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-·----·- --------------

DE WOONINSPECTIE VAN HET VLAAMS GEWEST. 

met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

appellante, 

vertegenwoordigd door meester 

advocaat te 

loco meester 

tegen het vonnis van de s• kamer van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, 

afdeling Limburg van 1 februari 20i8, gekend onder het rolnummer AR 15/1716/A; 

tegen: 

.!:.. 
met maatschappelijke zetel te 

ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

ondernemingsnummer 

2. De heer 
wonende te 

, rijksregisternummer 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door meester 

advocaat te 

* 

Voorgaanden 

1. 

• 

loco "'eester 

* 

Bij el<ploot van 20 mei 2015 heeft de Wooninspecteur van het Vlaams Gewest 
dagvaarding uitgebracht lastens , en de heren 

en in veroordeling tot uitvoering van herstel van een on-
roerend goed te , hetgeen impliceert het 
bevel te geven om er een andere bestemming aan te geven of om de woonentiteiten 
t e slopen, tenzij de sloop ervan verboden is, te bevelen dat het herstel dient te 
worden uitgevoerd binnen 10 maanden vanaf de betekening van het vonnis en onder 
de verbeurte van een dwangsom van 150 EUR per dag vertraging . 
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Hij vorderde tevens gemachtigd te worden ambtshalve in de uitvoering van het 
herstel te voorzien op hun kosten bij gebrek aan uitvoering door de gedaagden 
zelf. HIJ vorderde tenslotte de veroordeling van de gedaagden tot de betaling van 
de gerechtskosten. Oe vordering betreft een herstelvordering gelet op de· vaststelling 
dat het goed niet beantwoordde aan de woonkwallteftsnormen. 

BIJ conclusies heeft de wooninspecteur zijn vordering beperkt tegen 
de heer 

2. 

en 

Het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt 
van 1 februari 2018 heeft aan de Wooninspecteur akte verleend van de afstand van 
geding tegen de herer en en de vordering tegen en de 
heer ongegrond verklaard. Oe Wooninspecteur is veroordeeld tot de betaling 
van de gerechtskosten. 

De rechtbank overwoog dat de exceptie van onontvankelijkheld opgeworpen door 
de heer , met name de vraag of er een subjectief recht bestaat, de grond van de 
zaak raakt. De vaststellingen met betrekking tot de gebreken en de woonkwaliteits
normen zijn niet betwist. Drie kamers werden daadwerkelijk bewoond. 

sloot een huurovereenkomst met voor drie jaar met als bestemming 
woonhuls en wist dat die rechtspersoon Poolse mensen huisvestte in het pand, dat 
er regelmatige bewoning was en personen zelfs daar waren ingeschreven. De ter 
beschikkingstelling is bewezen. Het bekomen van de ontruiming van het pand op 
eenzijdig verzoekschrift doet daaraan geen afbreuk nu de vaststellingen weerleggen 
dat de bezetting onrechtmatig was en de aangetroffen personen krakers zouden 
zijn geweest. Dat het pand niet rechtstreeks aan de bewoners werd verhuurd doch 
door tussenkomst van is niet relevant in het kader van de strafbaarstelling 
van het misdrijf in de Vlaamse Wooncode. Er ligt geen bewijs voor dat het pand In 
orde was. Het misdrijf ("krotverhuur") Is bewezen. Tegen de heer is de herstel
vordering ongegrond omdat die geen overtreder is, op basis van de verklaringen 
van zijn broer. heeft de keuze gemaakt het verkrotte pand niet meer 
aan te bieden voor verhuring of terbeschikkingstelling, zoals blijkt uit de stukken 
van geïntimeerden. Het noodzakeliJk onderliggend misdrijf is niet meer voorhanden 
evenmln als de mogelijke gevolgen ervan. Waar het doel van de herstelvordering 
erin bestaat de gevolgen van het misdrijf te doen ophouden/ongedaan te maken Is 
het kennelijk onredelijk om van die als eigenaar verkiest haar verkrotte 
pand onproductief en onbenut te laten thans nog te eisen over te gaan tot her
bestemming ervan dan wel slopen. 
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3. 
De Wooninspecteur van het Vlaams Gewest heeft tegen en de heer 

hoger beroep aangetekend met een verzoekschrift neergelegd ter griffie 
op 20 maart 2018. Hij volhardt in zijn herstelvorderlng. 

