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IN DE ZAAK: 

AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN-WOONINSPECTIE 
met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 

verzoeker, eiser in herstel; 
vertegenwoordigd door meester 
meester advocaat te 

tegen: 

RRN 
geboren op te 
van Belgische nationaliteit 
thans zonder gekende woon- of verblijfplaats 

verweerder, oorspronkelijke beklaagde; 
die verstek laat gaan; 

advocaat te 

ZAAK TER AFHANDELING VAN DE BURGERLIJKE BELANGEN 

p 2 

loco 

Gezien het vonnis van de correctionele 8.17 kamer van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Brugge, gewezen bij verstek. 

Gezien het verzoekschrift tot afhandeling van de burgerlijke belangen, neergelegd ter griffie op 22 
mei 2.020. 

Gezien de beschikking dagstelling d.d. 2 juni 2020 en de kennisgeving van het verzoekschrift tot 
afhandeling van de burgerlijke belangen en van de dagstelling d.d. 2 Jun, 2020. 

Gezien de stukken van de bundel. 

Gehoord de eiser In zijn vordering, daartoe vertegenwoordigd door zijn raadsman. 

Gezien de verweerder niet verschijnt, noch Iemand voor hem 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

*** 

In het intussen in kracht van gewijsde getreden vonnis van deze rechtbank en kamer waarbij 
op penaal vlak werd veroordeeld voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen Al, A2, 

B1 en B2 werden, gelet op het bestaan van mogelijke reële, persoonlijke schade veroorzaakt door de 
bewezen verklaarde misdrijven, de burgerlijke belangen door deze rechtbank en kamer ambtshalve 
aangehouden. 
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Dossternr 198001918 zeventiende kamer 

Verzoeker, eiser in herstel, reikt In zijn verzoekschrift neergelegd op 22 mei 2020 aan niet te zijn 
ingelicht van de strafprocedure lastens en zoekt alsnog toepassing te zien gemaakt van 
artikel 20bis§1 van de Vlaamse Wooncode en ambtshalve veroordeeld te zien tot 
herstel conform de vordering van de Wooninspecteur. 

Volizens verzoeker. eiser in herstel, werd het onroerend goed gelegen te aan de 
intussen hersteld, wat evenwel niet het geval is voor wat betreft het onroerend 

goed gelegen te 

Verzoeker motiveert zijn herstelvordering nopens dit pand pertinent als volgt: 

"Aangezien in de eerste plaats m.b.t. het onroerend goed te te 
vastgesteld is dat de VCRO Is miskend, aangezien het onroerend goed als ééngezinswoning werd 

onderverdeeld in en ter beschikking gesteld als meerdere woningen zonder vergunning (art. 4.2.1, 1° 
VCRO) en er onvergunde bouwwerken zijn gebeurd (art. 4.2.1,1 ° VCRO); 
BiJgevolg kan op het vlak van de woonkwaliteit geen herstel gevorderd worden zolang de 
stedenbouwkundige inbreuken bestaan en dient verzoeker bijgevolg te vorderen dat de beklaagde 
wordt veroordeeld om het onroerend goed herbestemmen desnoods te slopen, tenzij daartoe een 
wettelijke belemmering bestaat, telkens na het bekomen van een omgevingsvergunning en 
vervolgens het onroerend goed (bestaand of het nieuw op te t rekken gebouw na sloop) te 
conformeren aan de Vlaamse Wooncode. 

Aangezien tweedens, op het vlak van de woonkwaliteit, is vastgesteld: 
Aan het gebouw met name: 

Aantasting van het dakgebinte (houtrot en insecten), barsten in de voorgeveln naakte 
elektriciteitsgeleiders, een gebrekkig verfwarmingssnoer, geen keuringsattest van de elektr ische 
installatie door een erkend organisme; algemeen verkommerd gebouw, schade ind e gang, aan de 
vloer aan de inkomdeur, afval in de tuin en op de koer, een verstopt klokrooster: zodat dienden 
toegekend: 27 strafpunten 
- Aan de gemeenschappelijke kook- en leefruimte: 
Vocht in het plafond, de muren, onder het aanrecht, het pleisterwerk is beschadigd, een ruit 
ontbreekt, de deur naar de tuin is verweerd, er is mosvorming, de deur aan de leefkamer is 
beschadigd; het livingraam kan niet geopend worden, de treden naar de voorplaats zijn ongelijk, een 
handgreep ontbreekt, in de keuken is er geen warm water, ; er is schimmelvorming, de geurafsluiter 
lekt, er is een elektrische verwarming met twijfelachtige werking en aansluiting: zodat dienden 
toegekend: 57 strafpunten 
- Aan het gemeenschappelijk toilet: 
Vochtinsijpeling aan het plafond, de muren, los behang, geen sleutel op de deur, lekkende 
geurafsluiter aan de lavabo : zodat dienden toegekend : 30 strafpunten 

