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IN DE ZAAK VAN: 

DE WOONINSPECTEUR. handelend in naam van hèt Vlaamse Ge.west. met 
kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan� bus 22; 

Eiser tot herstel, 
. / 

Vertegenwoordigd door mr. Muniz Espinoza loco mr. Philippe Declercq, advocaat met 
kantoor te 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 25. 

TEGEN: 

De heer en mevrouw samen wonende te 

Verweerders, 

Vertegenwoordigd door mr. Monique Steyaert. advocaat met kantoor te 1080 
Brussel, Paruckstraat 35/19. 

* 

In deze zaak spreekt de rechtbank volgend vonnis uit. 

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken van de rechtspleging, en meer 
in het bijzonder van: 

het exDloot van dagvaarding, betekend door gerechtsdeurwaarder 1 
op 24 oktober 2018 en overgeschreven op het kantoor 

Rechtszekerheid op 25 oktober 2018; 
- de conclusietermijnen, geacteerd op de zitting van 8 november 2018; 
- de "conclusieu voor de Wooninspecteur, neergelegd ter griffie op 29 januari 2019: 
- de "cóndusie'' voor de heer en mevrouw � • neergelegd ter griffie 

op 15 februari 2019; · 
het dossier van de Wooninspecteur, neergelegd ter griffie op 21 februari 2019; 

- ·het dossier van de heer en mevrouw ' neergelegd ter zitting van 
14 maart 2019. 

Bij toepassing van artikel 7 48bis Ger. Wet. wordt enkel met de laatste 
synthesebesluiten rekening gehouden. 
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De procedure verliep met inachtname van de bepalingen van de wet van 15 juni 
.1.935 en de áanvullende wetten op het gebruik der talen in gerechtszaken. · . . 
De rechtbank heeft de middelen ·en conclusies van partijen gehoord tijdens de 
openbare zitting van 14 maart 2019 waarna de debatten werden gesloten en de zaak 
in beraad werd· genomen. 

* * * 

1. FEITEN EN PROCEDURELE VOORGAANDEN. 

[)e belàngrijkste feiten en voorafgaanden relevant voor de beoordeling van huidige 
zaak en zoals zij uit de dooli partijen neergelegde conclusies en stuk.ken alsook uit 
het rechtsplegingsdossier blijken, kunnen als volgt worden samengevat: 

De heer en mevrouw zijn/waren sinds 13 juli 2007 eigenaars van 
een pand met 4 appartementen gelegen te · dat verhuurd 
werd/wordt. 

In 20� 2 werden zij geconfronteerd met een heffing op de verkrotting van gebouwen 
en woningen. meer bepaald voor het gelijkvloers. Het besluit van ongeschiktheid 
werd echter opgeheven. 

De huurders zouden regelmatig klachten hebben geuit bij de stad · omtrent 
de kwaliteit van het pand:· de stad · zou een vermoeden hebben gehad dat 
het hier gaat om een vérhuur van appartementen die niet voldoen aan de minimale 
kwaliteitsnormen. 

De stad· heeft op 2 februari 2016 een wooninspecteur ter plaatse gestuurd 
die de volgende stedenbouwkundige inbreuken heeft vastgesteld: 
"een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen: het 
pand staat kadastraal gekend als handelspand. Er zijn geen vergunningen 
afgeleverd voor het verbouwen van het pand naar een meergezinswoning. Op 
24/0212011 werd er een proces-verbaal ... opgesteld voor de onvergunde opdeling in 
4 appartementen. Er zijn contaden geweest tussen de Dienst Ruimtelijke Ordening 
van ' en de eigenaars maar er werd nooit een officiële aanvraag 
ingediend ... 
De appartementen voldoen. niet aan de normen van artikel 5 van het decreet van 15 
iuli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en worden verhuurd. te huur gesteld 
en/of ter beschikking gesteld in de zin van artikel 20 van hetzelfde decreet. 
Er werd een inbreuk in de zin van artikel 6. 1. 1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vastg�stefd." 
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Op 23 maart 2016 werd een herstelvordering lastens de heer en mevrouw 
bij het Parket ingediend. 

