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INZAKE 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, 

Havenlaan 88/22 

- eiser -

Ter zitting van 16.11.2022 vertegenwoordigd door mr. 

1. 

2. 

- verweerders -

op 

TEGEN 

-·· met rijksregisternummer 

en wonende te 

met rijksregisternummer 

en wonende te 

. advocaat te 

geboren te 

geboren te 

Ter zitting van 16.11.2022 niet verschenen, noch vertegenwoordigd 

VOLGT HET VONNIS 

Gelet op : 

- het exploot van dagvaarding van plaatsvervangend i;ierechtsdeurwaarder 

gerechtsdeurwaarder met standplaats te ,an 14.10.2022; 

- de overschrijving van het exploot van dagvaarding op het Kantoor Rechtszekerheid 

op 09.11.2022; 

- de stukken van eiser. 

op 
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Voorgaanden en vorderingen: 

en zijn, In onverdeeldheid, eigenaars van de woning gelegen te 

Op 17.07.2020 ging de wooninspecteur over tot een controle van het pand, na telefonisch 

contact door wegens vermoedens dat de woning niet voldeed aan de 

woonkwaliteltsnormen van de Vlaamse Wooncode, waar hij 

aantrof, verklaarde o.a. één jaar in het pand, eigendom van verweerders, te 

hebben gewoond, met zijn gezin. 

Luidens de vaststell ingen (technisch verslag) werd voor het gebouw en voor de woning een 

totaal aantal van 76 strafpunten (15 voor het gebouw/61 voor de woning) toegekend. In het 

omstandig verslag werd besloten tot het advies voor onbewoonbaarheid van de woning. 

Op 07.09.2020 werd de woning door de burgemeester, op grond van het technisch verslag en 

het omstandig verslag van 17.07 2020, ongeschikt en onbewoonbaar verklaard. 

De wooninspecteur formuleerde op 27.08.2020 een herstelvordering, bestaande In het 

uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden om het pand te laten 

voldoen aan de minimale vereisten en normen van de Vlaamse Wooncode, die op 27.08.2020 

werd overgemaakt aan verweerders en het openbaar ministerie. 

Het strafdossier werd geseponeerd door de procureur des Konings. 

Aangezien er geen gevolg werd gegeven aan de herstelvordering ging de wooninspecteur, 

eiser, over tot dagvaarding van verweerders bij exploot van 14.10.2022. 

Eiser vordert verweerders te veroordelen tot uitvoering van het herstel ex artikel 3.43 van de 

Vlaamse Codex Wonen, hen aldus het bevel te geven om de conformiteit In de zin van artikel 

1 3§1,8° van de Vlaamse Codex Wonen, van het betrokken pand, zijnde de woning gelegen te 

kadastraal gekend 

te herstellen en eventuele overbewoning te beêindigen door het wegwerken 

van de gebreken aan het pand zodat er een conforme woning In de zin van artikel 1 3 §1 7° 

wordt gecreëerd en er geen sprake Is van overbewoning; te bevelen dat het herstel dient te 

worden uitgevoerd binnen een termijn van 10 maanden, die begint te 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 
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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 zrn van artikel 1385 bis, lid 4 Ger.W.; bij gebreke aan uitvoering door verweerders zelf 

eiser het college van burgemeester en schepenen een machtiging te verlenen om ambtshalve 

in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, op grond van artikel 3.47 van de 

Vlaamse Codex Wonen en de kosten, bedoeld in artikel 3.33 van de Vlaamse Codex Wonen, 

te verhalen op verweerders en tot slot hen te veroordelen tot de kosten van het geding, zijnde 

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

gerechtelijke uitspraak in de registers van het hypotheekkantoor 

Beoordeling: 

1. 

Er is geen reden om ambtshalve een middel van onontvankelijkheid op te werpen, zodat de 

vordering ontvankelijk kan worden verklaard . 

2. 
In toepassing van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode diende elke woning op een welbepaald 

aantal vlakken, die worden opgesomd, te voldoen aan de elementaire veillgheids-, 

gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse Regering nader bepaald 

worden. 

