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De WOONINSPECTEUR van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 1210 Brussel, Koning 
Albert Il-laan 19 bus 22 
appellant, 

vertegenwoordigd door Meester advocaat te 

tegen: 

1) De heer wonende te 

Eerste gemtimeerde, 

2) De heer wonende te 

Tweede geîntlmeerde, 

Beiden versch ijnen niet en zijn niet vertegenwoord igd; 

Na in beraadneming op 4 februari 2020 spreekt het hof volgend arrest uit: 

Gelet op: 

het voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis uitgesproken door de 23e 

kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel op 16 maart 2018, 
beslissing waarvan geen akte van betekening wordt voorgelegd; 

het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het hof op 24 mei 
2018; 

de beschikking gewezen in toepassing van art. 747, § 2 Ger. W. op 10 september 
2018; 

de conclusie van de heren 
hof op 1 februari 2019; 

en neergelegd ter griffie van het 
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de conclusie van de WOONINSPECTEUR, neergelegd ter griffie van het hof op 30 
april 2019 en 1 mei 2019; 

de stukkenbundel van de WOONINSPECTEUR, neergelegd ter griffie van het hof 
op 30 januari 2020. 

Het hof stelt vast dat partijen in der minne afgeweken zijn van de 
conclusietermijnen en dat er geen aanleiding is tot wering van enige conclusie. 

Gehoord de advocaat van de WOONINSPECTEUR in zijn pleidooi ter openbare 
terechtzitting van 4 februari 2020. 

Gelet op de coronacrisis en de beschikking van de Eerste Voorzitter d.d. 18 maart 
2020 kon de zaak niet binnen de vastgestelde termijn worden uitgesproken. 

0 0 0 

1. ONTVANKELIJKHEID VAN DE HOGER BEROEPEN 

1. Het hoofdberoep en het incidenteel beroep werden regelmatig naar vorm en termijn 
ingesteld. 

De ontvankelijkheid van de hoger beroepen wordt niet betwist. 

Evenmin dienen middelen van onontvankelijkheld ambtshalve te worden opgeworpen. 

Het hoofdberoep en het incidenteel beroep zijn bijgevolg ontvankelijk. 

11. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN 

2. De oorspronkelijke vordering van de WOONINSPECTEUR strekte ertoe de heren en 
in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere, voor wat betreft het 

onroerend aoed eelee:en te kadastraal bekend te 
te veroordelen tot het volgende: 

ofwel de woning 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. 
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De WOONINSPECTEUR vroeg dat de heren en zouden veroordeeld 
worden om dit uit te voeren binnen de tien maanden na oete1<enmg van het vonn is, op 
straffe van een dwangsom van€ 125,00 per persoon per dag vertraging, zonder dat er een 
bijkomende termijn in de zin van,art. 1385bis, vierde lid Ger. W. zou worden toegekend. 

Hij vroeg 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 zou worden uitgevoerd, en te zeggen voor recht dat hij gerechtigd 
was de kosten te verhalen bij de heren en 

Ook vroeg hij de rechtbank om hem en het college van burgemeester en schepenen te 
machtigen om de kosten van herhuisvesting te verhalen op de heren en 

3. De heren en :>esloten tot de onontvankelijkheid, minstens tot de 
ongegrondheid van de vordering. Ondergeschikt, vroegen zij om een plaatsbezoek te 
bevelen. 

4. Bij vonnis van 16 maart 2018 heeft de eerste rechter de vordering ontvankelijk, doch 
ongegrond verklaard en de heren en veroordeeld tot de kosten van 
het geding en tot de kosten van de kantmeld1ng. 