Aan het gemeenschappelijke badfunctie: 
Vochtinsijpeling aan het plafond, schimmelvorming, verweerd raam, onafgewerkte boorgaten en 
tegelbarsten in de douche, geen sleutel op de deur, er is geen warm water, een ontoereikende 
verwarming en elektriciteit : zodat dienden toegekend : 57 strafpunten 

Door te rekenen aan de kamers: 57 + 57 + 30 strafpunten. 
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Aan de wonmgen : 
Aan "Kamer 0.1" : plafond met vochtsporen, schade; los behang aan d muren, schade 

aan de duer, gaten in het deurblad, verweerd raam zonder kruk; geen lavabo met koud en 
warm water, een twijfelachtig elektrisch verwarmingstoestel, geen verlucht ing, geen 

afzonderlijke bel en brievenbus, geen afsluitbare deur, 10,8Sm2 In de plaats van de vereiste 

oppervlakte van minstens 12 m2, geen rookmelder in de kamer of per bouwlaag : zodat 
dienden toegekend : 244 strafpunten en tevens vastgesteld diende te worden dat deze 
ongeschikt is voor bewoning (overbewoond) 

Aan "Kamer 1.1" : schimmelvorming door vocht, speten en kieren, schade aan 
gyproc, raamomlijsting onvoldoende bevestigd, beschadigde deur, geen klinken, geen 
lavabo met warm en koud water, twijfelachtig verwarmingstoestel, geen t rapleuning naar 

eerste verdieping, niet afsluitbare deur, geen aparte bel en brievenbus, 9,27m2 in de plaats 

van de vereiste oppervlakte van minstens 12 m2, geen rookmelder in de kamer of per 
bouwlaag : 226 strafpunten en tevens vastgesteld diende te worden dat deze ongeschikt 
is voor bewoning (overbewoondY' 

De herstelvordering gesanctioneerd met een dwangsom zoals gevorderd is naar het oordeel van de 
rechtbank naar eis van recht verantwoord en gegrond in de mate zoals hierna bepaald. 

In het licht van het tijdsverloop sedert de vaststellingen nopens de beklaagde ten laste gelegde 
feiten kan de motivering aangereikt door verzoeker, eiser in herstel, om de uitvoerbaarheid bij 
voorraad van het tussen te komen vonnis uit te spreken de rechtbank niet overtuigen. 

OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK, 

Verklaart het verzoekschrift van de eiser in herstel ontvankelijk in de mate zoals hierna bepaald 
gegrond. 

Veroordeelt dienvolgens 

om het onroerend goed, gelegen te kadastraal gekend onder 
telkens het gebouw met inbegrip van de 

woongelegenheid/heden daarin aanwezig, te herstellen, hetgeen impliceert: 
Zo verweerder geen regularlserende stedenbouwkundige vergunning bekomt op grond van 
artikel 4.2.1, 7° VCRO: 

ofwel het betrokken pand een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
ofwel het pand te slopen, tenzij dit verboden is op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen; 

Zo verweerde r wel een regulariserende stedenbouwkundige vergunning bekomt op grond van 
artikel 4.2.1, 7• VCRO: 

het wegwerken, door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken, van de 
gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebracht woongelegenheid/heden, zodat dit 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheid/heden voldoen aan de veillgheids-, 
gezondhe1ds- en woonkwal1teitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 
Juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, opdat het aantal punten in het technisch verslag 
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wordt teruggebracht op nul; 
En dit binnen een termijn van 10 maanden, lopende vanaf de datum van het tussen te 
komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 EUR per begonnen dag 
vertraging; 

Machtigt eiser tot herstel en het College van Burgemeester en Schepenen Stad om het 
opgelegd herstel ambtshalve uit te voeren, zoals bedoeld in artikel 20bls, § 7 van het decreet van 
15 jull 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, voor het geva l de verweerder in gebreke zou blljven, 
en dit op kosten van de verweerder. 

Veroordeelt verweerder tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding begroot op 1440,00 EUR 

Macht igt eiser tot herstel en het College van Burgemeester en Schepenen Stad 
ex artikel 15, §1, 6e lid Vlaamse Wooncode, te verhalen op de verweerder. 

*** 

Jm de kosten 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 23 september 2020 door de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zeventiende kamer, samengesteld uit: 

alleenrechtsprekend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Brugge; 

Met bijstand van griffier 