Op 12 april 2016 werden de heer en mevrouw • door de stad 
verzocht een einde te stellen aan de verhuring en de situatie te 

regulariseren. 

Op 18 april 2016 werd mevrouw ' omtrent deze feiten gehoord en zij 
verklaarde: 
- het pand op 13 juli 2007 in dezelfde staat (vier verhuurde appartementen) te 

hebben gekocht; 
- nooit zelf werken te hebben uitgevoerd; 

de situatie te zullen regulariseren; 
- drie van de vier appartementen staan leeg of werd de huuropzeg reeds gegeven. 

Op 17 mei 2016 werd het appartement op het derde verdiep ongeschikt en 
onbewoonbaar verklaard en de overige appartementen ongeschikt verklaard. 

Op 1 O januari 2017 kwam de wooninspecteur nogmaals ter plaatse, na telefonische 
melding van herstel door mevrouw 1 met verzoek de uitvoering van de werken 
te controleren. 

De wooninspecteur kwam tot dezelfde bevindingen als op 2 februari 2016 met deze 
wijziging dan nog enkel appartement 0001 verhuurd was. 
Op 28 april 2017 kwam de wooninspecteur nogmaals ter plaatse , na telefonische 
melding van herstel door mevrouw 1 met verzoek de uitvoering van de werken 
te controleren. 

De wooninspecteur stelde: 
'Woning ·0001 voldoet niet aan de normen van artikel 5 van het decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode en wordt verhuurd, te huur gesteld en/of ter 
beschikking gesteld in de zin van artikel 20 van hetzelfde decreet. 
Woning 0002 voldoet niet aan de normen van artikel 5 van het decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
Woning 0003 voldoet niet aan de normen van artikel 5 van het decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
Woning 01/1voldoet niet aan de normen van arlikel 5 van het decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
Er werd een inbreuk in de zin van arlikel 6. 1. 1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vastgesteld.'" 

Het Parket hee'ft de herstelvordering geseponeerd. 
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, .. Op 19 maart 2018 werden de heer en mevrouw aangemaand om 
de situatie te regulariseren. bij gebreke waarvan er zou worden overgegaan tot 

. dagvaarding. 

Öp . 22 oktober 2018 zouden de heer en mevrouw het pand 
hebben verkocht onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een 
stedenbouwkundig� vergunning voor 3 appartementen. 

Op 24 oktober ?016 is de Wooninspecteur overgegaan tot dagvaarding. 

ll. VORDERINGEN. 

De vordering van de Wooninspecteur. zoals deze uit de conclusie blijkt. strekt ertoe: 
De heer en mevrouw · voor wat betreft het pand, gelegen te 

kadastraal gekend te , 
1, hoofdelijk. minstens de ene bij gebreke aan de 

andere, te veroordelen tot het geven van een andere bestemming 
overeenkomstig de bepalingen de VCRO. hetzij het pand te slopen tenzij de 
sloop verboden is wegens wettelijke. decretale of reglementaire bepalingen; 

- Ondergeschikt. de heer en mevrouw voor wat betreft het 
pand, gelegen te kadastraal gekend te 1, hoofdelijk. in solidum. 
minstens de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot herstel van alle 
gebreken; 
Dit alles binnen een termijn van maximaal 1 O maanden na de betekening van 
het tussen te komen vonnis, en dit op straffe van een dwangsom van 150,00 € 
per overtreder per dag vertraging en zonder dat er een bijkomende termijn in 
de zin van artikel 1385bis, 4d• l id Ger.W. wordt toegekend; 
De Wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 
stad · te machtigen. voor het geval het herstel niet binnen de door de 
rechtbank gestelde termijn wordt uitgevoerd. ambtshalve in de uitvoering 
ervan te voorzien en te zeggen voor recht dat hij gerechtigd is de kosten te 
verhalen bij de heer en mevrouw · 
Eveneens de Wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
van de: stad te machtigen om de eventuele kosten van 
herhuisvesting te verhalen op de. heer en mevrouw i; 
De heer en mevrouw · te veroordelen tot de kosten van het 
geding; 

De heer en mevrouw ' . besluiten tot de ongegrondheid van de 
vordering en vef'Zoeken de rechtbank de Wooninspecteur tot de gerechtskosten te 
veroordelen. · 
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In ondergeschikte orde. de zaak naar de bijzondere rol te verzenden in afwachting 
van het antwoord van de stedenbouwkundige dienst van de stad · op het 
dossier. ingediend in december 2018. · 

Hoogst ondergeschikt verzoeken de heer en mevrouw de 
rechtbank hen een bijkomende termijn van 18 maanden toe te kennen om te 
bewijzen dat alle vastgestelde mankementen in orde zijn gebracht. 