en de heer concluderen tot de ongegrondheid van het 
hoger beroep en vragen ondergeschikt hen een termijn van 24 maanden toe te staan 
om de herstelvordering uit te voeren en om de dwangsom te beperken tot SO EUR 

Beoordeling 

4. 
is eigenaar van het goed gelegen te 

en is zaakvoerder van de BVBA. Het gebouw bevat vijf kamers 
(één op het gelijkvloers, twee op de eerste verdieping en twee op de tweede verdie
ping) en gemeenschappelijke voorzieningen, en is bestemd voor de huisvesting van 
seizoenarbeiders. heeft daartoe met een huurovereenkomst 
afgesloten voor drie jaren met ingang van 1 november 2011. 

Een proces-verbaal is opgesteld op 12 september 2012 waaruit blijkt dat de 
woonentiteiten niet voldeden aan de woonkwaliteitsnormen van de artikelen 2-4-6-
7-8-16-17 van het kamerdecreet, zodat alle kamers ongeschikt en onbewoonbaar 
zijn bevonden gelet op verschillende veiligheids- en gezondheidsrisico's. Twee kamers 
waren door drie personen bewoond en andere konden worden bewoond. De drie 
bewoners hadden er hun domicilie. ~én bewoner heeft verklaard dat de elgen~ar 200 
EUR per maand per persoon huurgeld vroeg. 

Op 10 december 2012 is een herstelvordering geformuleerd en overgemaakt aan het 
parket, dat het strafdossier seponeerde. 

In augustus en november 2013 zijn 
vrijwillig tot herstel over te gaan. 

en de heer aangemaand 

Intussen zijn de bepalingen van het toenmalige kamerdecreet ondergebracht in de 
Vlaamse Wooncode. 
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-·- ···-·--- ---------------

Er is nooit een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd om het gebouw te split
sen In vijf wooneenheden (artikel4.2.1.r Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), zodat 
het goed niet in ·aanmerking komt voor renovatie, verbeterlngs- of aanpasslngswerken 
en volgens de woonlnspE!cteur dus dient te worden gesloopt of herbestemd. 

Een verkoopovereenkomst tussen en de heren en , is ont
bonden bij vonnis van 8 december 2015. Er ligt nu een tweede verkoopovereenkomst 
gedateerd 16 mel2017, voor. 

5. 
Oe wooninspecteur draagt de bewijslast van zijn herstelvordering. Hij dient te 
bewijzen dat een Inbreuk bestaat op de Wooncode die strafbaar is gesteld, dat alle 
voorwaarden van het misdrijf aanwezig zijn en dat zijn herstelvordering niet kennelij k 
onredelijk is. 

Uit de processen-verbaal van vaststelling d.d . 27 september 2012 en 11 januari 2013 
(stukken 2 en 4 van de Inspecteur) met de bijlagen erbij blijkt dat de constitut ieve 
bestanddelen van het misdrijf omschreven in artikel 10 § 1 van de Vlaamse Wooncode 
bewezen zijn, met name (1) het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, te huur 
stellen of ter beschikking stellen van een (2) woning (3) met het oog op bewoning 
en (4) het niet voldoen aan elementaire velligheids-, gezondheids-en woonkwaiiteits
vereisten zoals bepaald in artikel 5 § 1 van de Vlaamse Wooncode. De processen
verbaal hebben een bewijswaarde tot het bewijs van het tegendeel. 

Oe bewoning door drie person4'!n Is vastgesteld, de strafpunten met betrekking tot de 
kwalltettsnormen betreffen alle kamers en vertrekken van de woning. Het gebouw 
vertoont een verkrotte toestand en ernstige gevaren voor elektrocutie, brand en 
CO-vergiftiging. 

Oe verhuring bij middel van een huurovereenkomst met bestemming bewoning door 
werknemers van de huurster staat vast (stuk 2 - Deze huurovereen-
komst is afgesloten door voor wie de heer heeft getekend, 
op 31 oktober 2011 om In te gaan op 1 november 2011 voor een termijn van c;frie 
jaren. Dat de huurovereenkomst niet rechtstreeks met de bewoners is gesloten, 
doet geen afbrel.Jk aan de constitutieve bestanddelen van het misdrijf van artikel 
20 van de Vlaamse Wooncode, evenmln als de betwisting dat de woning niet als een 
kamerwoning is verhuurd. 
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Uit dezelfde processen-verbaal en bijlagen blijkt eveneens dat de drie bewoners 
die ten t ijde van de vaststellingen in september 2012 in de woning zijn aangetroffen, 
daar waren gedomicilieerd. Het verweer als zouden krakers zich toegang tot het pand 
hebben verschaft, Is met die domiciliërlng en met de Inhoud van de huurovereen
komst strijdig. De procedure die geïntimeerden voerden, Is ten aanzien van de Inbreuk 
op artikel 20 § 1 van de Vlaamse Wooncode niet relevant. Ook de bewering van 

