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----- -----,,.-- ~.c .... -----------------------

2022/AR/1006 - In de zaak van: 

De WOONINSPECTEUR. 
bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest, 
met kantoren in het Herman Te1rlinckgebouw, Havenlaan 88/22 te 1000 Brussel, 
woonstkeuze doende bij zijn raadsman hierna vermeld, 

appellant, 

hebbende als raadsman mr. 

tegen 

1. 
met maatschappelijke zetel te 
eerste ge·mtimeerde, 

2. RRN 
wonende te 
tweede geïntimeerde, 

advocaat te 

ON 

geïntimeerden niet verschenen noch iemand voor hen 

wijst het hof het volgend arrest: 

1. Procedure voor het hof. 

Het hof heeft appellant (hierna ook de 11WOONINSPECTEUR11 genoemd) gehoord bij monde 
van zijn raadsman in openbare terechtzitting en in het Nederlands. 

Ofschoon rechtsgeldig opgeroepen, zijn geïntimeerden niet ter (inleidende) zitting 
verschenen, noch iemand voor hen. Aan de WOONINSPECTEUR werd arrest bij verstek 
verleend tegen geïntimeerden. 

De procedurestukken, waaronder het bestreden vonnis, het beroepsverzoekschrift van de 
WOONINSPECTEUR en de door laatstgenoemde overgelegde stukken werden ingezien. 
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2. Identificatie van het bestreden vonnis - ontvankelijkheid van het hoger beroep. 

De bestreden beslissing is het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Oudenaarde, vijfde kamer, op 24 februari 2022 gewezen in de zaak die daar gekend 
was onder A.R. nummer 21/392/A, waartegen de WOONINSPECTEUR tijd ig, geldig naar de 
vorm en ontvankelijk hoger beroep heeft ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie 
van dit hof op 2 juni 2022. 

3. Voorwerp van het geschil - aanspraken van partijen - beslissing van de eerste 
rechter. 

3.1. Het geschil heeft betrekking op de vordering van de WOON INSPECTEUR, ingesteld bij 
dagvaarding van 29 april 2021, die er op gericht is om: 

- ge(ntimeerden te veroordelen tot: 
o "het uitvoeren van de nodige herstelwerkzaamheden aan het prmri nPIP.f1P.n tP 

~adastraal gekend als 
zodat een conforme woning ontstaat, 

doch daarbij vaststellende dat er een wettelijk beletsel zou kunnen bestaan 
om het klassieke herstel te vragen, ingevolge waarvan de vraag tot herstel 
bestaat uit een vraag tot sloop, behoudens wanneer deze sloop om andere 
redenen verboden is, of herbestemming naar een volgens de VCRO vergunde 
toestand", 

o "een dwangsom van 125,00 euro per (geïntimeerde) en per dag vertraging bij 
het niet naleven van dit bevel binnen de vooropgestelde termijn van tien 
maanden met uitdrukkelijke vermelding dat de termijn van tien maanden 
enkel een aan de hoofdveroordellng gekoppelde termijn is en geenszins een 

dwangsomtermijn in de zin van art. 1385bis Ger. W.", 
"(de WOONINSPECTEUR} en het College van Burgemeester en Schepenen van 

machtiging te verlenen tot het uitvoeren van het bevolen herstel in plaats van 
de veroordeelden na het verstrijken van de termijn ingeval zij dit nalaten en dit op 
hun kosten", 

- geïntimeerden te veroordelen tot de kosten van het geding. 

3.2. Middels het bestreden vonnis heeft de eerste rechter de vordering afgewezen als 
ongegrond en de WOONINSPECTEUR verwezen In de kosten van het geding. 

3.3. In hoger beroep beoogt de WOONINSPECTEUR (in essentie) dat zijn oorspronkelijke 
vordering alsnog zou worden ingewilligd, met verwijzing van geïntimeerden in de 
gedingkosten gevallen in hoger beroep. 
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4. Voorafqaandeliik. 

Het hof gaat met dit arrest hierna enkel in op de middelen die het afdoende en relevant acht 
om tot zijn beslissing te komen. 

Indien het hof bepaalde middelen en argumenten hierna niet verder of meer in detail 
ontmoet, is dit omdat, naar oordeel van het hof, deze middelen niet van aard zijn het hof te 
(kunnen) brengen tot een andersluidende beslissing waarbij het gevorderde In meerdere of in 
mindere mate zou worden ingewilligd of afgewezen. 