5. In hoger beroep vraagt de WOONINSPECTEUR zijn hoger beroep ontvankelijk en gegrond 
te verklaren en het incidenteel beroep van de heren :>ngegrond te verklaren, het 
bestreden vonnis te hervormen en dienvolgens opnieuw recht doende, 

"Geïntimeerden, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere, voor wat betreft 
woning 00.01, zich bevindend op het gelijkvloers van het onroerend aoed aeleaen te 

kadastraal gekend als 
te veroordelen tot het volgende: 

ofwel de woning 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; 

Dit alles binnen een termijn van 10 maanden na de betekening van het tussen te komen 
vonnis, en dit op straffe van een dwangsom van 125,00 euro per veroordeelde per dag 
vertraging In de uitvoering van voormelde herstelmaatregel, zonder d,at er een bijkomende 
termijn In de zin van artikel 1385bis, 4e lid Ger. W. wordt toegekend; 

Concluant en het college van burgemeester en schepenen te machtigen, voor het geval het 
herstel niet binnen de door het Hof gestelde termijn wordt uitgevoerd, ambtshalve in de 
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uitvoering ervan te voorzien en te zeggen voor recht dat concluant gerechtigd is de kosten te 
verhalen bij geïntimeerden; 

Eveneens concluant en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de 
kosten van herhuisvesting te verhalen op de veroordeelden; 

Geintimeerden tevens hoofdelijk te veroordelen tot de kosten van het geding, zijnde de 
dagvaardingskosten, de kosten van overschrijving van de dagvaarding in de registers van het 
hypotheekkantoor en de kosten van de kantmelding van de gewezen eindbeslissing; 

Geïntimeerden tevens hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding 
van belde aanleggen." 

6. De heren 
WOONINSPECTEUR. 

beslu iten tot de ongegrondheid van het hoger beroep van de 

Zij stellen incidenteel beroep in en vragen de WOON INSPECTEUR te veroordelen tot de 
kosten van beide aanleggen. 

Ondergeschikt, alvorens recht te spreken, vragen zij een plaatsopneming te bevelen. 

111. DE RELEVANTE FEITEN 

7. De eerste rechter heeft de feiten op deugdelijke en pertinente wijze samengevat. Het hof 
maakt zich deze samenvatting eigen: 

"Na een melding van de dienst huisvesting van de gemeente 
wooninspecteur op 8 oktober 2013 het gebouw gelegen te 

Het gebouw is eigendom van de heren en 

bezocht de 

Blijkens het proces-verbaal van dat plaatsbezoek werd vastgesteld dat het een pand betrof 
waarin twee woongelegenheden waren ondergebracht: een appartement op het gelijkvloers 
dat werd verhuurd, en een appartement op de eerste en zolderverdieping dat werd bewoond 
door de en zijn gezin. Er werden in de woning op het gelijkvloers verschillende 
gebreken vastgesteld waardoor zij ongeschikt werd geacht. Ook werden in het gebouw als 
geheel gebreken vastgesteld waardoor ook het appartement op de verdieping ongeschikt 
werd geacht. 

Voor de opdeling van het goed in twee woongelegenheden zonder stedenbouwkundige 
vergunning werd tevens proces-verbaal opgesteld op 27 augustus 2013 door een 
stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente 
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De wooninspecteur stelde op 20 december 2013 een herstelvordenng op die werd 
overgemaakt aan de procureur des Konings. Het dossier werd door het parket zonder gevolg 
gerangschikt. 

Met brieven van 30 oktober 2015 verzocht de wooninspecteur de heren en 
om binnen de maand ofwel te melden dat alle gebreken zijn hersteld ofwel een 

renovatieplan voor te leggen. Hierop werd niet gereageerd en op 29 augustus 2016 ging de 
wooninspecteur over tot dagvaarding van de heren m 

Op 3 mei 2017 deelden de heren en aan de wooninspecteur en 
aan het college van burgemeester en schepenen mee dat de gevraagde herstelmaatregel 
werd uitgevoerd nu aan de woning de bestemming van ééngezinswoning werd gegeven. 

Op 20 oktober 2017 bezocht de wooninspecteur opnieuw het gebouw. Blijkens het proces
verbaal vertoonde het gebouw nog steeds gebreken en waren beide woongelegenheden 
ongeschikt. Wel werd vastgesteld dat het gelijkvloers niet werd bewoond." 

8. Het hof vult deze uiteenzetting van de feiten aan als volgt: 

"Het pand werd op 30 jult 2018 verkocht aan derden. De nieuwe eigenaar heeft voor het 
pand een omgevingsvergunning aangevraagd en heeft deze bekomen onder voorwaarden." 

