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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.20.022 1.N 

WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met kantoor te 1000 

Brussel, Koning Albert II-laan 20, 

eiser tot herstel, 

eiser, 

met als raadsman mr. 

te 

tegen 

beklaagde, 

verweerster. 

. advocaat bij de balie met kantoor 

waar de eiser woonplaats kiest, 
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1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep 1s gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, 

correctionele kamer, van 27 januari 2020. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 

Raadsheer 

Advocaat-generaal 

heeft verslag uitgebracht. 

heeft geconcludeerd. 

Il. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste middel 

1. Het middel voert schending aan van artikel 20brs, § l , tweede lid,§ 7, en § 8, 

Vlaamse Wooncode: het arrest willigt de herstelvordering van de eiser in, maar be

paalt geen termijn voor de uitvoering ervan noch verleent het machtiging om tot 

ambtshalve uitvoering over te gaan of tot terugvordering van eventuele herhuisves

tingskosten, hoewel dit verplicht is. 

2 . Artikel 20brs, § 1, Vlaamse Wooncode bepaalt: 

"Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken iat te voeren 

om de ·woning, het pand dat het gebouw met de aanwezrge woonentrterten omvat, of 

de specifieke woonvorm als vermeld m artlkel 5, § 3, eerste lrd, te laten voldoen 

aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassmg van artikel 5 Als de recht

bank vaststelt dat de wonrng met rn aanmerking komt voor werkzaamheden, of dat 

het gaat om een goed als vermeld m artikel 20, § 1, tweede bd, beveelt ze de over

treder om er een andere bestemmrng aan te geven overeenkomstrg de bepalrngen 

van de Vlaamse Codex Rurmtel1jke Ordening of om de wonrng of het goed te slopen, 

tenzij de sloop ervan verboden ,sop grond van wettelijke, decretale of reglemen

tcare bepalingen Dat gebeurt ambtshalve ofop vordermg van de woomnspecteur 

of het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de wonrng, 

het pand of het goed l,gt 
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De rechtbank bepaalt de termun voor de wtvoerzng van de herstelmaatregelen en 

kan, op vorderzng van de woonznspecteur of het college van burgemeester en sche

penen, eveneens een dwangsom bepalen per dag vertragmg zn de tenwtvoerleggzng 

van de herstelmaatregelen De termun voor de wtvoerzng van de werken bedraagt 

max11naal twee ;aar " 

Artikel 20b1s, § 7, eerste lid, Vlaamse Wooncode bepaalt: 

"Voor het geval dat de herstelmaatregelen door de overtreder niet bznnen de door 

de rechtbank gestelde termun worden wtgevoerd, beveelt het vonms van de rechter, 

bedoeld zn § § 1 en 5, dat de woomnspecteur, het college van burgemeester en sche

penen of eventueel de burgerluke partij, ambtshalve ,n de wtvoerzng ervan kan 

voorzien." 

3. Uit deze bepalingen volgt dat, indien de rechter een herstelmaatregel beveelt 

in de zin van atiikel 20b1s, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode, hij verplicht is om 

een termijn te bepalen voor de uitvoering ervan welke niet meer dan twee jaar mag 

bedragen en om de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 

te machtigen tot ambtshalve uitvoering voor het geval dat de herstelmaatregel door 

de overtreder niet binnen de door de rechtbank bepaalde termijn wordt uitgevoerd. 

4. Artikel 20b1s, § 8, eerste lid, Vlaamse Wooncode bepaalt: 

"In geval van veroordeling wegens één van de misdruven, bepaald zn arhkel 20, 

§ 1, machtigt het vonms van de rechter, bedoeld in § § 1 en 5, de woomnspecteur en 

het college van burgemeester en schepenen om de kosten, vermeld zn arhkel 17bis, 

§ 2 te verhalen op de overtreder " 

5. Uit deze bepaling, de wetsgeschiedenis en de algemene economie van de re

geling volgt dat indien de rechter veroordeelt wegens één van de misdrijven, be

paald in artikel 20, § 1, Vlaamse Wooncode, of daarvoor de opschorting van de 

uitspraak van de veroordeling gelast, hij verplicht is de wooninspecteur en het col

lege van burgemeester en schepenen te machtigen om de herhuisvestingskosten, 

vermeld in atiikel 17 b1s, § 2, Vlaamse Wooncode, te verhalen op de overtreder. 