Als een woning zoals vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid van de Vlaamse Wooncode, niet 

voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5, rechtstreeks of 

via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter besch ikking gesteld met het oog op 

bewoning, wordt Ingevolge artikel 20 § 1 van de Vlaamse Wooncode de verhuurder, de 

eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een 

gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of 

met een van die straffen alleen. 

Uit de voorgelegde gegevens blijkt afdoende dat verweerders een woning verhuurden die 

destijds niet voldeed aan de minimale kwaliteitsnormen, zoals bepaald In artikel 5 van de 

Vlaamse Wooncode, en dat zij onbewoonbaar was. 

Deze inbreuken zijn thans nog strafbaar gesteld onder artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen en 
lelden nog steeds tot de vaststelling van de onbewoonbaarheid van het pand. 
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De herstelvordering van eiser an sich, strekkende tot uitvoering van de nodige 

herstellingswerken, met toekenning van een dwangsom, die kan worden begroot op 150,00 

euro per dag vertraging in de uitvoering, alsook de machtiging van eiser en het college van 

burgemeester en schepenen om zelf tot het herstel over te gaan, zo verweerders hiertoe in 

gebreke blijven, strijdt niet met de openbare orde en kan worden toegekend. 

Het komt evenwel gepast voor een maximumbedrag te bepalen waarboven geen dwangsom 

meer verschuldigd is, met name een totaalbedrag van 75.000,00 euro. Indien verweerders 

alsdan nog niet zouden zijn overgegaan tot uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel 

komt het verder lopen van de dwangsom niet voor als een maatregel die van aard is hen alsnog 

hiertoe aan te zetten. Bovendien worden de wooninspecteur alsook het college van 

burgemeester en schepenen gemachtigd, om in het geval van stilzitten van verweerders ook 

zelf in de uitvoering ervan te kunnen voorzien . 

3. 

Verweerders zijn als In het ongelijk gestelde partijen gehouden tot de kosten van het geding. 

In de mate van begroting door eiser in het exploot van dagvaarding, worden deze kosten in 

hoofde van eiser vereffend op de dagvaardingskosten. 

De voorschriften van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden 

nageleefd. 

OM DEZE REDENEN 

De rechtbank, recht doende bij verstek. 

Verklaa rt de vordering van eiser ontvankelijk en In de hierna volgende mate gegrond. 

Veroordeelt verweerders tot uitvoering van het herstel ex artikel 3.43 van de Vlaamse Codex 

Wonen. 

Beveelt verweerders om de conformiteit in de zin van artikel 1 3§1,8° van de Vlaamse Codex 

Wonen, van het betrokken pand, zijnde de woning gelegen te 
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kadastraal gekend te 

herstellen en eventuele overbewoning te beëindigen door het wegwerken van de gebreken 

aan het pand zodat er een conforme woning in de zin van artikel 1 3 §1 7° wordt gecreéerd en 

er geen sprake is van overbewoning. 

Beveelt dat het herstel dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van 10 maanden, vanaf 

de betekening van het vonnis, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per 

dag vertraging, volgend op het verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn, met een 

maximumbedrag van 75.000,00 euro waarboven geen som meer verbeurd kan worden. 

Zegt voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een dwangsomtermijn in 

de zin van artikel 1385 bis, lid 4 Ger.W" 

Machtigt, bij gebreke aan uitvoering door verweerders zelf, de woonlnspecteur en het college 

van burgemeester en schepenen om ambtshalve In de uitvoering van het opgelegde herstel 

te voorzien, op grond van artikel 3.47 van de Vlaamse Codex Wonen en de kosten, bedoeld In 

artikel 3.33 van de Vlaamse Codex Wonen, te verhalen op verweerders. 

Veroordeelt verweerders tot de kosten van het geding, in hoofde van eiser, gelet op de mate 

van begroting, vereffend op dagvaardingskosten ten bedrage van 383,50 euro. 

Veroordeelt verweerders tot betaling van het rolrecht van 165,00 euro aan de Belgische Staat, 

te voldoen op het eerste verzoek van de FOD Financiën. 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting van de vijfde kamer, op het 
gerechtshof te Hasselt, op 21/12/2022 alwaar zetelden: 

, rechter, 
griffier. 




