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INZAKE 

DE WOON INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met burelen te 1210 Brussel, Koning 

Albert Il-laan 19 bus 22; 

- aanlegger -

Ter zitting vertegenwoordigd door mr. Christian LEMACHE, advocaat te 3800 Sint-Truiden, 

Tongersesteenweg 60. 

TEGEN 

1. 1 KBO nr.· 1 . met zetel te . 

L , opvoedster, geboren te 1 en 

wonende te. 

, arbeider, geboren te 1 :op: 

en wonende te 

- verweerders -

Ter zitting vertegenwoordigd door mr. Tom BROEKMANS, advocaat te 3500 Hasselt, 

Leopoldplein 29 bus 2. 

• •• 

Gezien het inleidend exploot van dagvaarding dat op 23 maart 2017, werd betekend door 
het ambt van gerechtsdeurwaarder 1 ; te , en dat er toe strekt : 

gedaagden te zien en te horen veroordelen tot uitvoering van het herstel ex artikel 20bis van 
de Vlaamse Wooncode hetgeen impliceert: 

• In hoofdorde aangezien het pand gelegen te . 
kadastraal gekend. . niet in aanmerking komt voor 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, aan gedaagden het bevel te geven 
tot hetzij herbestemming van dit pand, volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke ordening, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop verboden is; 

o In ondergeschikte orde, voorzover de rechtbank van oordeel zou zijn dat de 
stedenbouwkundige inbreuk onvoldoende zou zijn bewezen, aan gedaagden het 
bevel te geven tot het herstel van alle gebreken, zodat alle voormelde woonentiteiten 
integraal voldoen aan de minimale woonkwaliteîtsnormen van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode; 
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Te bevelen dat het herstel dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van 10 maanden, 
dewelke begint te lopen vanaf de betekening van het vonnis; 

Te bevelen dat bij niet-uitvoering van de bevolen herstelmaatregel binnen de opgelegde 
termijn, aan gedaagden een dwangsom wordt opgelegd van 150 € per dag vertraging, 
volgend op het verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn; 

Te zeggen voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van eén 
dwangsomtermijn in de zin Vêln artikel 1385bls, vierde lid Ger. W.; 

Bij gebreke aan uitvoering door gedaagden zelf, aan verzoeker en het college van 
burgemeester en schepenen machtiging te verlenen om ambtshalve in de uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van gedaagden op grond van artikel 20bis 
§7 en §8 van de Vlaamse Wooncode, met inbegrip van de kosten van herhuisvestiging 
bedoeld in artikel 15 §1, zesde lid Vlaamse Wooncode; 

Gehoord partijen in hun middelen en conclusie op de zitting van 24.04.2018 waarop 
N

.
ederlands werd gesproken. 

Gezien de neergelegde stukken. 

In feite 

Tweede en derde verweerders zijn eigenaars van een onroerend goed gelegen te· 
1 Eerste verweerster is gebruiker of huurder. 

In 2015 werd door aanlegster PV opgesteld inzake de woonkwaliteit en stelde zij een 
herstelvordering in. Gelet op de strafpunten werd de woning ongeschikt verklaard. 

Op 23 maart 2017 is aanlegster overgegaan tot dagvaarding waarbij in hoofdorde wordt 
gevorderd aan verweerders bevel te geven het pand te herbestemmen dan wel te slopen, en 
in ondergeschikte orde hen te veroordelen tot herstel van alle gebreken zodat voldaan wordt 
aan de minimale woonkwaliteitsnormen. 

Hangende het geding werden bepaalde werken doorgevoerd hetgeen leidde tot het 
opstellen van een nieuw P.V. op 12 oktober 2017. Er wordt vastgesteld dat op elk van de drie 
bouwlagen er een woning is. en er worden nog èen aantal strafpunten weerhouden in de drie 
woningen en het gebouw als dusdanig. 

Na dit P.V. heeft aanlegster haar eis aangepast. Zij handhaaft niet langer de eis in hoofdorde 
en vordert thans enkel nog he! her�el van de nog bestaande gebreken op grond van art. 
20bis van de Vlaamse Wooncode, teneinde alle woonentiteiten te laten voldoen aan de 
vereisten en normen bij toepassing van art. S van de wooncode. Zij vordert de 
uitvoeringstermijn te bepalen op 10 maanden onder verbeurte van een dwangsom alsook 
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machtiging om zelf dan wel het college van burgemeester en schepenen de werken uit te 
voeren indien verweerders in gebreke zouden blij�en. 

Verweerders vorderen de afwijzing van de eis, ondergeschikt een hercontrole te horen 
bevelen omtrent de beweerde gebreken, nog meer ondergeschikt een deskundige te horen 
aanstellen om na te gaan of de appartementen beantwoorden aan de 
woonkwaliteitsnormen van de Wooncode. 

