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In de zaak van: 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, (KBO: 
gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88/22, 

eisende partij, 

ter zitting vertegenwoordigd door 

te 

tegen 

loco 

1, met kantoren 

advocaat 

(KBO: , met maatschappelijke zetel te 

(RRN: , geboren te op en 

wonende te 

verwerende partijen, 
ter zitting vertegenwoordigd door advocaat te 

1. Procedure 

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

nageleefd. 

De rechtbank nam onder meer kennis van: 

- de gedinginleidende dagvaarding, betekend op 8 april 2019; 
- de beslulten1 van eiser en de door hem neergelegde stukken; 

- de overige stukken van het rechtspleglngsdossier. 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 23 september 2020 en daarna in beraad 

genomen. 

ll. Feiten 

1 
gelegen te 

zijn de eigenaars van een onroerend goed 

kadastraal gekend als 

Het gaat om een pand (gesloten bebouwing) met een handelszaak op het gelijkvloers en drie 

woongelegenheden op de eerste, tweede en derde verdieping. 

1 Zie artikel 748bls Gerechtelijk Wetboek, Cass. 19 mei 2016, C.14.0301.N. Dit 1s de syntheseconclus1e ter griffie neergelegd 
op 27 december 2019. Door verweerders werd geen conclusie neergelegd. 
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2 Op 31 augustus 2016 werd met betrekking tot dit pand een proces-verbaal2 opgesteld 
door de Wooninspectie Vlaams-Brabant wegens de niet naleving van artikel 20, §1, eerste lid 
van de Vlaamse Wooncode. 

De Woonlnspecteur stelde vast dat de drie woongelegenheden in het pand werden 
verhuurd/ter beschikking gesteld en dat het gebouw en de woongelegenheden verschillende 
gebreken vertoonden, waardoor de woongelegenheden niet voldeden aan de elementaire 
veilighelds-, gezondheids- en woonkwa liteitsvereisten en normen van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode. 

3 Op 4 oktober 2016 werd door de Woonlnspecteur een herst elvordering geformuleerd 
om het pand (namelijk het gebouw met de drie woongelegenheden) te laten voldoen aan de 
vereisten en normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. · 

Omdat het pand niet in aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- en 
aanpassingswerken vorderde de Wooninspecteur, hetzij het geven van een andere 
bestemming aan het pand, hetzij de sloop van het pand.3 

4 De herstelvordering werd per brief van 4 oktober 2016 door de Wooninspecteur 
overgemaakt aan de procureur des Konings te Leuven. •. 

Er werd een strafdossier geopend dat begin 2018 werd geseponeerd door de procureur des 
Konlngs.4 

5 Aangezien en geen gevolg gaven aan de 
herst elvordering5 maakt de Wooninspecteur bij dagvaardingsexploot van 8 april 2019 de 
herstelvordering aanhangig voor deze (burgerlijke) recht bank. 

111. Beoordeling 

1 De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest vordert het volgende van 
en 

"De vorderingen van concluant ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Strikte toepassing te doen van artikel 747 Ger.IN. en de enige conclusies en stukken die 
eventueel door verweerders zouden worden neergelegd uit de debatten te weren; 

Dienvolgens verweerders hoofdelijk, minstens de ene bij gebreke aan de andere, voor wat 
het pand gelegen te kadastraal gekend te afdellng 

te veroordelen tot het geven van een andere 
bestemming overeenkomstig de bepalingen van de VCRO, hetzij het pand te slopen tenzij 

2 Stuk 2 Woon1nspecteurvan het Vlaamse Gewest 
3 Stuk 1 Woonlnspecteur van het Vlaamse Gewest 
4 Stuk 3 Woon Inspecteur van het Vlaamse Gewest 
5 Stukken 8-11 Woon Inspecteur van het Vlaamse Gewest 
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de sloop verboden is wegens wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen; 

Ondergeschikt, verweerders hoofdelijk, minstens de ene bij gebreke aan de andere, voor 
wat het hierboven aangehaalde pand betreft, te veroordelen tot herstel van alle 
gebreken; 