111. BEOORDELING. 

1. De ontvankelijkheid 

De ontvankelijkheid van de vordering wordt door de heer en mevrouw 
1 niet betwist en er zijn geen gronden aanwezig om ambtshalve de 
onontvankelijkheid van de vordering op te werpen. 

De vordering is ontvankelijk. 

2. Ten gronde 

De vordering van de Wooninspecteur strekt ertoe: 
De heer en mevrouw 1 • voor wat betreft het pand. gelegen te 

kadastraal gekend te , •, hoofdelijk. minstens de ene bij gebreke aan de 
andere, te veroordelen tot het geven van een andere bestemming 
overeenkomstig de bepalingen de VCRO, hetzij het pand te slopen tenzij de 
sloop verboden is wegens wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
Ondergeschikt, de heeir en mevrouw . voor wat betreft het 
pand, qelegen te kadastraal gekend te 

1, hoofdelijk, in solidum. 
minstens de ene bij gebreke aan de andere. te veroordelen tot herstel van alle 
gebreken: 
Dit alles binnen een termijn van maximaal 10 maanden na de betekening van 
het tussen te komen vonnis. en dit op straffe van een dwangsom van 150,00 € 
per overtreder per dag vertraging en zonder dat er een bijkomende termijn in 
de zin van artikel 1385bis. 4c1e lid Ger.W. wordt toegekend; 
De Wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 
stad · te machtigen, voor het geval het herstel niet binnen de door de 
rechtbank gestelde tenTiijn wordt uitgevoerd, ambtshalve in de uitvoering 
ervan te voorzien en te zeggen voor recht dat hij gerechtigd is de kosten te 
verhalen bij de heer en mevrouw · i; 
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- ·Eveneens de Wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
van de stad te machtigen om de eventuele kosten van 
herhvisyesting te verhalen op de heer en mevrouw 

·-2.1. De gevorderde hersteJmaatregel: hetzij het geven van een andere 
bestemming overeenkomstig de bepalingen de VCRO. hetzij het pand te 
slopen tenzij de sloop verboden wegens wetteliike. decretale of reglementaire 
�palingen· 

2. 1. 1. Het wetgevende kader 

Artikel 20 § 1 Wooncode bepaalt: 
"Als een woning of een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid, 
niet voldoet aan de vereisten en normen. vastgesteld met toepassing van artikel 5, 
rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning, wordt 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. 

Wanneer een roe_rend of een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen. 
bestemd is, rechtstreeks of via een tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning terwijl dit goed gebreken vertoont 
die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden of terwijl in dit goed de 
basisnutsvoorzieningén zoals elektriciteit. sanitair, kookgelegenheid en 
verwarmingsmogelijkheid . ontbreken of niet behoorlijk functioneren, wordt de 
verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die dat roerend of onroerend 
goed 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. 

Het misdrijf, bedoeld in het eerste of tweede lid. wordt gestraft met een geldboete 
van 1000 tot 100.000 euro en met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar of 
met een van die straffen alleen in volgende gevallen : 
1° als van de betrokken adiviteit een gewoonte wordt gemaakt. 
2° a/s het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van 
een vereniging betreft. ongeacht of de schuldige de hoedan;ghe;d van leidend 
persoon heeft. 

