaarding 

364,52 euro 
90,00 euro 

230,00 euro 

Bepaalt dat het desgevallend door verweerder ingesteld hoger beroep, de tenuitvoerlegging van dit 
vonnis niet schorst. 

Wijst de vordering van eiser om de mogelijkheid van kantonnement uit te sluiten, af als zonder 
voorwerp. 
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Aldus gewezen door de kamer 8.3 van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, samengesteld uit: 

, alleenrechtsprekend rechter 
en uitgesproken in de openbare zitting van eenentwintig november tweeduizend negentien, 

bijgestaan door • griffier. 