Dit alles binnen een termijn van maximaal 10 maanden vanaf de betekening van het 
vonnis en dit op straffe van een dwangsom van 150,00 euro per gedaagde per dag 
vertraging en zonder dat er een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, 4de lid 
Ger.IN. wordt toegekend; 

Concluant 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 
concluant gerechtigd Is de kosten te verhalen bij verweerders; 

Concluant en het college van burgemeester en schepenen van de stad eveneens te 
machtigen om de eventuele kosten van herhuisvesting te verhalen op verweerders; 

Verweerders tevens te veroordelen tot de kosten van het geding, zijnde de 
dagvaardingskosten, de kosten van overschrijving van het exploot tot Inleiding van het 
geding in de registers van het kantoor rechtszekerheid en de kosten van de kantmelding 
van de gewezen eindbeslissing op het overgeschreven exploot, alsook de 
rechtsplegingsvergoedlng In casu begroot op 1.440,00 euro; 

Gerechtskosten: 

- dagvaarding: 
- overschrijving kantoor rechtszekerheid: 
- kantmelding: 

RPV: 

263,29 euro 
230,00euro 
p.m. 
1.440,00 euro" 

2 en hebben niet geconcludeerd en de vordering van 
de Woon inspecteur werd op de zitting van 23 september 2020 als dusdanig niet betwist. 

er deelden wel, bij monde van hun advocaat, mee dat 1) 
het pand eerstdaags zouden worden verkocht, 2) de sloop van het pand moeilijk 
realiseerbaar is gelet op de ligging en Inplanting van het gebouw (een gesloten bebouwing in 
het stadscentrum van 1. 

3 Artikel 20, §1, eerste lid van de Vlaamse 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 
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gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 
euro of met een van die straffen alleen." 

Op basis van de voorliggende stukken is bewezen dat en 
een inbreuk hebben begaan op artikel 20, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode. 

en 
pand aan de In 
artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

verhuurden immers drie woongelegenheden (in het 
die niet voldeden aan de vereisten en normen van 

4 Artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode bepaalt: 

11§ 1. Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te voeren 
om de woning, het pand dat het gebouw met de aanwezige woonentlteiten 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 artfkel 5. Als de rechtbank 
vaststelt dat de woning niet in aanmerking komt voor werkzaamheden, of dat het 
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 2009 of om de woning of het goed te 
slopen, tenzij de sloop ervan verboden Is op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of op 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 uitvoering van de herstelmaatregelen 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." 

Op grond van artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode kan de Wooninspecteur van het 
Vlaamse Gewest dus het herstel vorderden van de woongelegenheden die het voorwerp zijn 
van de inbreuk die door en werd begaan. 

Dit herstel strekt ertoe om de woongelegenheden te laten voldoen aan de vereisten en 
normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

5 Een herstelvordering op grond van art ikel 20bls van de Vlaamse Wooncode heeft een 
strik persoonlijk karakter: het Is gericht tegen de persoon/personen die de inbreuk 
heeft/hebben begaan. 

De maatregel die met de herstelvordering wordt beoogd is evenwel gericht op de zaak (werkt 
In rem). 

De maatregel wordt opgelegd aan de overtreder, ongeacht in wiens handen het goed zich 
bevindt op het tijdstip van de vordering of de veroordeling. De maatregel is aan iedereen 
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tegenstelbaalj ook aan de eventuele nieuwe eigenaar van het onroerend goed (indien de 
eigendom ondertussen zou zijn overgedragen). De maatregel moet worden uitgevoerd door 
de overtreder en de eventuele nieuwe eigenaar van het goed moet dit in principe 
ondergaan.6 

Aangezien een herstelvordering op grond van artikel 20bls van de Vlaamse Wooncode ertoe 
strekt de woning/woongelegenheid waarop de inbreuk betrekking heeft te lat en voldoen aan 
de vereisten en normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, heeft de 
eigendomsoverdracht (verkoop) van de woning/woongelegenheid geen invloed op de 
herstelvordering. Een dergelijke herstelvordering wordt slechts zonder voorwerp in het geval 
de woning/woongelegenheid ophoudt te bestaan of wanneer de woning/woongelegenheid 
geen gebreken meer heeft.7 

Een eventuele verkoop van het pand door er 
geen invloed op de herstelvordering die tegen hen werd ingesteld. 

heeft dus 

6 De Woonlnspecteur vordert als herstelmaat regel de veroordeling van 
en tot het geven van een andere bestemming aan het pand 

overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij het pand 
te slopen tenzij de sloop verboden is wegens wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen. 