Artikel 20bis Wooncode bepaalt: 
"Naast de straf kan de rechtbank de overtre.der bevelen om werken uit te voeren om 
de woning. het pand dat het gebouw met de aanwezige woonentiteiten omvat, of de 
specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid. te laten voldoen aan de 
vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5. Als de rechtbank 
vaststelt dat de woning niet in aanmerking komt voor werkzaamheden, of dat het 
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gaat om een goed als vermeld in artikel 20, § 1, tweede Jid, beveelt ze de overtreder 
om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2Ó09 of om de woning of het goed 
te slopen. tenzij de sloop eNan verboden is op grond van wettelijke. decretale of 

. reglementaire bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of o p  vordering van de 

· wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen van .de -gemeente 
waar de woning, het pand of het goed ligt 

· 
De rechtbank bepaalt de termijn voor de uitvoèring van de herstelmaatiegelen en 
kan. op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen, eveneens een dwangsom · bepalen per dag vertraging in de 
tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen. De termijn voor de uitvoering van de 
herstelmaatregelen bedraagt maximaal twee jaar". 

2. 1.2. Het verweer 

De heer en mevrouw stellen dat zij· steeds van goede wil zijn 
geweest en allerlei herstellingswerken hebben uitgevoerd doch geconfronteerd zijn 
met de probJematiek dat zij geen einde kunnen stellen aan de stedenbouwkundige 
inbreuken ZONDER een stedenbouwkundige regularisatievergunning die in 
december 2018 werd aangevraagd doch waarvoor nog geen antwoo�d werd 
verkregen. 

Zij erken_nen dat de er geen sprake kan zijn van een herstel van de gebreken daar de 
woning op zich een stedenbouwkundige inbreuk uitmaakt. 

Zij besluiten dat de vordering ongegrond is, minstens dient de behandeling te worden 
uitgesteld tot na het afsluiten van het regularisatiedossier door de dienst Stedenbouw 
van de stad 

Daarnaast stellen de heer en mevrouw dat hun goede wil blijkt uit 
de talrijke herstellingswerken die zij hebben laten uitvoeren en uit het feit dat zij dè 
woning in 2007 hebben gekocht met de stedenbouwkundige inbreuken en de notaris 
foutief heeft gehandeld door een dubbelzinnige akte op te stellen en niet te 
beschikken over de nodige attesten. 

De heer en mevrouw stellen zich ook de vraag waarom de stad 
niet eerdèr is opgetreden. 

Zij stellen geen persoonlijk misdrijf te hebbèrr gepleegd, er is geen intentioneel 
element. Zij hebben het goed op 22 oktober 2018 verkocht en hebben geen controle 
meer op de gang van zaken in het kader van de regularisatieaanvraag, 
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2. 1.3. De beoordeling 

. De rec:hterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn 
niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief 
recht zowel te voorkomen als te herstellen; krachtens het algemeen beginsel van de 
scheiding der machten vermag de rechter daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid 
niet te ontnemen en zich in de. plaats van het bestu"ur te stellen (Cass .• 26 december 
20.14 C.2014.0120.N) 

. 

Het wettigheidstoezicht waartoe de rechter moet overgaan houdt in dat de rechter 
nagaat of een herstelvordering uitsluitend met het oog op het voldoen van het pand 

·:aan de elementaire veiligheids-. gezondheids- en woon kwaliteitsvereisten vermeld .in 
artikel 5 Vlaamse· Wooncode is genomen. Vorderingen die gebaseerd · zijn op 
motieven die vreemd zijn aan dit te bereiken doel of een- opvatting die voor dat te 
bereiken doel kennelijk onredelijk is, dient de rechter zonder gevolg te laten. 
Tenslotte dient de rechter na te gaan of de herstelmaatregel niet onevenredig is tot 
de beoogde elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten-. Het 
belang van de goede woonkwaliteit moet afgewogen worden tegenover de last voor 
de overtreder om tot herstel over te gaan. 

Het centrale uitgangspunt van de Vlaamse Wooncode is het recht op een behoorlijke 
huisvesting voor iedere burger. Om dit recht te verwezenlijken wordt ervoor gezorgd 
dat zoveel mogelijk woningen een goede kwaliteit hebben in een behoorlijke 
woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. 

De rechtbank stelt vast dat de heer en mevrouw de wettigheid van 
de herstelvordering niet betwisten. noch de vaststellingen van de Wooninspecteur op 
2 februari 2016, 10 januari 2017 en 27 april 2017. 

