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DE WOONINSPECTEUR van het Vlaams Gewest, ON 0316 380.841, met zetel te 1000 
BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22, 

appellant, 

vertege nwoordigd door meester 

advocaat te 

tegen: 

1. RRN 

2 .vonende te 

3. wonende te 

persoon aanwezig; 

Ge'1nt1meerden, 

vertegenwoordigd door meester 

1 De procedure 

loco meester 

wonende te 

in 

3dvocaat te 

In dit arrest oordeelt het hof over het hoger beroep tegen een vonnis van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerst e aanleg te Brussel van 8 februari 2019 rn een z.aak met 
rolnummer 

De bepalingen van de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der talen rn gerechtszaken, 
waaronder artikel 24, ziJn nageleefd. 

Het arrest wordt gewezen na tegenspraak 

De part1Jen verklaren dat het vonnis niet werd betekend. Het hoger beroep 1s t1Jdig en 
regelmatig naar vorm ingesteld. 
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2 De feiten 

De eerste rechter heeft de relevante feiten correct en volledig weergegeven als volgt. 

(( 

1. De woonmsoecteur bezocht op 2 september 2014 het gebouw gelegen te 
eigendom van en 

Blijkens het proces-verbaa l van dat plaatsbezoek werd vastgesteld dat het een pand betrof 
waarin twee woongelegenheden waren ondergebracht· een appartement op hetgeliJkvloers 
dat werd verhuurd, en een appartement op de eerste verdieping dat werd bewoond door 
sommige eigenaars. Er werden m de woningen versch illende gebreken vastgesteld waardoor 
ZIJ ongeschikt werden geacht. Ook werd vastgesteld dat voor de opdeling van het goed in 
twee woongelegenheden geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden was. 

2. De woonmspecteur stelde op 9 oktober 2014 een herstelvordering op die werd 
overgemaakt aan de procureur des Konings. Het dossier werd door het parket zonder gevolg 
gerangschikt. 

3. Met een brief van 26 me, 2015 verzocht de wooninspecteur om 
binnen de maand ofwel te melden dat alle gebreken z1Jn hersteld ofwel een renovatieplan 
voor te leggen. Een hennnenng werd gestuurd op 27 Jun, 2016. 

deelde hierop aan de wooninspecteur mee dat op 20 januari 
2016 een bouwaanvraagdoss1er was ingediend voor de verbouwing van het gelijkvloers, e n 

dat op vraag van de stedenbouwkundig ambtenaar ook een dossier werd voorbereid waarbij 
ook de verdieping van de woning in de plannen werd opgenomen. Op 22 december 2016 
dee lde de architect ook het ontvangstbew1Js mee van de tweede bouwaanvraag, en op 13 
april 2017 bezorgde h1J een kopie van de bouwvergunning 

4 De wooninspecteur verzocht de architect in de loop van 2017 verschillende malen om 
hem op de hoogte te brengen van de stand van zaken en de vermoedellike einddatum van 
de werken. H1eroo werd niet gereageerd, en de vraag werd vervolgens ook formeel gesteld 
aan per br ief van 30 november 2017 

Op deze brief werd evenmin gereageerd, en de wooninspecteur ging vervolgens over tot 
dagvaarding op 9 maart 2018. 
Il 
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3 Het voorwerp van de vordering 

3.1 
Voor de eerste rechter vroeg de WOONINSPECTEUR de veroordeling van 

en hoofdelijk, minstens de ene b1J gebreke aan de andere, voor wat 
h P.treft hPt gnprl tP. kadastraal bekend te 

tot het geven van een andere bestemming op basis van de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of tot het slopen, tenziJ dit 
verboden Is wegens wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen 

Ondergeschikt vroeg h1J hen te veroordelen tot herstel van alle gebreken 

HIJ vroeg hen op te leggen dit uit te voeren binnen de 10 maanden na betekening van het 
vonnis, op straffe van een dwangsom van 150 euro per persoon per dag vertraging, zonder 
biJkomende termiJn in de zin van artikel 1385bis, vierde hd, van het GerechteliJk Wetboek. 

H1J vroeg om hem en het college van burgemeester en schepenen te machtigen ambtshalve 
in de uItvoenng van de herstelmaatregel te voorzien voor het geval dit herstel niet t1Jdig 
wordt uitgevoerd, en te zeggen voor recht dat hij gerechtigd 1s de kosten te verhalen b1J 

Ten slotte vroeg hIJ om hem en het college van burgemeester en schepenen te machtigen 
om de eventuele kosten van herhuisvesting t e verhalen op 

vroegen de vordering ongegrond te verklaren 
en de zaak in de hu1d1ge stand van het geding naar de rol te verzenden. 

3.2 
De eerste rechter verklaarde de vordering ontvankel1Jk maar ongegrond, en veroordeelde 

tot betaling van de kosten. 

