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1. 

appellant, 

wonende te 

vertegenwoordigd door Meester LAUWERS Julie, advocaat te 1000 BRUSSEL, Wolvengracht 38 bus 2; 

tegen 

1. DE WOONINSPECTEUR. handelend in naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 1210 
BRUSSEL, Koning Albert Il-laan 19/22, 
geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door Meester L. SCHEERLINCK loco Meester DECLERCQ Philippe, advocaat te 3320 

HOEGAARDEN, Gemeenteplein 25 ; 

• het voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis uitgesproken door de 

rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 10 juni 2016, beslissing waarvan geen 

akte van betekening wordt voorgelegd; 

• het verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd ter griffie van het hof op 15 juli 

2016; 

• de conclusie van appellant neergelegd ter griffie op 4 juli 2017; 

• de conclusie van geîntimeerdc neergelegd ter griffie op 12 september 2017. 

Gehoord de advocaten van partijen ter openbare terechtzitting van 7 januari 2018 en 

gelet op de stukken die zij neerlegden waarna de zaélk in beraa d werd genomen voor 

uitspraak op uiterlijk 19 februari 2019. 

Het hoger beroep werd regelmatig naar vorm en termijn ingesteld en Is derhalve 

ontvankelijk. 

1. De relevante feiten. 

De eerste rechter heeft de feiten als volgt terecht uiteeng ezet: 

is mede-eigenaar van de panden gelegen te 

2 M.b.t. het pand, heeft de Wooninspecteur op 18 december 

2007 ter plaatse een woonkwaliteitonderzoek uitgevoerd op vraag van de dienst 

r- PAGE 01-000013342b1-0002-0010-01-01-41 

L 
�� 
� _J 

! 

1 
i 

1 
1 

! 
i 

1 
! 
f 
r 
1 
! 

1 
1 

1 
1. 
� 

j 
i 

1 
l 

1 
! 
� ii 
; 

: 

1 
1 1 
! 
1 

. 1 
1 



000040� 
Hof van beroep Brussel - 2016/AR/1223 - p. 3 

,.J�..a···- \• - 6-�-�--=---=�----------------------

huisvesting van de Stad . . Het pand bleek verschillende ernstige gebreken te 

hebben zoals blijkt uit het verslag van de Woonlnspecteur. De woning werd verhuurd 

als hoofdverblijfplaats en bewoond door tal van personen wot bevestigd werd door 

Een advies tot ongeschiktheid werd op 9 juni 2008 overgemaakt aan de burgemeester 

die op 14 juli 2008 het besluit nam om het pand ongeschikt te verklaren. 

In toepassing van artikel 20 bis van het decreet van 15 juli 1997, houdende de Vlaamse 

Wooncode, stelde de Woonlnspecteur voor dit pand op '1 augustus 2008 een 
herstelvordering op. 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad sloot zich op 31 
oktober 2008 aan bij de herstelvordering van de Wooninspecteur. 

2 M.b.t. het pand heeft de Wooninspectcur op 29 januari 

2008 ter plaatse een woonkwaliteftonderzoek uitgevoerd op vraag van de dienst 
huisvesting van de stad Ook dit pand bleek versch/Jlende ernstige gebreken te 

vertonen zoals blijkt uit het verslag van de Wooninspecteur. Deze woning ·werd 

eveneens verhuurd als 

hoofdverblijfplaats en bewoond door tal van personen wat bevestigd werd door 

Een advies tot ongeschiktheid werd op 18 april 2008 overgemaakt aan de 

burgemeester die op 3 juni 2008 het besluit het pand ongeschikt te verklaren. 

In toepassing van artikel 20 bis van het decreet van 15 juli 1997, houdende de Vlaamse 

Wooncode, stelde de Wooninspecteur ook voor dit pand op 4 augustus 2008 een 

herstelvordering op. 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad 

oktober 2008 aan bij de herstelvordering van de Woon/n.specteur. 
sloot zich op 31 

3 Uit de processen-verbaal die worden neergelegd blijkt dat de politie van heeft 

kunnen vaststellen dat de panden sinds Januari 2009 niet meer bewoond zijn en 
sindsdien leeg staan, reden waarom thans leegstandheffing betaalt. 