In rechte 

De rechtbank beperkt haar beoordeling en beslissing ten gronde tot datgene wat thans nog 
wordt gevorderd. De oorspronkelijke lioofdeis tot herbestemming dan wel sloop wordt niet 
meer gehandhaafd zodat de rechtbank deze vordering ten gronde niet meer onderzoekt. 

De rechtbank stelt vast dat verweerders de in het P.V. van 12 oktober 2017 vastgestelde 
gebreken grotendeels nog erkennen en daarbij opmerken dat zij in het verleden nog niet tot 
herstelling konden overgaan omdat er een impasse zou zijn omtrent de stedenbouwkundige 
toestand van het gebouw (aantal appartementen). 

Thans zou herstel wel mogelijk zijn en verweerders stellen dat zij hiertoe zullen overgaan, 
mits formulering van enkele voorbehouden, o.m. inzake het gebruik van de traphal conform 
de beweerde bestemming. 

Aangezien niet betwist wordt dat nog bepaalde aanpassingswerken dienen te gebeuren, 
verklaart de rechtbank de vordering van aanlegger principieel gegrond. Er is geen aanleiding 
een deskundige aan te stellen om deze werkzaamheden te begeleiden dan wel te beoordelen 
aangezien de wet in de daartoe geëigende mechanismen en procedures voorziet. 

Verweerders verzoeken de kosten van het geding te delen. Zij stellen dat zij destijds niet tot 
aanpassing konden en mochten overgaan aangezien de overheid dit verbood omdat er voor 
het gebouw geen stedenbouwkundige vergunning zou zijn. 

Verweerders tonen evenwel niet aan dat aanlegger een fout beging. Aanlegger mocht 
vertrouwen op de beoordeling door de stad 1 en bovendien tonen verweerders niet 
afdoende aan dat de inschatting door de stad 1 omtrent de vergunningstoestand 
foutief was. In het P.V. van 12 oktober 2017 wordt onder de rubriek 'inlichtingen' melding 
gemaakt van de verklaring van verweerders dat er inderdaad plannen waren om 5 

woonentiteiten te maken maar dat ze "met de werken zijn gestopt" toen dit afgekeurd werd. 
Het is dus niet uit te sluiten dat er toch bepaalde onvergunde werken deels werden 
uitgevoerd of althans aangevat. De rechtbank kan zich hierover niet uitspreken onder meer 
aangezien de stad 1 geen partij is in de zaak. De beslissingen van de stad· 

· 

zijn eve·nmin door verweerders aangevochten. 

Verweerders worden als de in het ongelijk gestelde partij tot de kosten veroordeeld . 

... ... ... 

Gelet op d·e.wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken. 
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OM DEZE REDENEN 

De Rechtbank, uitspraak doende op tegenspraak en in eerste aanleg; 

Verklaart de herleide vordering gegrond; 

Veroordeelt verweerders tot uitvoering van het herstel ex art. 20bis van de Vlaamse 
Wooncode zijnde het herstel van de gebreken aan het pand gelegen te 

kadastraal gekend 1 omvattende het uitvoeren van 
. werken teneinde het gebouw met alle aanwezige woonentiteiten te laten voldoen aan de 

vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van art. 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Zegt dat het herstel dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van 10 maanden, die 
begint te lopen vanaf de betekening van onderhavig vonnis, onder verbeurte Van een 
dwangsom van 150,00 €per dag vertraging vanaf het verstrijken van deze termijn. 

Zegt dat, bij gebreke van uitvoering door verweerders zelf, aan aanlegger en het college van 
burgemeester en schepenen machtiging wordt verleend om ambtshalve in de uitvoering van 
het opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van verweerders op grond van art. 
20bis§7 en §8 van de Vlaamse Wooncode, met inbegrip van de kosten van herhuisvestiging 
bedoeld in art. 15 §1, zesde lid van de Vlaamse Wooncode. 

Veroordeelt verweerders tot de kosten, deze in hoofde van aanlegger begroot zijnde op 
394,39 (kosten dagvaarding, 220,00 €kosten overschrijving dagvaarding, de kosten van 
overschrijving van het vonnis ter hypotheek en 1.440,00 € rechtsplegingsvergoeding, in 
hoofde van verweerders op 1.440,00 € rechtsplegingsvergoeding. 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting in het gerechtsgebouw te 
Tongeren op 22 mei 2018. 

Aanwezig: 
P. DELLO, allecnzetelend rechter, Voorzitter van de tweede kamer en 
M. NICOLAÏ, griffier. 




