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In de zaak van: 

DE WOONINSPECTEUR van het Vlaams Gewest, met kantoor te 1000 Brussel, 
Haven laan 88 bus 22, 

eiser, 

met als advocaten mr. 
te 

1. 
2. 

De heet 
Mevrouw 

en mr. 

tegen: 

, met nationaal nummer 
met nationaal nummer 

, met kantoor 

beide wonend te 
bij hun advocaat te 

doch woonplaats kiezen 

verweerders, 

met als advocaat mr. met kantoor te 

* 

In deze zaak spreekt de rechtbank het volgende vonnis uit. 

Het vonnis wordt uitgesproken in eerste aanleg, na tegenspraak. 

Artlkel 2 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werd 
toegepast voor het opmaken van de akten van rechtspleging die aan dit vonnis 
voorafgingen. 

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

de dagvaarding, betekend op 24 oktober 2019 met een exploot van mr. 
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder, ter vervanging van 

mr gerechtsdeurwaarder t t 
de conclusie van de wooninspecteur, neergelegd op 16 april 2020 ; 
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de "omvattende conclusie" van de heer 
neergelegd op 8 juni 2020. 

Voor elk van de partijen werd een stukken bundel neergelegd. 

en mevrouw 

Op de zitting van 2 oktober 2020 werden de raadslieden van de partijen gehoord, 
waarna het debat werd gesloten en de zaak In beraad werd genomen. 

A. Feiten en procedurevoorgaanden 

1. De wooninsoecteur bezocht op 28 juli 2015 het gebouw gelegen tE 
. eigendom van de hee1 en mevrou\f\ 

Blijkens het proces-verbaal van dat plaatsbezoek werd vastgest eld dat het een pand 
betrof waarin drie woongelegenheden waren ondergebracht 
(gelijkvloers/kelderverdieping, eerste verdieping, tweede verdieping). Er werden in 
het gebouw en in het appartement van het gelijkvloers en de kelderverdieping 
verschillende inbreuken op de normen van de Vlaamse Wooncode vastgesteld. Ook 
werd vastgesteld dat voor de opdeling van het goed in drie woongelegenheden geen 
stedenbouwkundige vergunning voorhanden was. 

2. De wooninspecteur stelde op 16 september 2015 een herstelvordering op die 
werd overgemaakt aan de procureur des Konings. 

3. De advocaat van de heer en mevrouv bezorgde op 13 
oktober 2015 aan de wooninspecteur een. dossier met daarbij ook de overeenkomst 
gesloten met een immoblllënkantoor om zo snel mogelijk over te gaan tot verkoop 
van het gebouw. Ook werd gemeld dat de huurders inmiddels het pand hadden 
verlaten. 

4. Met brieven van 26 september 2016 verzocht de woonlnspecteur de heer 
en mevroUIA : om hem te berichten over de stand van zaken met 

het oog op de hercontrole op de uitvoering van de herstelvordering. Een 
herinneringsbrief werd gestuurd op 25 oktober 2016, doch er kwam hierop geen 
reactie. 

5. Het dossier dat met de herstelvordering was aanhangig gemaakt, werd door 
het parket zonder gevolg gerangschikt op 13 januari 2017. 
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6. Op 14 februari 2017 ontvingen de heer en mevrouw ~en 
brief van "Wonen ' waarin gemeld werd dat het goed was 
opgenomen op de inventaris van de ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen of 
won ingen, hetgeen onder meer tot gevolg had dat de eigendom hefflngsplichtig werd 
vanaf 12 mei 2017. Per brief van 9 mei 2017 verzocht de advocaat van de heer 

:!n mevrouw om opschorting van de heffing omdat inmiddels 
twee van de drie niet -vergunde woongelegenheden waren vrijgemaakt, en de huur 
betreffende de laatste woongelegenheid was opgezegd. Verder kondigde de 
advocaat aan dat de nodige aanpassingswerken zouden worden uitgevoerd om het 
pand in overeenstemming te brengen met de vergunde toestand van 
eengezinswoning. "Wonen ' antwoordde op 14 juni 2017 dat de 
opschorting van heffing werd toegestaan gedurende 48 maanden om de 
renovatiewerken uit te voeren. 

7. Op 4 juli 2017, 13 oktober 2017 en 29 november 2017 stuurde de 
wooninspecteur nieuwe herinneringen om hem de stand van zaken mee te delen met 
het oog op de hercontrole op de uitvoering van de herstelmaatregel. Hierop kwam 
pas reactie met een brief van 14 maart 2018 van de advocaat van de heer 
en mevrouw 1\/aarin werd gemeld dat de laatste huurder het pand inmiddels 
had verlaten en dat de werkzaamheden in het gebouw zouden duren tot juni 2018. 