De leegstand blijkt ook uit het proces-verbaal van bouwmisdrijf met stopzetting van de 
werken van 9 september 2011. 

4 stelt dat hij, in navolging van de besluiten tot ongeschiktverklaring 

van beide panden, medio 2011 grondige renovatiewerken heeft aangevat teneinde 

beide studentenhuizen opnieuw in overeenstemming te brengen met de 

woonkwaliteitsnormen zodat alle kamers in deze ponden opnieuw verhuurd kunnen 
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worden. stelt zelf dat deze werken werden gestart zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning zodat een proces-verbaal van 
bouwmisdrijf met stopzetting van de werken op 9 september 2011 werd opgesteld. 

5 Voor beide panden samen werd vastgesteld dat ze werden samengevoegd: de 
dakconstructies van de twee aaneengesloten hoofdvolumes werden verhoogd. De 
dragende dakconstructie van de twee panden werd gewijzigd waarbij de twee 
zolderruimten samengevoegd werden en een opsplitsing in 3 kamers werd voorzien 
wat bevestigd door Ook op het gelijkvloers werden de twee panden 
verbonden door het maken van een opening In de scheidingsmuur. Specifiek voor het 
pand met nummer werd nog bijkomend vastgesteld dat achteraan een uitbreiding 
werd voorzien met een nieuwe 
constructie die bijna even diep komt dan de uitbouw van het nummer en het 
bestaande achtergebouw volledig werd heringericht voor de bewoning van studenten. 

Bij proces-verbaal van 9 september 2011 werd de vaststelling gedaan van een 
stedenbouwkundig misdrijf met stopzetting van de werken. 

6 De procureur des Konings heeft het dossier zonder gevolg gerangschikt wat bevestigd 
werd bij brief van 11januari 2013. 

7 Bij brief van 23 januari 2013 heeft de Wooninspecteur In kennis 
gesteld van de beslissing van procureur des Konings en werd hem gevraagd om binnen 
de maand ofwel te melden dat alle gebreken hersteld zijn ofwel een renovatieplan over 
te maken waaruit de plannen tot herstel binnen een redelijke termijn zouden blijken. 

8 Bij brief van 10 april 2013 werd 
over te gaan. 

aangemaand om tot het herstel 

9 Omdat niet was ingegaan op de vragen van de Wooninspecteur, 
zag deze zich genoodzaakt om tot dagvaarding over te gaan. 

10 laat gelden dat hij op 28 november 2014 een globale 
vergunningsaanvraag heeft ingediend voor de verbouwing en omvorming tot één 
grootschalig studentencomplex van de panden aan de tot en 
met De stedenbouwkundige vergunning werd door het college van burgemeester 
en schepenen van de stad bij besluit van 3 april 2015 geweigerd. Uit de 
debatten is tevens gebleken dat het beroep tegen deze weigering bij beslissing van de 
Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant werd afgewezen. 

11 Op 25 november 2015 heeft een aangepaste bouwvergunning 
ingediend. Ook deze aangepaste bouwveraunnlng werd door het college van 
burgemeester en schepenen van de stad geweigerd bij besluit van 18 maart 
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2016. Tegen deze weigeringsbeslissing werd op 21 april. 2016 administratief beroep 
ingesteld bij de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Een definitieve 
beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant ligt nog niet 
voor.n 

ll. Voorwerp van de vorderingen. 

2.1.De Wooninspecteur vroeg voor de eerste rechter zijn vordering ontvankelijk en 
gegrond te verklaren en voor wat betreft de onroerende goederen 
gelegen te 

kadastraal gekend onder 
kadastraal gekend onder 

waarvan mede-eigenaar en verhuurder is, te veroordelen tot het 
geven van een andere bestemming 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. 