3.3 
In hoger beroep herneemt de WOONINSPECTEUR zijn vordering als volgt: 

" ... Dienvolgens gemt1meerden, hoofdeliJk, minstens de ene bij gebreke aan de andere, voor 
wat betreft het oand Relegen te kadastraal gekend 
te te veroordelen tot het geven van 
een andere bestemming overeenkomstig de bepalingen van de VCRO, hetz1J het pand te 
slopen tenzij sloop verboden is wegens wettelij ke, decretale of reglementaire bepalingen; 

Ondergeschikt, ge1nt1meerden in sohdum, minstens de ene bij gebreke aan de andere, voor 
wat betreft het hierboven aangehaalde pand, te veroordelen tot herstel van alle gebreken; 
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Dit alles brnnen een te rm I1 n van maximaal 10 maanden na betekening van het vonnis, en dit 
op straffe van een dwangsom van 150,00 euro per veroordeelde per dag vertraging en 
zonder da t er een bijkomende termijn in de zm van artike l 1385bis, 4de hd Ger W wordt 
toegekend; 

Concluant en het college van burgemeester en schepen_en van te 
machtigen, voor het geval het herstel niet binnen de door de Rechtbank gestelde termiJn 
wordt uitgevoerd, ambtshalve in de u,tvoenng ervan te voorzien en te zeggen voor recht dat 
concluant gerechtigd Is de kosten te verhalen biJ ger'ntimeerden, 

Concluant en het college van burgemeester en schepenen van 
eveneens te machtigen om de eventuele kosten van herhuisvest ing te verhalen op 
ge1n t 1meerden; 

Ge'mt1meerden tevens te veroordelen tot de kosten van het geding, Zijnde de 
dagvaardingskosten, de kosten van overschrijving van het exploot tot 1nle1drng van het 
ged ing rn de registers van het hypotheekkantoor en de kosten van kantmeld1ng van de 
gewezen erndbesl1ssing op het overgeschreven exp loot, alsook de rechtsplegingsvergoedrng, 
in casu begroot op 1 440,00 euro, 11 

vragen het hoger beroep ongegrond te 
verklaren. BiJ incidenteel hoger beroep vragen ze de kosten van de eerste aanleg te 
compenseren 

4 De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen 

4.1 De grond van het hoger beroep 

4.1.1 De grond van de vordering 

Terecht laat de WOONINSPECTEUR gelden dat uit de vaststellingen van 2 september 2014 
blijkt dat een niet conforme woning verhuurden 
en zich aldus schuldig maakten aan het misdrijf bedoeld in artike l 20 §1 Wooncode, nu 
artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021. De vaststellingen in het proces-verbaal van de 
bevoegde woonrnspecteur (artikel 3.37) gelden immers tot bew11s van het tegendee l 
Overigens betwisten de vaststelling op zich ook 
niet. 

Artikel 3 34 Vlaamse Codex Wonen van 2021, voorheen artikel 20bis §1 Wooncode, bepaalt· 

"Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken wt te voeren om de 
woning of het pand dat het gebouw met de aanweZJge woningen omvat, conform te maken 
en om de overbewon,ng te beemd1gen. Als de rechtbank vaststelt dat de woning met in 
aanmerking komt voor werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld ,n 
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artikel 3.35, beveelt ze de overtreder om er een andere bestemmmg aan te geven 
overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex RuimteflJke Ordening van 15 me, 2009 

of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden 1s op grond van 
wettelijke, decretale of reglementa,re bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering 
van de woonmspecteur af het col(ege van burgemeester en schepenen van de gemeente 
waar de woning, het pand of het goed ligt 
De rechtbank bepaalt de term11n voor de u,tvoenng van de herstelmaatregelen en kan, op 
vordering van de woonmspecteur of het coUege van burgemeester en schepenen, eveneens 
een dwangsom bepalen per dag vertraging m de tenuitvoerleggmg van de 
herstelmaatregelen. De term11n voor de wtvoermg van de herstelmaatregelen bedraagt 
max,maa/ twee Jaar." 

De WOONINSPECTEUR voert aan dat het goed 
hebben opgesplitst 1n twee woonentite1ten zonder de daartoe vereiste stedenbouwkundige 
vergunning, zodat het volledige herstel van het pand nret kan worden gevraagd omdat ZIJ 
dan veroordeeld zouden worden om een stedenbouwkundige inbreuk te bestendigen. 

hebben echter op 21 februari 2017 een 
stedenbouwkundige vergunning gekregen voor (onder meer) het opsplitsen van de woning 
in een hoofdwoning en een zorgwoning.1 ZIJ kunnen dus veroordeeld worden tot het 
uitvoeren van werken om de woning conform te maken b1j de u1tvoenng van de werken 
volgens de stedenbouwkundige vergunning. 