6. Het arrest verklaart de enige telastlegging bestaande in het ove1ireden van de 

aiiikelen 2, 3, 4, 5, 17b1s en 20 Vlaamse Wooncode bewezen en gelast daarvoor de 

opschorting van de uitspraak van de veroordeling van de verweerster gedurende een 

termijn van drie jaar. Het beveelt als herstelmaatregel de verweerster aan het pand 
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een andere bestemming, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, te geven dan de in de telastlegging omschreven verhuur van 

twee appartementen en vijf kamers of dat zij het goed moet slopen, tenzij de sloop 

ervan verboden is. 

7. Het arrest dat aldus nalaat een termijn te bepalen voor de uitvoering van de 

herstelmaatregel, dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en sche

penen niet machtigt tot ambtshalve uitvoering voor het geval dat de herstelmaatre

gel door de ove1ireder niet binnen de door de rechtbank bepaalde te1mijn wordt 

uitgevoerd en dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 

niet machtigt om de in artikel I 7b1s, § 2, Vlaamse Wooncode bedoelde herhuisves

tingskosten te verhalen op de overtreder, is niet naar recht verantwoord. 

Het middel is gegrond. 

Tweede nuddel 

8. Het middel voeti schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 44 Straf

wetboek, de artikelen 161 en 189 Wetboek van Strafvordering en artikel 20b1s, § 1, 

tweede lid, § 7, en § 8, Vlaamse Wooncode: het arrest beantwoordt de volgende 

vorderingen van de eiser niet: a) het bepalen van een hersteltermijn van tien maan

den, op straffe van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging in de uitvoe

ring van de herstelmaatregel, b) de machtiging tot ambtshalve uitvoering; c) de 

machtiging om de kosten van herhuisvesting te verhalen op de overtreder. 

9. In zoverre het arrest wordt vernietigd op grond van het eerste middel, behoeft 

het middel geen antwoord. 

10. De eiser heeft voor de appelrechters gevorderd om de uitvoering van het her

stel te waarborgen door het opleggen van een dwangsom van 150,00 euro per dag 

vertraging. Het arrest laat die vordering onbeantwoord. 

Het middel is in zoverre gegrond. 

Ambtshalve onderzoek voor het ovenge 

11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
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Dict11m 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het nalaat: 

- een termijn te bepalen voor de uitvoering van de herstelmaatregel overeenkom

stig ait ike l 20b1s, § 1, tweede lid, Vlaamse Wooncode; 

- uitspraak te doen over de door de eiser gevorderde dwangsom overeenkomstig 

a1tikel 20bis, § 1, tweede lid, Vlaamse Wooncode; 

- de eiser en het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot ambts

halve uitvoering voor het geval dat de herstelmaatregel door de overtreder niet 

binnen de door de rechtbank bepaalde termijn wordt uitgevoerd en dit overeen

komstig artikel 20b1s, § 7, eerste en tweede lid, Vlaamse Wooncode; 

- de eiser en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de in 

artikel 17 b,s, § 2, Vlaamse Wooncode bedoelde herhuisvestingskosten te verha

len op de overtreder overeenkomstig a1tikel 20b,s, § 8, eerste lid, Vlaamse 

Wooncode. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel

telijk vernietigde arrest. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 

Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten van het cassatieberoep. 

Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat die over aan de rechter op 

verwijzing. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Bepaalt de kosten op 629,78 euro waarvan 74,80 euro is verschuldigd. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit raadshee1 als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren :n en in 

openbare rechtszitting van 8 september 2020 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter m aanwezigheid van advocaat-generaal 

met bij stand van griffier 
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