Dit alles binnen een termijn van: 

maximaal 10 maanden na betekening van het vonnis voor het goed gelegen In 
de 
maximaal 10 maanden na betekening van het vonnis voor het goed gelegen In 
de 

en dit op straffe van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging per onroerend 
goed, in de uitvoering van voormelde herstelmaatregel en zonder dat er een 
bijkomende termijn In de zin van art. 1385 bis, 4 de lid Ger. W. wordt toegekend. 

De Wooninspecteur te machtigen, voor het geval het herstel niet binnen de door de 

rechtbank gestelde termijn wordt uitgevoerd, ambtshalve In de uitvoering ervan te 
voorzien en te zeggen voor recht dat de Woonlnspecteur gerechtigd Is de kosten te 
verhalen bij 

De Wooninspecteur vroeg tevens te veroordelen tot de kosten van 
het geding, zijnde de dagvaardingskosten, de kosten van overschrijving van het exploot 
tot inleiding van het geding in de registers van het hypotheekkantoor en de kosten van 
de kantmelding van de gewezen eindbeslissing op het overgeschreven exploot, alsook 
de rechtspleglngsvergoedlng. 
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Als laatste vorderde de Wooninspecteur het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te 

verklaren. 

2.2 vroeg voor de eerste rechter in hoofdorde, de vordering van de 

Woonlnspecteur zonder voorwerp te verklaren. 

Ondergeschikt vroeg hij de vordering als onwettig, onuitvoerbaar, minstens kennelljk 

onredelijk af te wijzen; wat betreft de hersteltermijn een uitvoeringstermijn van twee 

jaar vanar de betekening van het vonnis op te leggen; de gevorderde dwangsom niet 

toe te kennen, ondergeschikt minstens een respijttermijn voor het verbeuren van de 
dwangsom van één jaar na het verstrijken van de uitvoeringstermijn toe te staan. 

Uiterst ondergeschikt vroeg de zaak te verzenden naar de rol totdat 
een stedenbouwkundige (regularisatle)vergunning werd bekomen voor de panden 

vroeg uiteindelijk de uitvoerbaarheid bij voorraad af te wijzen en de 
Wooninspecteur te horen veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, 

inclusief de rechtsplegingsvergoedlng (1.320 euro). 

2.3.De Eerste rechter heeft (1) de vordering van de Wooninspecteur ontvankelijk 

verklaard en als volgt gegrond, (2) appellant veroordeeld voor wat de onroerende 
goederen betreft gelegen te :!n tot het geven 

van een andere bestemming overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
van 15 mei 2009, of om de woningen of de goederen te slopen, tenzij de sloop 
verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, (3) een 

dwangsom opgelegd van 125 euro per vertraging per onroerend goed, (4) de 
Wooninspecteur gemachtigd ambtshalve in de uitvoering te voorzien ingeval van het in 
gebreke blijven van appellant en dit op kosten van appellant en (5) appellant 
veroordeeld tot de kosten van het geding. 

2.4.ln hoger beroep herneemt appellant zijn middelen zoals ingeroepen voor de eerste 

rechter. 

2.5.Geintimeerde vraagt het hoger beroep te willen afwijzen als ontvankelijk doch 

ongegrond en bijgevolg het bestreden vonnis te willen bevestigen. 

111. Bespreking. 

3.1.Appellant is de mening toegedaan dat de vordering· van geïntimeerde zonder 
voorwerp is omdat de diverse processen-verbalen aantonen dat de panden sinds de 
ongeschiktverklaring leeg staan en dus niet meer verhuurd werden. 
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Nog steeds volgens appellant heeft de verhuurder - Indien een studentenresidentie 

ongeschikt wordt verklaard - de keuze om hetzij elke vorm van verhuring van de kamers 

In deze studentenresidentie te staken (In afwachting van een verbouwing, sloping, 

verkoop, bestemmingswijziging, .") dan wel de gebreken in het pond te herstellen zodat 

de kamers opnieuw in overeenstemming zijn met de kwaliteitsnormen. 