5. Beoordeling. 

5.1. De eerste rechter wees de herstelvordering van de WOONINSPECTEUR af op grond 
van volgende motieven: 

hij achtte het niet bewezen dat het gemtlmeerden waren die de woning 
wederrechtelijk hadden verbouwd tot een pand met acht wooneenheden die niet 
beantwoordden aan de minimale vereisten inzake woonkwaliteit en die deze 
wooneenheden vervolgens verhuurd hadden; dit zou gebeurd zijn door een malafide 
huurder, de firma die zonder medeweten van geïntimeerden het pand 
aldus had verbouwd en verhuurd; geïntimeerden zijn aldus niet de overtreders van 
de (straf)bepalingen omtrent de woonkwaliteitsnormen tegen wie de (civiele) 
herstelvordering kan worden ingesteld/nagestreefd, 
hij achtte de herstelvordering bovendien ook kennelijk onredelijk omwille van 
volgende omstandigheden: 

o niet geïntimeerden, maar hun malafide huurder, had zonder hun medeweten 
het pand verbouwd tot acht wooneenheden die hij te huur aanbood, 

o actueel (en ook reeds op het ogenblik van de vaststellingen van de 
wooninspectie) was er geen sprake meer van verhuur (van de gelaakte acht 
entiteiten), 

o bovendien was er een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het 
verbouwen en uitbreiden van het pand tot een gebouw met drie 
woonentiteiten; het gelijkvloers was reeds afgewerkt en verkocht en de 
werken aan de eerste en tweede verdieping waren in uitvoering, 

o zodoende was het veiligheidsrisico dat door de regelgeving inzake 
woonkwaliteit geviseerd werd/wordt onbestaande geworden en de 
aangevatte verbouwing had/heeft {mede) tot doel dat het pand in elk opzicht 
beantwoordt aan de geldende normen inzake veiligheid, gezondheid en 
kwaliteit; geîntlmeerden mochten/mogen bij het uitvoeren van deze 
vergunning niet worden bezwaard met de belastende modaliteiten van een 
herstelvordering en dienden/dienen in de mogelijkheid te worden gesteld om 
binnen de eigen planning en middelen het project te voltooien, 
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. . ···---~----------------------

o spijts het aandringen van geïntimeerden weigerde de wooninspectie om 
nieuwe vaststellingen te verrichten betreffende de actuele toestand van het 
pand. 

5.2. Anders dan de eerste rechter is het hof van oordeel dat geïntimeerden wel degelijk 
als overtreders te beschouwen zijn in de zin zoals bedoeld in art. 20, § 1, lid 1 Vlaamse 
Wooncode (thans art. 3.34 Vlaamse Codex Wonen), nu zij via een tussenpersoon de woning 
(die wederrechtelijk onderverdeeld werd in acht woonentiteiten) ter beschikking hebben 
gesteld voor bewoning, zonder dat daarbij voldaan was aan de minimale 
woonkwaliteitsnormen. 

Geïntimeerden kunnen zich daarbij niet verschuilen achter de verhuur aan 
zelfs al zou: 

de huurovereenkomst een verbod hebben voorzien tot bewoning of tot 
onderverhuring voor bewoning, waarbij het hof (ten overvloede) opmerkt dat de 
verbodsbepaling waarnaar geïntimeerden in conclusie voor de eerste rechter hebben 
verwezen geen verbod blijkt in te houden tot bewoning en/of onderverhuring en/of 
onderverhuring voor bewoning, maar enkel (met verwijzing naar art. 1717 (oud) 
B.W.) aan de .huurder verbiedt om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen en om de 
huur over te dragen en/of onder te verhuren met het oog op de vestiging door de 
overnemer of onderhuurder van zijn hoofdverblijfplaats; dit teneinde de 
toepasselijkheid van de woninghuurwet op de huurovereenkomst te vermijden, 

- de eenzijdige bewering van geintlmeerden als zou het zijn die het gebouw 
wederrechtelijk heeft verbouwd tot en/of ingericht met acht woongelegenheden, 
voor waar worden aangenomen. 

Ge'(ntlmeerden hebben hoe dan ook kennelijk laten begaan, zonder er zich op 
enigerlei ogenblik van te vergewissen dat het pand dat zij verhuurden (dat nochtans ook 
zonder stedenbouwkundige vergunning werd ingedeeld in acht wooneenheden niet 
wederrechtelijk voor bewoning werd verhuurd, zonder dat het voldeed aan de minimale 
woonkwaliteitsnormen. Het hof acht het genoegzaam aangetoond dat tweede geintlmeerde 
daarbij wetens en willens heeft gehandeld, zodat hij samen met eerste geïntimeerde 
strafbaar is en aldus als overtreder te beschouwen valt. 