en de heer dat de schade zou zijn veroorzaakt door de bewoners zelf 
is niet geloofwaardig gelet op de omvang en de ernst ervan. De omstandigheid 

--------tteli"!lr~rsmlo~t'hte~d'll1at~ !leehtl t:et: e" Met jtt"i 2912 J..ttttl'gelseA zew ReeeeR 
geïnd, ten bewijze waarvan zij facturen voorlegt onder haar stuk 3, is niet relevant, 
enerzijds omdat de afwezigheid van facturen voor de periode nadien geen bewijs van 
niet verh urlng Inhoudt en strijdig Is met de huurovereenkomst en de overeengekomen 
duur ervan en anderzijds omdat niet all~n de verhuring, maar ook de terbeschikking
stelling strafbaar is gesteld. 

Zowel als de heer zijn schuldig aan het bewezen misdrijf van 
artikel 20 § 1 van de Vlaamse Wooncode. De heer Sahin ondertekende de huur
overeenkomst namens de BVBA en heeft ook de woning ter beschikking gesteld, 
wat even strafbaar is als de verhuring zelf. Artikel 20 § 1 van de Vlaamse Wooncode 
vereist niet dat de dader eigenaar is van de verhuurde of ter beschikking gestelde 
woning. 

Geïntimeerden brengen geen bewijs van het tegendeel aan tegen de inhoud van de 
processen-verbaal. Het misdrijf is aldus vaststaand. 

6. 
Artikel 20bls § 1 van de Vlaamse Wooncode bepaalt: 

" Naast de straf kan de rechtbonk de overtreder bevelen om werken uit te voeren 
om de woning, ( ... ) te laten voldoen aan de verelsten en normen, vastgesteld met 
toepassing van artikel 5. Als de rechtbank vaststelt dot de woning niet in aaf'?merklng· 
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 bestemml{!g 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 ambts
halve of op vordering van de wooninspecteur of het college van ·burgemeester en 
schepenen van de gemeente waar de woning, het pand of het goed figt. 
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De rechtbank bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmootregelen en kan, 
op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen, 
eveneens een dwongsom bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
herstelmaotregelen. 

De termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen bedraagt maximaal twee 
j aar'. 

De door de wooninspecteur gevorderde herstelmaatregel heeft tot doel de on
rec;l:lt~atige tge;taAa te doeA "er:ducijA&R &A alle ge"olseA er:.taA teRiet •e doeR 
De woonkwaliteitsnormen raken de openbare orde. Een herstelmaatregel strekt tot 
integraal herstel en moet worden bevolen behoudens als die kennelijk ·onredelijk 
zou zij n. Als herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld omwille van de combinatie met 
een stedenbouwkundig misdrijf dient een herbestemming of de sloop te worden 
bevolen (Cass. 6 mei 2014 en 2 december 2014). Als er geen tegenbewijs van volledig 
herstel wordt geleverd, Is de herstelvordering gegrond. 

Ondanks diverse aanmaningen aan en de heer , hebben dezen 
niet overeenkomstig artikel 20bis § 6 van de Vlaamse Wooncode een melding van 
uitvoering van herstelmaatregelen gedaan. Er dient dus te worden aangenomen dat 
de toestand nog steeds dezelfde is als ten tijde van de vaststellingen. De verwijzing 
naar een factuur voor dakisolatiewerken (stuk 14 - ) Is geen bewijs 
van herstel van de talrijke gebreken zoals die zijn vastgesteld in het proces-verbaal 
van 27 september 2012. Van een volledig herstel is geen sprake. 

Het feit dat de woning intussen is verkocht, doet aan de herstelvordering geen af
breuk: zij werkt in rem en kan dus worden opgelegd aan de overtreders van artikel 
20 § 1 van de Vlaamse Wooncode. De houders van de zakelijke rechten op het pand 
zullen de uitvoering van het herstel dienen te gedogen. 