De Wooninspecteur motiveert dat het pand niet in aanmerking komt voor het uitvoeren van 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken (de principiële herstelmaatregel) omdat er 
geen vergunning Is voor de huidige opdeling van het pand In een handelspand en drie 
woongelegenheden (maar dat er slechts een vergunning Is voor een handelspand en één 
woongelegenheid), zodat het herstel van het pand (met dr ie woongelegenheden) niet kan 
worden gevraagd aangezien en dan zouden worden 
veroordeeld om een stedenbouwkundig misdrijf te plegen. 

7 Er bestaat geen betwisting over dat de drie woongelegenheden in het pand het 
resultaat zijn van een niet-vergunde opsplitsing van de oorspronkelijke aanwezige 
woongelegenheid in het gebouw. 

Overeenkomst ig artikel 4.2.1.7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening mag niemand 
zonder voorafgaande omgevingsvergunning/stedenbouwkundige vergunning een woning 
opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn 
voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen. 

Gezien de drie woongelegenheden niet vergund zijn, kunnen 
niet worden veroordeeld tot het uitvoeren van renovatie-, 

aanpassingswerken om deze woongelegenheid in overeenstemming t e 

en 
verbeterings- of 
brengen met de 

6 Zie o.a. nuttig. P. VANSANT, "Uitvoering van gerechtelijke en bestuurhjke herstelmaatregelen" In X., ZakboekJe Ru1mtehJke 
Ordening 2018, Wolters Kluwer Belglum, Mechelen, 2017, 890--893; N. VAN DAMME, "De herstelvordering m de Vlaamse 
Wooncode: een vordering In personam, een maatregel In rem", TBO 2014, afl. 1, 3-9; P. VANSANT, "Het In-rem karakter van 
de herstelmaatregelen en de n1et-e1genaar", TMR 1999, 471-475 
7 Zie nuttig. Cass. 6 mei 2014, AR P.12.0355.N 
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vereisten en normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Dit zou Immers betekenen dat 
de niet-vergunde toestand wordt bestendigd. 

Bijgevolg vordert de Wooninspecteur terecht, in overeenstemming met wat is bepaald in 
artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode, de veroordeling van en 

tot het geven van een andere bestemming aan het pand overeenkomstig de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij tot het slopen van het pand 
tenzij de sloop verboden is wegens wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

De rechtbank merkt daarbij op dat de eventuele omstandigheid dat de sloop van het pand 
moeilijk realiseerbaar is, zoals opgeworpen. wordt door en 
geen afbreuk doet aan de mogelijkheid om het herstel te realiseren door het geven van een 
andere bestemming aan het pand. 

Niets staat en overigens ook in de weg om het pand alsnog 
in een vergunde toestand te brengen zodat de nodige renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerken kunnen worden uitgevoerd om het pand in overeenstemming te brengen 
met de vereisten en normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

8 De Wooninspecteur vordert de uitvoering van het herstel binnen een termijn van 
maximaal 10 maanden vanaf de betekening van het vonnis en dit op straffe van een 
dwangsom van 150,00 euro per persoon per dag vertraging en zonder dat er een bijkomende 
termijn In de zin van artikel 1385bis, lid 4 van het Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend. 

De modaliteiten van het herstel dat door de Wooninspecteur wordt gevorderd zijn redelijk 
en in overeenstemming met wat is bepaald in artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode, zodat 
de rechtbank het gevorderde toekent. 