5.3. Anders dan de eerste rechter zijn naar oordeel van het hof de omstandigheden (op 
zich en/of allen samen in overweging genomen) niet dusdanig dat hieruit zou blijken dat de 
herstelvordering kennelijk onredelij k zou zijn, derwijze dat er In toepassing van art. 159 G.W. 
wegens onwettigheid geen gunstig gevolg aan zou kunnen worden verleend, laat staan dat 
deze omstandigheden van aard zouden zijn dat de herstelvordering niet meer nuttig zou 
kunnen worden nagestreefd omdat de voorwaarden daartoe niet langer vervuld zouden zijn 
en/of zij (d.i.de herstelvordering) zonder voorwerp zou zijn. 
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Uit de gegevens van het strafdossier komt genoegzaam naar voor dat het pand, dat was 
onderverdeeld in acht kleine woonentiteiten, weliswaar middels tussenkomst van 
voor bewoning werd verhuurd. Dat er geen effectieve verhuur meer was op datum dat het 
aanvankelijk proces-verbaal werd opgesteld, doet daar geen afbreuk aan. 

De vordering (tot herstel) kan nuttig worden ingesteld en nagestreefd totdat alle werken om 
het pand te conformeren aan de minimaal opgelegde woonkwaliteitsnormen (voorheen 
door de Vlaamse Wooncode, thans door de Vlaamse Codex Wonen), om het te 
herbestemmen zoals vergund, dan wel om het te slopen, effectief zijn uitgevoerd. 
Het enkele feit dat met betrekking tot het pand een vergunning werd afgeleverd tot 
verbouwing tot drie appartementen, maakt de herstelvordering niet zonder voorwerp, noch 
kennelijk onredelijk. Zolang de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning niet volledig is 
uitgevoerd, is de herstelvordering nog steeds actueel. Een Integrale uitvoering en afwerking 
van het gebouw volgens de bepalingen van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning 
is in deze vereist opdat de finaliteit van verbetering van de woonkwaliteit zou worden 
bereikt. 
In onderhavig geval is niet aangetoond (en werd in eerste aanleg ook zelfs niet 
voorgehouden) dat de stedenbouwkundige vergunning volledig zou zijn uitgevoerd; 
geïntimeerden hebben voor de eerste rechter niet betwist dat enkel het gelijkvloerse 
appartement werd gerealiseerd (en verkocht) en dat de werken voor wat betreft de overige 
appartementen nog niet voltooid waren. Vaststellingen omtrent de vordering van de (niet 
voltooide) werken (zoals door geïntimeerden gevraagd) konden dan ook niet tot gevolg 
hebben dat daarmee de herstelvordering niet langer actueel zou (geweest) zijn; het feit dat 
de wooninspecteur heeft geweigerd tot dergelijke vaststellingen over te gaan, maakt op zich 
(en/of samen met de andere door de eerste rechter weerhouden omstandigheden) de 
herstelvordering dan ook niet kennelijk onredelijk. 

5.4. Gelet op het vorenstaande, valt de herstelvordering naar het oordeel van het hof in 
te willigen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald. 

Waar de WOONINSPECTEUR een uitvoeringstermijn van tien maanden vraagt te rekenen 
vanaf de betekening van onderhavig arrest (en geîntimeerden In eerste aanleg aandrongen 
op een uitvoeringstermijn van twee jaar), komt een termijn van 18 maanden (te rekenen 
vanaf de dag volgend op de betekening van onderhavig arrest) verantwoord voor. Dit mede 
In acht genomen de omvang van het nog uit te voeren herstel (desgevallend middels 
volledige uitvoering van de herbestemming, conform aan wat werd vergund of desgevallend 
nog zal worden vergund). 

Een dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging komt noodzakelijk en verantwoord voor 
om geïntimeerden ertoe te brengen het herstel uit te voeren. Het hof bepaalt daarbij 
evenwel de maximaal te verbeuren dwangsommen per gemtimeerde op 50.000,00 euro; 
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indien geintimeerden daarna nog niet tot uitvoering van de opgelegde maatregel zouden zijn 
overgegaan, is het hof van oordeel dat een verder lopen van de dwangsom niet van aard zal 
zijn om hen alsnog daartoe te brengen; het hof wijst er op dat ook de overheid gemachtigd 
wordt desnoods ambtshalve tot uitvoering over te gaan. 

Het hof kent, volgend op de uitvoeringstermijn, geen bijkomende In tijd bepaalde 
respijttermijn toe waarbinnen de dwangsom niet kan verbeuren, maar zegt wel voor recht 
dat de dwangsom eerst zal kunnen worden verbeurd na de tot uitvoering van de dwangsom 
rechtens vereiste betekening overeenkomstig artikel 1385bls, voorlaatste lid Ger.W., welke 
(bijkomende) (dwangsom)betekening eerst nuttig kan worden verricht wanneer: 

6. 