IV. BESPREKING 

Middelen van de WOON INSPECTEUR 

9. De WOONINSPECTEUR voert volgende middelen aan: 

eerste middel: de herstelvordering strekkende tot herstel of sloop is gegrond, de 
herstelmaatregel dient te worden opgelegd; 

tweede middel: de inbreuken zijn gewezen; 
derde middel: de herstelvordering en de modaliteiten ervan moeten worden 

opgelegd. 

10. De WOONINSPECTEUR heeft de herstelvordering aanhangig gemaakt bij de burgerlijke 
rechtbank op grond van art. 20bis, § 5 van de Vlaamse Wooncode, dat luidt als volgt: 

"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." 

rPAGE □1-□0001632838-0006-001 □-□2-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Brussel- 2018/AR/863- p. 7 J001148 

Artikel 20bis, § 1 van de Vlaamse Wooncode bepaalt het volgende: 

"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 woonentiteiten 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 artikel 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 lid, 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 WOONINSPECTEUR vordert de herbestemming of de sloop en niet de uitvoering van 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, om reden dat er geen stedenbouwkundige 
vergunning is voor het omvormen van een ééngezinswoning naar een meergezinswoning. 

In zijn herstelvordenng voegt de WOON INSPECTEUR het volgende toe: 

"Deze herstelvordering verhindert niet dat de overtreder een stedenbouwkundige vergunning 
bekomt, waardoor het beletsel om het herstel van alle gebreken te vragen wegvalt. In dat 
geval kan de overtreder de opgelegde herstelmaatregel uitvoeren door ervoor te zorgen dat 
het alsdan vergunde pand integraal voldoet aan alle minimale kwaliteitseisen." 

11. De herstelvordering is gesteund op het misdrijf omschreven in art. 20 van de Vlaamse 
Wooncode, meer bepaald : 

"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." 

De WOONINSPECTEUR dient aan te tonen dat dè woning niet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met toepassing van art. 5 van de Vlaamse Wooncode, en dat de 
woning wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning. 
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12. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat het pand gelegen te 
was ingedeeld in twee woongelegenheden, meer bepaald woning 00.01 

(gelijkvloers) en woning 01.01 (eerste verdieping). 

Op het ogenblik van het eerste plaatsbezoek van de verbalisanten op 8 oktober 2013 was de 
woning op het gelijkvloers verhuurd aan de heer · de woonentlteit op de 
eerste verdieping was bewoond door de heer en zijn gezin. 

Uit het proces-verbaal van plaatsbezoek van 26 oktober 2017 blij kt dat de woning op het 
geliJkvloers niet meer werd bewoond. 

Het parket heeft vervolgens het dossier zonder gevolg gerangschikt om reden dat de woning 
op het gelijkvloers niet meer werd verhuurd. 

De vaststelling dat de gebrekkige woning niet meer wordt verhuurd, te huur of ter 
beschikking gesteld en er dus op het ogenblik van de beoordeling geen misdrijf meer is, 
verhindert niet dat de rechter alsnog het herstel van de gebreken dient te bevelen, 
aangezien de finaliteit van de herstelvordering betrekking heeft op de verbetering van de 
woningkwaliteit. Er anders over oordelen holt het Instrument van de herstelvordering 
volledig uit, aangezien de overtreder dan gemakkelijk aan de herstelverplichting zou kunnen 
ontsnappen door de verhuur, tehuurstelling of terbeschikkingstelling t ijdel ijk stop te zetten. 

13. Het wordt niet betwist dat de woning inmiddels (na het bestreden vonnis) werd verkocht 
en dat de nieuwe eigenaar een omgevingsvergunning heeft aangevraagd en bekomen onder 
voorwaarden. 

14. De WOONINSPECTEUR merkt terecht op dat het feit dat de nieuwe eigenaar een 
omgevingsvergunning heeft bekomen, niet betekent dat de herstelvordering zonder 
voorwerp is geworden. De werken dienen immers conform aan de omgevingsvergunning te 
worden uitgevoerd. 

De heren ,oeren aan dat de werken onmiddellijk werden opgestart. 