Urt de voorgelegde foto's bl ijkt dat de werken z1Jn aangevat 2 Op de zittingen van 11 mei 
2021. 9 november 2021, 22 maart 2022 en 30 mer 2022 delen de 

echter mee dat ze nog niet volledig bee1ndigd zrjn. Een proces-verbaal van 
uitvoering (artikel 3.46) wordt niet meegedeeld. 

Uit een brief van de advocaat van aan het hof 
van 30 mei 2022 blrJkt dat de WOON INSPECTEUR een controlebezoek zou uitvoeren op 7 Juni 
2022. Tijdens het beraad is het hof niet op de hoogte gebracht van het resultaat daarvan. 

De herstelvordering 1s op dit ogenblik dus niet zonder voorwerp. 

Gelet op het belang van de uit te voeren werken en rekening houdend met de beperkte 
middelen waarover schrJnen te beschikken, 
bepaalt het hof de term1Jn voor de Uitvoering van de herstelmaatregelen op het maximum, 
dit 1s twee Jaar. 

Het hof 1s niet van oordeel dat het opleggen van een dwangsom vereist 1s om 

1 Stuk 2 van 
1 Stuk 3 van , 

aan te zetten tot uitvoering. Indien ZIJ overigens de 
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.. ........ _ ... -----.... --~--------

werken niet uitvoeren overeenkomstig de vereisten van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 
kunnen de WOONINSPECTEUR en het college van l:>urgemeester en schepenen van 

ambtshalve voorzien in de uitvoering, op kosten van 
(artikel 3.47) 

5 De kosten 

vragen de gerechtskosten voor de eerste aanleg 
te compenseren, maar de eerste rechter heeft terecht overwogen dat ZIJ niet hebben 
gereageerd op de vragen van de WOONINSPECTEUR en dat ZIJ pas t1Jdens de procedure 
melding hebben gemaakt van de verbouwingen en de bee1nd1ging van de bewoning op het 
gel1Jkvloers, zodat de dagvaarding terecht was. Hu1d 1ge beslissing bevestigt dat laatste 
uiteraard 

De gerechtskosten van het hoger beroep worden ten laste gelegd van 
de in het ongelijk gestelde part1J in de zin van art ikel 1017 van het 

Gerechteh1k Wetboek. 

Er is geen reden om voor de rechtsplegmgsvergoed ing af te w1Jken van de toepassing van het 
basisbedrag. Met toepassing van het Koninkl ijk besluit van 26 oktober 20073 bedraagt dat 
basisbedrag gelet op de niet waardeerbaarhe1d van de vordering 1.440,00 euro. 

6 Het beschikkend gedeelte 

Het hof, 

Verklaart het incidenteel hoger beroep van 
ontvankehJk maar ongegrond; 

Verklaart het hoger beroep van de WOON INSPECTEUR o ntvankeltJk en gegrond als volgt: 

Hervormt het vonnis voor zover het oordeelt over de grond van de vordering, en spreekt 
opnieuw recht als volgt. 

Beveelt 
woning te 

tot het uitvoeren aan werken aan hun 
kadastraal bekend te 

om ze conform te maken in de zm van de Vlaamse Codex Wonen 
van 2021, binnen twee Jaar vanaf de uitspraak van dit arrest; 

3 Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tane f van de rechtsplegmgsvergoedmg bedoeld 
m art ikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van mwerkingtredmg van de 
artikelen 1 t ot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 
verbonden aan de bijstand van de advocaat 
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Machtigt de WOONINSPECTEUR en het college van burgemeester en schepenen van 
ingeval nret binnen die 

termrJn ae wonrng conform maken, ambtshalve te voorzien m de uItvoenng, op kosten van 

Beveelt de inschrrjvrng van deze beslissing op de kant van de overgeschreven dagvaarding 
(artikel 3.49 Vlaamse Codex Wonen van 2021); 

Veroordeelt tot de betaltng van de kosten van 
het hoger beroep begroot op de rechtspleg,ngsvergoedmg van 1 440,00 euro, het rolrecht 1n 
hoger beroep van 400,00 euro en de bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds. 

Veroordeelt met toepassing van artike l 2692 van 
het Wetboek der registratie-, hypotheek- en grrffrerechten, zoals vervangen b1J Wet van 14 
oktober 2018 tot w1jz1gmg van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en gr1ff1erechten 
teneinde de griffierechten te hervormen (B.S. 20 december 2018, ed 2) tot betaling aan de 
Belgische Staat, FOD Financiën, van het rolrecht hoger beroep van 400,00 EUR en tot het 
definrt1ef ten laste nemen van de b1Jdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds. 

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtz1ttrng van de burgerl1Jke eerste kamer 

N van het hof van beroep te Brussel, op 1 2 -12- 2022 

waar aanwezig waren en zitting hielden : 

b11gestaan door 