Appellant besluit dat door het nemen van zijn beslissing om de studentenkamers niet 
verder meer te verhuren waardoor er niet langer Inbreuken worden gepleegd op de 
kwaliteitsnormen zoals weergegeven in de Vlaamse Wooncode en haar 
uitvoeringsbesluiten de vordering van de Woonlnspecteur zonder voorwerp Is geworden 
minstens moet worden afgewezen als ongegrond. Hij merkt hierbij op dat hij als eigenaar 
nog steeds de keuze heeft om zelf te beslissen op welke wijze hij een einde wilt stellen 
aan de vastgestelde inbreuken. Hij verwijst hierbij naar artikel 544 B.W. 

3.2.De vaststellingen van de Wooninspecteur gelden tot het bewijs van het tegendeel. 
De Woonlnspecteurs van het Vlaams Gewest krijgen de rang van officier van de 
gcrechtelljke politie en hulpofficier van de Procureur des Konings en hebben de 
bevoegdheid om de inbreuken op de Wooncode vast te stellen In een proces-verbaal. 

Uit de onderscheiden processen-verbalen blijkt afdoend dat de beide betrokken panden 
talloze gebreken vertonen (gebrekkige elektriciteit, vochtplekken met schimmelvorming, 
één werkende douche voor 10/14 personen, te kleine kamers, slecht sluitende en 
verweerde ramen, een onaangepaste keuken die moet dienen voor 14 personen, 
onaangepaste toiletten voor het aantal huurders, het uitvoeren van vergunnlngsplichtige 
werken zonder voorafgaande bouwvergunning, en dies meer). 

Derhalve staat afdoend vast dat appellant diverse Inbreuken heeft gepleegd op de VCRO 
en op het kal"(lerdecreet van 4 febrµari 1997. Dit laatste decreet werd weliswaar 
opgeheven 'door artikel 34 van het (\ntegratie)decreet van 29 maart 2013 - In werking 
getreden op 11 augustus 2013 - maar in dit laatste decreet wordt het voormalig 
kamerdecreet geïntegreerd in de Vlaamse Wooncode. Het verhuren, te huur stellen of 
ter beschikking stellen van niet-conforme kamers -voorheen strafbaar bij toepassing van 
artikel 17 van het Kamerdecreet - is vanaf 11 augustus 2013 nog steeds strafbaar bij 
toepassing van artikel 20, §1 van de Vlaamse Wooncode. Wanneer een nieuwe wet een 
oude wet met hetzelfde voorwerp opheft, blijven de onder toepassing vallende 
misdrijven van de oude wet strafbaar wanneer hetzelfde feit ook onder toepassing van 
de nieuwe wet als misdrijf wordt gekwalificeerd en strafbaar wordt gesteld. 

Wat het moreel element betreft Is niet vereist dat de verhuurder wetens en willens met 
een bijzonder opzet gebrekkige woongelegenheden ter beschikking stelt. Een gebrek aan 
voorzorg en onachtzaamheid volstaat. Gelet op de aard van de gébreken en de omvang 
ervan mag ervan uitgegaan worden dat appellant als verhuurder wist - minstens 
behoorde te weten - dat de door hem ter beschikking gestelde panden helemaal niet 
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voldeden aan de decretale vereisten. Het is immers een plicht van elke verhuurder om er 
zich van te vergewissen dat hetgeen hij aanbiedt als woning voldoet aan de decretale 
normen. 

De aan appellant ten laste gelegde inbreuken op de Wooncode worden derhalve 
afdoend bewezen - zowel op het vlak van het materieel element van het misdrijf als op 
het vlak van het intentioneel element - en kunnen in alle redelijkheid moeilijk ontkend 
worden. 

3.3.Voor wat de gevorderde herstelmaatregel betreft, moet verwezen worden naar 

artikel 20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode waarin het volgende gesteld wordt: 

"Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de 
woning te loten voldoen aan de vereisten 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 

fü1imte/ijke Orden/na van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen, tenzij de 

sloop verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen." 

