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IMZAKE VAN:

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAM5 GEWEST, met kantoor gevestigd te 1210 Sint- 
Joost-Ten-Node, Koning Albert ll-laan 19 bus 22,

— eiser,
— ter zitting vertegenwoordigd door Mr. L. Van Heuckelom loco Mr. C. Lemache, advocaat 

te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60,

TEGEN:

1. invalide, geboren op > te
i wonendete Arendonk,

— eerste verweerder,
— ter zitting vertegenwoordigd door Mr. L. Nietvelt, advocaat te 2360 Oud-Turnhout, Dorp

8,

2. i, zelfstandige, geboren op 1 • te
i i, wonende te Arendonk, ,

— tweede verweerster,
— ter zitting niet verschenen, noch iemand voor haar.

* • « * *

Gezien de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder:
de inleidende dagvaarding, betekend bij exploot van plaatsvervangend 
gerechtsdeurwaarder Michel Verbijlen te Herentals van 11 maart 2016 en 
gekantmeld op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 15 maart 2016; 
de vaststelling bij toepassing van art. 803 Ger. W. lastens tweede verweerster; 
de beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. van 8 juni 2016; 
de besluiten van eerste verweerder, neergelegd ter griffie op 14 September 2016 en 
23 november 2016;
de besluiten van eiser, neergelegd ter griffie op 18 oktober 2016.

Gehoord eiser en eerste verweerder bij monde van hun voormelde raadslieden, in hun 
middelen en besluiten op de openbare zitting van 2 januari 2017.

Gezien de stukken van eerste verweerder.
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I. FEITEN

Verweerders zijn eigenaars van het onroerend goed te

Eiser stelt dat dit goed verdeeld is in woonentiteiten weike verweerders verhuren doch 
welke niet voldoen aan de normen inzake woonkwaliteit.

Na dagvaarding stelde de wooninspecteur op 5 oktober 2016 vast dat eisers 
herstelvordering werd uitgevoerd.

II. PROCEDURE

Tweede verweerster is ter zitting niet verschenen noch iemand voor haar.

De zaak werd opzichtens haar evenwel correct vastgesteld bij toepassing van art. 803 Ger. 
W. en vervolgens in voortzetting gcsteld, zodat opzichtens haar bij verstek wordt 
geoordeeld.

III. VORDERINGEN

Volgens laatste besluiten vraagt eiser te willen akteren dat zijn initiele vordering thans 
zonder voorwerp is geworden en verweerders te veroordeien tot betaling van de 
gerechtskosten.

Eerste verweerder vraagt akte te verlenen dat de initiele vordering zonder voorwerp is 
geworden en de rechtsplegingsvergoeding te herleiden tot het minimumbedrag,

IV. IN RECHTE

Zoals gevraagd, verleent de rechtbank akte dat de initiele vordering zonder voorwerp is 
geworden.

De kosten vallen ten laste van verweerders.

Eerste verweerder geniet tweedelijns juridische bijstand en is slechts het minimumbedrag 
van de rechtsplegingsvergoeding verschuldigd.

Tweede verweerster is het basisbedrag verschuldigd. Er is immers geen sprake van een 
verstekprocedure waarin geen enkele in het ongelijk gesteide partij ooit is verschenen (art. 6 
KB 26 oktober 2007).
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OM DEZEREDENEN,

en de rechtspleginggeschied zijnde in het Nederlands,

conform art.2,34,36,37 en 41 der wet van 15 juni 1935 op het gebruik der landstalen in 

gerechtszaken.

DE RECHTBANK,

Vonnissend bij verstek opzichters tweede verweerster, voor het overige op tegenspraak en 
in eerste aanleg.

Verleent partijen akte dat de initiele vordering van eiser zonder voorwerp is geworden.

Laat de kosten van verweerders ten lasten van henzelf en veroordeelt hen tot de kosten van 
het geding in hoofde van eiser, begroot als voIgt:

- in hoofde van eiser: € 159,89 dagvaarding, € 98,92 kantmelding hypotheekkantoor en 
€ 1.440,- rechtsplegingsvergoeding (evenwel slechts voor € 90,- ten laste van eerste 
verweerder);

- in hoofde van verweerders: niet begroot bij gebreke aan opgave.

Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van maandag, dertig januari 
tweeduizend zeventien, door:

Enig rechter, Voorzitter van de kamer 
griffler.

de heer R. VINCKX, 
mevrouw K. VERSM1SSEN,
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