Alvorens het hof oordeelt over de herstelvordering, komt het passend voor dat de heren 
en de WOONINSPECTEUR handelen, zoals bepaald mart. 20bts, § 6 van de Vlaamse 

Wooncode: 

"Als de overtreder de gevorderde of de door de rechtbank opgelegde herstelmaatregelen 
vrijwillig heeft uitgevoerd, brengt hij de wooninspecteur en hei: college van burgemeester en 
schepenen daarvan onmiddellijk op de hoogte. De kennisgeving wordt aangetekend 
verstuurd of wordt afgegeven tegen ontvangstbewijs. Na ontvangst van de vergoeding, 
vermeld in het tweede lid, doet de ambtenaar, vermeld in artikel 20, § 2, eerste lid, een 
controle ter plaatse en stelt hij een proces-verbaal van vaststelling op. 
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De controle ter plaatse, vermeld in het eerste lid, wordt pas wtgevoerd na de betaling van 
een vergoeding. De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag van de vergoeding en de nadere 
regelen voor de inning ervan. De opbrengst van de vergoeding wordt toegewezen aan het 
Fonds voor de Wooninspectie, vermeld in artikel 19 van het decreet van 29 juni 2007 
houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007. 

De wooninspecteur stelt een proces-verbaal van uitvoering op. Behoudens bewijs van het 
tegendeel geldt alleen het proces-verbaal van uitvoering als bewijs van het herstel en van de 
datum van het herstel. De wooninspecteur zendt een afschrift van het proces-verbaal van 
uitvoering aan het college van burgemeester en schepenen en aan de overtreder en de 
eigenaar van de woning, het pand, de specifieke woonvorm of het goed, vermeld in artikel 
20, § 1. Het college van burgemeester en schepenen kan geen conformlteitsattest afleveren 
zolang uit het proces-verbaal van uitvoering niet blijkt dat de herstelmaatregel volledig 
uitgevoerd is." 

Het hof verzendt de zaak naar de bijzondere rol en houdt de beslissing omtrent de kosten 
aan. 

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF, 
Rechtsprekende op tegenspraak; 

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken; 

Verklaart het hoofdberoep van de WOONINSPECTEUR ontvankelijk; 

Verklaart het incidenteel beroep van de heer 
ontvankelijk; 

Alvorens verder recht te doen; 

en de heer 

Zegt dat de heer en de heer evenals de 
WOONINSPECTEUR dienen te handelen, zoals bepaald in artikel 20bis, § 6 van de Vlaamse 
Woon code: 

"Als de overtreder de gevorderde of de door de rechtbank opgelegde herstelmaatregelen 
vrijwf llig heeft uitgevoerd, brengt hij de wooninspecteur en het college van burgemeester en 
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schepenen daarvan onmiddellijk op de hoogte. De kennisgeving wordt aangetekend 
verstuurd of wordt afgegeven tegen ontvangstbewijs. Na ontvangst van de vergoeding, 
vermeld in het tweede lid, doet de ambtenaar, vermeld in artikel 20, § 2, eerste lid, een 
controle ter plaatse en stelt hij een proces-verbaal van vaststelling op. 

De controle ter plaatse, vermeld in het eerste lid, wordt pas uitgevoerd na de betaling van 
een vergoeding. De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag van de vergoeding en de nadere 
regelen voor de inning ervan. De opbrengst van de vergoedmg wordt toegewezen aan het 
Fonds voor de Wooninspectie, vermeld in artikel 19 van het decreet van 29 juni 2007 
houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007. 

De wooninspecteur stelt een proces-verbaal van uitvoering op. Behoudens bewijs van het 
tegendeel geldt alleen het proces-verbaal van ultvoermg als bewijs van het herstel en van de 
datum van het herstel. De wooninspecteur zendt een afschrift van het proces-verbaal van 
uitvoering aan het college van burgemeester en schepenen en aan de overtreder en de 
eigenaar van de woning, het pand, de specifieke woonvorm of het goed, vermeld in artikel 
20, § 1. Het college van burgemeester en schepenen kan geen conformiteitsattest afleveren 
zolang uit het proces-verbaal van uitvoering niet blijkt dat de herstelmaatregel volledlg 
uitgevoerd is." 

Verzendt de zaak naar de bijzondere rol; 

Houdt de beslissing omtrent de kosten aan. 

******** 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer 

van het hof van beroep te Brussel op 5 mei 2020, 

Waar aanwezig waren en zitting hielden: 

Raadsheer, 
bijgestaan door Griffier. 
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