8. Nieuwe vragen van de wooninspecteur om te berichten over de st and van 
zaken met het oog op hercontrole werden op 13 sept ember 2018, 28 januari 2019 
en 11 maart 2019 verstuurd. Er kwam hierop geen reactie, en de wooninspecteur liet 
op 24 oktober 2019 een dagvaarding betekenen aan de heer en mevrouw 

om aanwezig te zijn op de inleidende zitting van de rechtbank van 18 
november 2019. 

9. Daags na de betekening van de dagvaarding deelde mevrouw aan de 
wooninspecteur mee dat het herstel was uitgevoerd en dat een controle mocht 
worden uitgevoerd. De hercontrole vond plaats op 5 november 2019. Volgens het 
proces-verbaal was het gebouw nog verdeeld in drie woongelegenheden, doch werd 
enkel de woonentiteit op het gelijkvloers en de kelderverdieping bewoond door het 
gezin van de heer en mevrouw dat ter plaatse werd 
ingeschreven In het bevolkingsregister op 13 februari 2019. 

10. Op de inleidende zitting van 18 november 2019 hebben de partijen een 
conclusiekalender afgesproken, en werd de zaak vastgesteld voor behandeling op de 
zitting van 2 oktober 2020. 
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B. Eisen 

11. De wooninspecteur eist dat de rechtbank de heer en mevrouw 
hoofdelijk, minstens de ene bij gebreke aan de anoere, vuur wat betreft het 

pand gelegen te ·· kadastraal bekend te 
zou veroordelen tot het geven van een 

andere bestemming overeent<0mstig de bepalingen van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, hetzij het pand te slopen tenzij de sloop verboden is wegens 
wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

Ondergeschikt vraagt hij om de heer , en mevrouw ; hoofdelijk, 
minstens de ene bij gebreke aan de anaere, voor wat betreft het voormelde pand, te 
veroordelen tot herstel van alle gebreken. 

Hij vraagt dat de heet , en mevrouv zouden veroordeeld worden 
om dit alles uit t e voeren binnen de 10 maanden na betekening van het vonnis, op 
straffe van een dwangsom van 150 € per persoon per dag vertraging, zonder dat er 
een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt toegekend. 

Hij vraagt de rechtbank vervolgens om hem en het college van burgemeester en 
schepenen te machtigen ambtshalve in de uitvoering van de herstelmaatregel te 
voorzien voor het geval dit herstel niet tijdig wordt uitgevoerd, en te zeggen voor 
recht dat hij gerechtigd is de kosten te verhalen bij de hee · en mevrouw 

i. 

Ook vraagt hij de rechtbanl< om hem en het college van burgemeester en schepenen 
te machtigen om de eventuele kosten van herhuisvesting te verhalen op de heer 

/ en mevrou\i ;. 

12. De hee I en mevrou\t\ s besluiten dat de vordering zonder 
voorwerp, minstens ongegrond is. 

C. Beoordeling 

13. De wooninspecteur heeft de herstelvordering bij de rechtbank aanhangig 
gemaakt met toepassing van artikel 20bis, §5, van de Vlaamse Wooncode. Deze 
bepaling luidt als volgt : 
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"De wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen kunnen ook voor 
de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in burgerlijke aangelegenheden, in het 
gerechtelijk arrondissement waar de woning, het pand, de specifieke woonvorm of 
het goed, vermeld in artikel 20, § 1, zich bevindt, de uitvoering van 
herstelmaatregelen vorderen zoals omschreven in § 1." 

14. De herstelvordering kan maar slagen wanneer zij betrekking heeft op een 
woning in de zin van artikel 20, §1, van de Vlaamse Wooncode. Volgens de 
wooninspecteur gaat het hier om een woning zoals bedoeld in het eerste lid van die 
bepaling, dat als volgt luidt : 

"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. 11 

Om te kunnen slagen in zijn eis, moet de wooninspecteur aldus aantonen dat de 
woning niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van 
artikel 5 van de Wooncode, én dat de woning wordt verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld met het oog op bewoning. 