M.a.w. betwisten zij niet dat aan het gebouw terecht 15 strafpunten werden 
toegekend. aan de woning 01/1 15 strafpunten, aan de woning 0001 65 strafpunten. 
aan de woning 0002 92 strafpunten en aan de woning 0003 118 strafpunten. 

De rechtöank stelt vast dat op 28 april 2017. na twee voorgaande vaststellingen. de 
gebreken hoofdzakelijk betrekking hebben op risico's op elektrocutie/brand, risico's 
op ontploffing/brand. onvoldoende rookmelders en risico op CO-vergiftiging. 

Daarenboven betwisten zij niet dat hun woning behept is met een 
stedenbouwkundige inbreuk. nl. vier appartementen i.p.v. een handelspand en twee 
appartementen. 

M.b.t. het argument van de verkoop van het pand wordt erop gewezen dat een 
herstelvordering in personam geldt. t.a.v. de overtrederdoch eveneens in rem, t.a.v. 
het pand waarop de bewezen inbreuk of het niet voldoen aan de elementáire 
veî�igheids-. gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten betrekking hebben. 
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De nieuwe eigenaar dient het opgelegde herstel te onderoaan en de 
eigendomsoverdracht verhindert niet dat de heer en mevrouw tot 
herstel zouden overgaan. De rechten van de nieuwe eigenaar komen niet in het 
gedrang daar zij met kennis van zaken het pand hebben gekocht 

Daarenboven bewijzen de heer en mevrouw niet dat de verkoop is 
voltrokken na realisatie van de opschortende voorwaarde. Stukken nr. 22 ·en 25 van 
het dossier van de heer en mevrouw bewijzen dit niet; de naam 
van de nieuwe eigenaar staat op stuk nr. 25 niet vermeld en voor de naam 

wordt niet bepaald of dit de naam is van de eigenaar. De heer en mevrouw 
hadden minstens hun notariêle v�rkoopakte kunnen meedelen. 

Het is dus irrelevant dat de heer en mevrouw 
rechten meer hebben op het pand. 

thans geen zakelijke 

Het gevorderde herstel legt aan de heer en mevrouw ook geen 
last op die onevenredig is m�t het te bereiken doel. De gevorderde herstelmaatregel 
is redelijk en propo_rtioneel. 

De stad is vanaf 2011 geconfronteerd geweest met klachten van huurders. 
De heer en mevrouw bewijzen niet dat er reeds klachten waren 
vooraleer zij het pand hebben aangekocht en dat de stad wetens en 
willens niet heeft gereageerd. 

De rechtbank erkent dat de heer en mevrouw mogelijks door de 
notaris werden misleid wat echter op zich niet wordt bewezen. Mogelijks werden zij 
mondeling op de hoogte gebracht van de situatie doch de verkoopprijs van 240.000 € 
voor een opbrengstwoning met vier appartementen het risico van een probleem in de 
toekomst waard was. 

De heer en mevrouw vragen de rechtbank om de rechtspleging op 
te schorten in afwachting van het antwoord van de Dienst Stedenbouw op de 
regularisatieaanvraag. 

Er bestaat thans evenwel geen enkele zekerheid dat de eigenaars (wie dat ook moge 
zijn) er zullen in slagen een vergunning te verkrijgen tot regularisatie van de situatie. 

De rechtbank oordeelt dat de vordering, zoals gesteld in hoofdorde, gegrond is. 

Aangezien de vordering, zoals gesteld in hoofdorde, gegrond is, dient de vordering. 
zoals gesteld in ondergeschikte orde, niet behandeld te worden. 
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2.2. De termiin: 10 maanden na de betekening van het tussen te komen vonnis uit 
. . ". te voeren en de gevorderde respjjtterroijn. : 

De· rechter ·beslist onaantastbaar !nzake stedenbouw ·· over de termijn voor het · 
vrijwillig herstel in het licht van de concrete omstandigheden van de zaak. zonder 
evenwef een zodanig korte termijn te mogen bepalen waarbinnen het redelijkerwijze 
onmogelijk is tot vrijwillig herstel over te gaan of een zodanig lange termijn toe .te 
kennen die de herstelmaatregel elke zin ontneemt. zodat hij een verzoek tot het 
·verkrijgen van een lange termijn voor vrijwillig herstel kan afwijzen met het motief dat 
een dergelijke termijn zou neerkomen op een gedogen van de wederrechtelijke 
toestand. 