9 Overeenkomstig artikel 20bis, §7 van de Vlaamse Wooncode beveelt de rechtbank, 
voor het geval dat de herstelmaatregelen door en niet 
binnen de door de rechtbank gestelde termijn worden uitgevoerd, dat de Wooninspecteur of 
het college van burgemeester en schepenen van de stad ambtshalve in de uitvoering 
ervan kan voorzien, In welk geval en verplicht zijn alle 
uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de 
Woon inspecteur of het college van burgemeester en schepenen van de stad of begroot 
en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter In de burgerlijke rechtbank. 

Verder machtigt de rechtbank, overeenkomstig artikel 20bis, §8 van de Vlaamse Wooncode, 
de Wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad om de 
kosten van herhuisvesting, vermeld In artikel 17bls, § 2 van de Vlaamse Wooncode, te 

verhalen op en 

10 De vordering van de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest is ontvankelijk en 

gegrond. 
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11 De kosten van het geding 

Overeenkomstig artikel 2692 van het Wetboek der registratie•, hypotheek· en griffierechten 
worden en als de in het ongelijk gestelde partijen, 
veroordeeld tot betaling aan de Belgische Staat van het rolrecht, dit elk voor de helft, zoals 
hierna bepaald. 

en dienen, als de in het ongelijk gestelde partijen, ook 
hoofdelijk de gerechtskosten te dragen zoals hierna bepaald. 

12 Dit vonnis is overeenkomstig artikel 1397, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek van 
rechtswege uitvoerbaar bij voorraad gezien de rechtbank niet anders beslist. 

IV. Beslissing 

De rechtbank doet uitspraak na tegenspraak en in eerste aanleg. 

De vordering van de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST tegen 
:!I is ontvankelijk en als volgt gegrond: 

- De rechtbank veroordeelt en hoofdelijk tot het 
geven, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
van een andere bestemming aan het pand gelegen te 
kadastraal gekend te hetzij tot 
het slopen van het pand tenzij de sloop verboden is wegens wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen, 

dit alles binnen een termijn van 10 maanden na de betekening van dit vonnis, op 
straffe van een dwangsom van 150,00 euro per persoon per dag vertraging indien dit 
herstel niet binnen deze termijn is uitgevoerd. 

De rechtbank beveelt voor het geval dat de herstelmaatregelen dooi 
?n niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn worden 

uitgevoerd, dat de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST of het COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD ambtshalve in de 
uitvoering ervan kan voorzien, in welk geval en 
verplicht zijn alle uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, 
opgesteld door de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST of het COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD of begroot en uitvoerbaar 
verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 

De rechtbank machtigt de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST en het 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD om de kosten van 
herhuisvesting, vermeld In artikel 17bfs, § 2 van de Vlaamse Wooncode, te verhalen 
op en 
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De rechtbank veroordeelt en elk voor 1/2 tot bet aling 
aan de BELGISCHE STAAT van het rolrecht van 165,00 euro, namelijk elk tot het bedrag van 
82,50 euro. 

De rechtbank veroordeelt en hoofdelijk tot de kosten 
van de procedure. Deze kosten moeten voor en niet 
worden vastgesteld omdat zij te hunnen laste blijven en worden voor de WOON INSPECTEUR 
VAN HET VLAAMSE GEWEST vastgesteld op 263,29 euro kosten van dagvaarding, 230,00 euro 
kosten van overschrijving (kantoor Rechtszekerheid) en 1.440,00 euro 
rechtsplegingsvergoedlng. 

Dit vonnis is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. 

De rechtbank wijst erop dat artikel 3, tweede en vierde lid~ van de Hypotheekwet van 
toepassing Is op dit vonnis. De griffier mag geen uitgifte van het vonnis afleveren voordat 
In de bij artikel 84 van de Hypotheekwet voorgeschreven vorm bewezen Is dat het vonnis 
gerandmeld werd op het kantoor Rechtszekerheid. 

Dit vonnis werd uitgesproken In de openbare zitting van kamer 9 van de rechtbank van 
eerste aanleg Leuven op woensdag 28 oktober 2020. 

Waar zitting namen: 
rechter 

griffier 