Belde betrokken panden zijn behept met talrijke stedenbouwkundige inbreuken -
andere dan de enkele verhoging van het aantal woongelegenheden - , waaronder een 
uitbreiding aan de achterzijde, een uitbreiding van de dakconstructie en het wijzigen van 
de dragende dakconstructie van de belde panden, waardoor de panden niet kunnen 
worden hersteld door het wegwerken van de vastgestelde (woon)gebreken, aangezien 
dit een bestendiging zou uitmaken van de bestaande stedenbouwkundige inbreuken. Het 
vorderen dat appellant de (woon)gebreken zou herstellen, zou betekenen dat appellant 
uitgenodigd wordt om stedenbouwkundige misdrijven te plegen. 

Anders oordelen zou betekenen dat de overtreders die enkel inbreuken pleeen op de 
Wooncode tot herstel van de vastgestelde gebreken zouden kunnen gedwongen worden 
terwijl zij in het bezit zijn van alle nodige bouwvergunningen terwijl de overtreders die 
daar bovenop ook stedenbouwkundige inbreuken hebben gepleegd, vrijgesteld zouden 
worden van de verplichting om te beschikken over de nodige voorufgaande 
bouwvergunningen en deze bouwovertredingen ais het ware In stilte als 
"geregulariseerd" worden beschouwd. 

Noch de verhuurder noch de rechtbank hebben hierbij enige keuzemogelijkheid. 

Het feit dat appellant beide panden niet meer verhuurd Is In deze dus niet pertinent. De 
doelstellingen van de Vlaamse Wooncode is te verhinderen dat verkrotte panden 

opnieuw ter beschikking worden gesteld. De door geïntimeerde gevorderde 

herstelmaatregel is de enige manier om te voorkomen dat appellant opnieuw tot 
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verhuring zou overgaan en voldoet dus volkomen aan de doelstellingen van de 
Wooncode. Ingevolge de vastgestelde bouwovertredi ngen komen belde betrokken 
woningen niet in aanmerking voor werkzaamheden en dient bij toepassing van artikel 
20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode aan de overtreder het bevel gegeven te worden om 
aan de bewuste panden een andere bestemming te geven of om deze te slopen indien 
dit niet verboden is. 

De eerste rechter heeft dan ook terecht beslist dat de gevorderde herstelmaatregel 
wettelijk was en niet kennelijk onredelijk en appellant derhalve verplicht is aan de 
desbetreffende panden ofwel een andere bestemming te geven ofwel deze panden te 
slopen tenzij dit verboden zou zijn. 

3.4.De eerste rechter heeft even terecht een dwangsom opgelegd. 

De ongeschiktheidverklaring dateert van 2008 en appellant heeft dus ruimschoots de tijd 
gekregen om tot herstel over te gaan van de panden in kwestie. Appellant geeft 
overigens toe in zijn syntheseconclusle sinds 2013 - d.i. na verloop van vijf jaar- bezie te 
zijn met de voorbereidingen van verschillende vergunningsaanvragen. 

Ook op dat punt wordt het bestreden vonnis bevestigd. 

3.5.Beide partijen begroten de rechtspleglngsvergoeding op 1.440 euro (= basisbedrag 
voor vorderingen die niet in geld waardeerbaar zijn na de indexatie van 1 juni 2016). 

Er is geen aanwijsbare reden om af te wijken van het basistarief. 

Het bedrag van 1.440 euro komt toe aan geïntimeerde als de in het gelijk gestelde partij. 

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

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

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. 

Bevestigt het bestreden von.nls in al zijn onderdelen. 
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Veroordeelt appellant in de gerechtskosten van hoger beroep in totaal begroot op: 
in hoofde van de BELGISCHE STAAT op€ 1.650 euro (210 euro rolrecht + 1.440 euro 

rechtsplegingsvergoeding), en 
- In hoofde van geîntimeerde op €. 1.440 rechtsplegingsvergoedlng. 

******** 

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

van het hof van beroep te Brussel, op 29 januari 2019, 

waar aanwezig waren en zitting hielden: 

Astrid DE PREESTER, 
bijgestaan door Darle VAN IMPE, 

0. VAN IMPE 
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