De heer en mevrouw verzoeken de rechtbank hen een 
respijttermijn van 18 maanden toe te kennen. 

De rechtbank acht dit verzoek �edelijk. voor zover de heer en mevrouw 
het bewijs leveren dat er niemand meer ingeschreven is op het adres 

en het pand dus geen gevaar voor bewoners inhoudt. 
Indien dit bewijs niet wordt geleverd, wordt geen respijttermijn toegekend. 

2.3. De gevorderde· dwangsom en ambtshalve uitvoering 

De Wooninspecteur vraagt dat het bevel tot uitvoering van aanpassingswerken zou 
gepaard gaan met een dwangsom van 150 €per overtreder en per dag vertraging. 
Het is gepast om hierop in te gaan. zij het voor beide partijen samen en dat daarbij 
een maJcimumbedrag bepaald wordt van 250.000,00 € aan dwangsommen die 
kunnen verschuldigd zijn. 

Ook de ambtshalve uitvoering kan worden toegestaan met inachtname van de regels 
van deVCRO. 

2.4. De gevorderde machtjgjnq om de kosten van herhuisvesting te verhalen 

Deze vordering wordt niet betwist. 

IV. DE GERECHTSKOSTEN. 

Overeenkomstig artikel 101· 7 van het Gerechtelijk Wetboek. moet de in het ongelijk 
gestelde partij in de kosten van de procedure worden verwezen. 

-". 
De heer en mevrouw 
ges.telde partij": 

worden beschouwd als de "in het ongelijk 
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De rechtsplegingsvergoeding wordt begroot op het bedrag \{an 1.440,00 €: 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK 

Gelet op de· wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals 
nadien gewijzigd; 

Rechtsprekend e  in eerste aanleg, op tegenspraak, 

Verklaart de vordering van de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest ontvankelijk 
en gegr ond: 

Veroordeelt de heer en mevrouw hoofdelijk. voor wat 
betreft het cand. aeleaen te kadastraal gekend te 

tot het geven van een andere 
bestemming overeenkomstig de bepalingen de VCRO. hetzij het pand te slopen 
tenzij de sto op verboden is wegens wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

Dit alles binnen een termijn van maximaal 10 maanden na de betekening van het 
tussen te komen vonnis. en dit op straffe van een dwangsom van 150.00 €per dag 
vertraging met een maximum van 250.000.00 € aan verbeurte dwangsommen. 

Indien de heer en mevrouw het bewijs leveren dat 
het pand niet meer bewoond is, wordt hen een respijttermijn van 18 maanden 
toegekend conform artikel 1385bis lid 4 Ger. W. 

Machtigt de Wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 
stad voor het geval het herstel niet binnen de door de rechtbank gestelde 
termijn wordt uitgevoerd, ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien en zeat voor 
recht dat hij gerechtigd is de kosten te verhalen bij de heer en 
mevrouw 

Machtigt eveneens de Wooninspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen van de stad om de eventuele kosten van herhuisvesting te 

. verhalen op de heer en mevrouw 

De rechtbank beveelt dat dit vonnis wordt ingesohreven op de kant van de 
overgeschreven dagvaarding op de wijze bepaald in artikel 84 van de Hypotheekwet; 
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Veroord�elt de heer en mevrouw hoofdelijk tot 
betaling aan de Woornnspecteur van zijn gerechtskosten, door de rechtbank begroot 
op: 
Dagvaardingskosten: 404,33 € + 20,00 € (bijdrage Fonds juridische 
tweedelijnsbijstand) 
Registratiekosten: 230.00 € 
Kantmelding: p.m. 
Rechtsplegingsvergoeding: 1.�40,00 € 

Aldus gevonnist en uitgesproken in de buitengewone openbare terechtzitting van de 
4de kamer van de Neder1andstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op 23 april 
2019, waar aanwezig waren en zitting namen: 

- mevrouw J. Fischer, rechter. 
- de heer J. Gysemans, afg. griffier, 
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