15. Uit de stukken die worden voorgelegd blijkt dat het pand werd opgedeeld in 
drie woongelegenheden, die afzonderlijk werden verhuurd of ter beschikking gesteld 
aan derden. Na kennisname van de herstelvordering in 2017 zijn de heer 
en mevrouw echter overgegaan tot beëindiging van de 
huurovereenkomsten. In februari 2019 zijn zij dan zelf met hun gezin gaan wonen in 
het gebouw. Uit de vaststellingen van het proces-verbaal van 5 november 2019 blijkt 
dat er inderdaad niemand anders In het gebouw woonde dan de heer en 
mevrouw met hun gezin. Uit niets blijkt nog enige intentie van de heer 

en mevrouw om de woongelegenheden van de eerste of tweede 
verdieping te verhuren. Integendeel zijn er voldoende aanwijzingen dat de eerste 
en tweede verdiepingen thans niet meer geschikt zijn om als afzonderlijke 
woongelegenheden dienst te doen. 

16. De rechtbank besluit dat het herstel dat door de wooninspecteur wordt 
gevorderd, reeds werd uitgevoerd. Het gebouw is niet langer opgedeeld in 
verschillende woongelegenheden, en zelfs als dat het geval zou zijn, blijkt niet dat de 
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woongelegenheden verhuurd worden, te huur worden gesteld of ter beschikking 
worden gesteld met het oog op bewoning. De eis is dan ook ongegrond. 

17. Nu de heer en mevrouw niet geantwoord hebben op de 
herhaalde vragen van de wooninspecteur betreffende de stand van zaken met het 
oog op een hercontrole, kan het de wooninspecteur wel niet verweten worden 
overgegaan te zijn t ot dagvaarding. 

De heer en mevrouw konden weliswaar In de waan zijn dat de 
wooninspecteur op de hoogte was van hun aanpassingsplannen van het gebouw 
gelet op de vrijstelling van heffing die zij van "Wonen " hadden 
verkregen. De burger mag immers wel verwachten dat beide diensten van de 
Vlaamse overheid (zowel de wooninspecteur als "Woner " hangen af 
van het Agentschap WonenNlaanderen, wellswaar met een verscnillend adres) 
informatie met elkaar uitwisselen en niet naast elkaar werken op dossiers 
betreffende hetzelfde pand. De herhaalde brieven van de wooninspecteur hadden 
echter door de hee en mevrouV\ ; niet zomaar mogen genegeerd 
worden, nu hierin uitdrukkelijk wel gewezen werd op de noodzaak van een 
hercontrole. Zij dienden te beseffen dat de eenvoudige vrijstelling van de heffing die 
was verleend door "Woner :" niet betekende dat geen controle meer 
nodig was op de uitvoering van de herstelmaatregel. 

Na de hercontrole, die nog werd uitgevoerd vóór de inleidende zitting van de 
rechtbank, behoorde de wooninspecteur anderzijds wel te beseffen dat het herstel 
was uitgevoerd. De zaak had dan kunnen afgesloten worden met de betaling door de 
heer en mevroulfl van de gerechtskosten bestaande uit de 
kosten die veroorzaakt zijn door de dagvaarding, en de minimum 
rechtspleglngsvergoedîng voor niet in geld waardeerbare vorderingen. Ten onrechte 
werd dan ook nog een conclusiekalender opgesteld en werden de hee1 
en mevrou\/1 verplicht om zich ten gronde te verweren. 

De rechtbank ~esluit dat de kosten die veroorzaakt zijn door de dagvaarding ten laste 
blijven van de heer en mevrouw doch dat de 
rechtsplegingsvergoeding ten laste wordt gelegd van de woon inspecteur. 

* 

OP GROND VAN DEZE REDENEN BESLIST DE RECHTBANK: 

De eis is toelaatbaar doch ongegrond ; 
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De rechtbank veroordeelt de heer en mevrouw tot volgende 
gerechtskosten : 263,42 € (dagvaarding} + 20,00 t (tonds juridische 
tweedelijnsbijstand) + 165,00 € (rolrecht, te betalen aan de FOD Financiën} + p.m. 
(kosten van overschrijving van de dagvaarding op het kantoor rechtszekerheid) + p.m. 
(kosten van kantmelding van dit vonnis) ; 

De rechtbank veroordeelt de wooninspecteur tot volgende gerechtskost : 1.440,00 € 
(rechtsplegingsvergoeding voor de de heer en mevrouw 1. 

Dit vonnis wordt uitgesproken t ijdens de openbare zitting van de 4e kamer van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel van 30 oktober 2020, door de 
heer ondervoorzitter, in aanwezigheid van de heer 

afgevaardigd griffier. 
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