Uit stuk 2h van de Inspecteur blijkt dat geen stedenbouwkundige vergunningen zijn 
afgeleverd voor de woning zodat de opsplitsing in 
verschillende kamers een inbreuk uitmaakt op artikel 4.2.1.7. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening dat een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woon
gelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of 
een alleenstaande wiJzigen, aan vergunning onderwerpt. Aldus dient de woning her
bestemd te worden of gesloopt, nu het herstel onmogelijk Is, omdat het. de steden
bouwkundige inbreuk zou consolideren. 
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Oe enkele beweerde intentie van geïntimeerden de woning niet meer te verhuren 
of te huur te stellen, betekent niet dat de herstelvordering ongegrond of kennelijk 
onredelijk zou zijn. Het herstel van de biJ proces-verbaal vastge$telde Inbreuken op 
d~ woonkwaliteitsnormen is niet bewezen, nog minder het voiJedjg herstel ervan. Oe 
enkele bewering dat de woning niet meer wordt verhuurd of ter beschikking gesteld 
ka·n geen aanleiding geven tot uitholling van het instrument van de herstelvordering 
en de doelstellingen ervan, waaronder het uitwissen van alle gevolgen van het mis
drijf en dus het volledig herstel van de woning, In casu zoa ls eerder gesteld, de her
hesremming pf de sloop 

Gelet op de Inmiddels sedert de vaststellingen en aanmaningen verstreken tijd, het 
openbare orde-karakter van de woonkwaliteitsnormen en de ernst van de inbreuken, 
is de herstelvordering niet kennelijk onredelijk. 

7. 
Er bestaat geen aanleiding om aan en de heer nog een lang~re 
termijn dan de gevorderde toe te kennen om het herstel uit te voeren. ZIJ hebben de 
fado al vele jaren uitstel gekregen. 

Oe houding van en de heer waaruit hun aanhoudende weige~ing 
blijkt om tot herstel over te gaan, rechtvaardigt dat een dwangsom aan de herstel
vordering wordt gekoppeld. Deze dient hoog genoeg te zijn om hen tot uitvoering te 
overhalen. Het gevorderde bedrag van 150 EUR per dag vertraging voldoet daaraan. 

8. 
Het 'hoger beroep Is gegrond en de oorspronkelijke vordering eveneens. 
Het bestreden vonnis wordt hervormd. 

GeTntimeerden zijn aan te zien al~ de ln het ongelijk gestelde partij en dienen dus de 
gerechtskosten verbonden aan de beide aanleggen te dragen. 
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---·-~--------------

Beslissing 

Het hof beslist b ij arrest op tegenspraak. 

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik van de taal in gerechtszaken. 

Het hpf verklaart bet hoeer bergep yan de Woonjnspecteyr yan het Vlaamse Gewest 
gegrond, hervormt het bestreden vonnis en w ijst opnieuw; 

Het hof verklaart de herstelvordering van de Wooninspecteur van het Vlaamse 
Gewest ontvankelijk en gegrond; 

Het hof veroordeelt en de beer tot uitvoering van het 
herstel ex artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het onroerend 
goed te hetgeen Impliceert het bevel er 
een andere bestemmlns aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening of om de woonentiteiten te slopen tenzij de sloop ervan 
verboden is en dit binnen een termijn van t ien maand~n vanaf de betekening van 
dit arrest onder de verbeurte van een dwangsom van lSO EUR per dag vertraging in 
de uitvoering ervan met een maximum van 100.000 EUR. 

Het hof zegt voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een 
dwangsomtermij n In de zin van artikel 138Sbis vierde lid van het Gerechtelijk Wet
boek; 

Het hof machtigt de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest en het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente bij gebrek aan uitvoering 
door en de heer om ambtshalve tot uitvoering van het 
opgelegd herstel over te gaan op kosten van en de heer 
met toepassing van artikel 20bis §§ 7 en 8 van de Vlaamse Woon code; 

Het hof veroordeelt en de heer tot de betaling van de 
gerechtskosten verbonden aan de beide aanleggen gevallen aan de zijde van de 
Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest: 

- Dagvaardlngskosten: 
- Overschrijvingskosten hypotheekkantoor: 
- Rechtsplegingsvergoedlng eerste aanleg: 
- Rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 
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Oit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van 9 september 2019 

door 

... 

Voorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 
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