- de voornoemde aan de hoofdveroordelingen gekoppelde uitvoeringstermijn van 
achttien maanden is verstreken, 

en: 
- ofwel het arrest niet langer vatbaar zal zijn voor verzet en/of cassatieberoep, 
- dan wel het verzet en/of het (gebeurlijk zelfs na afloop van de verzetsprocedure 

ingestelde) cassatieberoep zal zijn afgewezen. 

De gedingkosten. 

Als partijen die in het ongelijk worden gesteld, worden geïntimeerden verwezen in de kosten 
van het geding. 

De rechtsplegingsvergoedingen gevallen aan de zijde van de WOONINSPECTEUR worden 
daarbij begroot op het basisbedrag bedoeld In art. 3 van het KB van 26 oktober 2007 voor 
een niet in geld waardeerbare vordering, geïndexeerd in de mate als gevorderd. Er blijken 
geen gronden om daarvan af te wijken. 

OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 

recht doende biJ verstek van geîntimeerden. 

Gelet op artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. 

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en in navolgende mate gegrond. 

Doet het bestreden vonnis teniet. 

Opnieuw wijzend, 
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Verklaart de vordering van de WOONINSPECTEUR ontvankelijk en in navolgende mate 
gegrond. 

Veroordeelt geïntimeerden tot het uitvoeren van de nodige herstelwerkzaamheden aan het 
pand aeleaen te kadastraal gekend als 

zodat een conforme woning ontstaat, doch 
daarbij vaststellende dat er een wettelijk beletsel zou kunnen bestaan om het klassieke 
herstel te vragen, ingevolge waarvan de vraag tot herstel bestaat uit een vraag tot sloop, 
behoudens wanneer deze sloop om andere redenen verboden is, of herbestemming naar een 
volgens de VCRO vergunde toestand. 

Zegt dat dit herstel Integraal dient te zijn uitgevoerd binnen een termijn van achttien 
maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de (eerste) betekening van onderhavig arrest. 

Zegt voor recht dat aan geintimeerden (samen) een dwangsom wordt opgelegd van 
125,00 euro per dag vertraging, waarbij de dwangsommen eerst zullen kunnen worden 
verbeurd na de tot uitvoering van de dwangsom rechtens vereiste betekening 
overeenkomstig artikel 1385bis, voorlaatste lid Ger.W., welke (bijkomende) 
(dwangsom)betekening eerst nuttig kan worden verricht wanneer: 

~ 

de voornoemde aan de hoofdveroordellngen gekoppelde uitvoeringst ermijn van 
achttien maanden is verstreken, 

- ofwel het arrest niet langer vatbaar zal zijn voor verzet en/of cassatieberoep, 
- dan wel het verzet en/of het (gebeurlijk zelfs na de verzetsprocedure ingestelde) 

cassatieberoep zal zijn afgewezen. 

Bepaalt onder toepassing van artikel 1385 ter Ger.W. het bedrag waarboven geen 
dwangsom meer kan verbeurd worden per geïntimeerde op 50.000,00 euro. 

Machtigt de WOONlNSPECTEUR en het College van Burgemeester en Schepenen van 
om in de plaats van geïntimeerden ambtshalve over te gaan tot het bevolen herstel 

indien geïntimeerden daartoe in gebreke blijven en dit op kosten van laatstgenoemden. 

Verwijst geîntimeerden In de gedingkosten, die tot op heden enkel nuttig te begroten vallen 
aan de zijde van de WOONINSPECTEUR op (begroot in conclusie eerste aanleg d.d. 
04.11.2021): 

dagvaarding: 226.83 euro 
kosten van overschrijving: 240,00 euro 
bijdrage begrotingsfonds (eerste aanleg): 20,00 euro 
rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 1.440,00 euro 
de gedingskosten hoger beroep {p.m.) niet nader begroot zijnde 
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en aan de zijde van de Belgische Staat op: 
het rolrecht eerste aanleg van 165,00 euro, te betalen op invordering van de FOD 
Financièn, met dien verstande dat in de mate dat de WOONINSPECTEUR dit 
rolrecht reeds zou hebben betaald in uitvoering van het bestreden vonnis, 
geïntimeerden veroordeeld worden om hem dat (terug) te betalen, 
het rol recht hoger beroep van 400,00 euro, te betalen op invordering van de FOD 
Financiën. 

Aldus gewezen door de negende kamer van het Hof van beroep te Gent, recht doende in 
bunzerliike zaken. samen~esteld uit: 

Kamervoorzitter, 
Raadsheer, 
Raadsheer, 

en uitgesproken door de kamervoorzitter van de kamer in openbare terechtzitting op 
achttien november tweeduizend tweeëntwintig 
bijgestaan door 
Mevrouw Griffier. 




