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KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN 

Gezien de processtukken 

Ten verzoeke van-

~eboren te 

hebbende als raadsman meester 

tegen: 

Nr. 

ingeschreven te 

advocaat te 

p 2 

WOON INSPECTEUR van het Vlaamse Gewest, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 
woonstkeuze doend bij haar raadsman 

hebbende als raadsman meester advocaat te 

1. FEITEN 

BIJ vonnis van deze rechtbank van 7 december 2020 werd veroordeeld wegens 

inbreuken op de Vlaamse Wooncode. HiJ werd veroordeeld om de woningen gelegen te 

te herstellen door het uitvoeren van renovatie-, aanpassings- of 

verbeteringswerken (dit 1s het herstel van alle gebreken), waardoor het pand voldoet aan de 

minimale kwaliteitsvereisten. De term1Jn voor het herstel bedroeg dertien maanden, met een 

dwangsom van 150 euro per dag vertraging Tegen dit gedeelte van het vonnis werd geen beroep 

aangetekend. 

Partijen ziJn het eens dat er voor 8 februari 2022 moest hersteld ziJn . 

Op 17 juni 2022 heeft de woonmspecteur het vonnis laten betekenen.1 

Op 30 november 2022 heeft de wooninspecteur vastgesteld dat het herstel was uitgevoerd.2 

2. BEOORDELING 

De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de dwangsom 

opheffen, de looptiJd ervan opschorten gedurende de door hem te bepa len termijn of de dwangsom 

verminderen ingeva l van bhJvende of t 1JdeliJke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de 

veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.3 

1 Stuk 4 
2 Stuk 1 Wooninspecteur 
3 Art. 1385quinqu1es, hd 1 Ger. W. 
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De door voormeld artikel 1385quinqures, lid 1 Ger W, bedoelde onmogelijkheid 1s geen absolute, 

maar wel een relatieve onmogehjkherd dre moet worden afgemeten volgens de maatstaf van wat 

redelrjkerwrjze onmogelijk is.4 Het gaat dus nret enkel om gevallen van overmacht.5 Van 

"onmogelijkheid" om aan de hoofdveroordelmg te voldoen 1s sprake indien zich een situat ie 
voordoet waarin de dwangsom zijn zin als dwangmiddel verliest, dit wil zeggen als geldelijke prikkel 

om nakoming va n de veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren. Dit 1s het geval md1en het 

onredelijk zou zijn om van de veroordeelde meer mspannmg en zorgvuld1ghe1d te vergen dan hij 
heeft betracht 

stelt dat hij tot en met 29 november 2022 in de onmogelijkheid was om aan de 

herstelvordering te voldoen. 

In zijn vonnis van 7 december 2020 heeft de rechtbank al rekening gehouden met het fert dat er een 

sloopvergunning zou moeten worden aangevraagd, en met het feit dat nret langer 

eigenaar van de woning was. Dat het lang geduurd heeft om een sloopvergunning te bekomen rs 

bovendien te wijten aan het herhaaldelijk indienen va n onvolledige aanvragen door de 

contractspartner va n Voor deze periode was er geen sprake van een relatieve 

onmogelij kheid om aan de veroordeling te voldoen. 

De rechtbank beslist wel om de looptijd van de dwangsom op te schorten gedurende de periode van 

31 mei 2022 tot en met 31 augustus 2022 en van 1 oktober 2022 tot en met 13 november 2022. Uit 

het dossier blijkt (en er 1s in essent ie geen betwisting) dat m deze periode er op grond van 

gemeentelijke reglementeringen geen mogelijkheid was om sloopwerken uit te voeren. Gedurende 
deze periodes kon va n redelijkerwij ze geen bijkomende inspanning verwacht worden 

De dwangsom kan niet louter bestraffend werken.7 Dat deze bijkomende vertraging had ku nnen 

vermeden worden door eerdere inspanningen is correct, maar de dwangsom verbeurt van dag tot 

dag. 

3. KOSTEN 

Omdat elke part ij gedeeltelijk in het gelijk werd gesteld, worden de kosten omgeslagen. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

Op tegenspraak ten aanzien van en het Vlaams Gewest, 

• Verklaart de vordering van ::mtvankehjk en in de volgende mate gegrond 

• Zegt voor recht dat de looptijd van de dwangsom waartoe bij vonnis van deze 

rechtbank van 7 december 2020 veroordeeld werd, opgeschort was tussen de periode van 31 
me, 2022 tot en met 31 augustus 2022 en van 1 oktober 2022 tot en met 13 november 2022 

• Compenseert de rechtsplegingsvergoedingen. 

4 Vgl. Cass. 12 JUnl 2018, 
5 Vgl Rb. Antwerpen (afd Antwerpen) 20 december 2018, TBO 2019, afl 4, 334 
6 Stuk 10 
7 Vgl. Cass. 21 maart 2011, 
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• Veroordeelt elke partij tot de helft van de overige proceskosten, begroot aan de zijde van 

op 184,78 euro dagvaardingskosten. 

• Veroordeelt :rn het Vlaams Gewest tot het rolrecht, begroot op 82,5 euro elk. 

Het rolrecht moet (na uitnodiging) betaald worden aan de FOD Frnanc1en 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebrwk der talen in het 
Nederlands behandeld. 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare zitting van de ZEVENTIENDE 
KAM ER, op heden zevenentwintig februari tweeduizend en drieëntwintig. 

Aanwezig : , alleenzetelend rechter, 
, subst1tuut-Procureu~nings, 
, gri ffier 




