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2017/AR/321-In de zaak van: 

(elders geschrever 
wonende te 
appellant, 

),RRN 
., 

hebbende als raadsman mr. VAN DE SIJPE Koenraad, advocaat te 9100 SINT·NIKLAAS, 
Vijfstraten 57 

tegen 

WOONINSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest, 
met kantoren te 1210 BRUSSEL, Phoenixgebouw, Koning Albert 11-laan 19/bus 40, 
WOONSTKEUZE doend op het kantoor van zijn raadsman Mtr. DE TOLLENAERE Veerle, 9000 
GENT, Koning Albertlaan 128, 
geïntimeerde, 

hebbende als raadsman mr. Mtr. DE TOLLENAERE Veerle, voormeld, 

Wijst het hof het volgend arrest: 

Het Hof nam kennis van de op 20.07.2016 door de beslagrechter in de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, verleende beschikking, betekend op 
24.01.2017, waartegen appellant, met zijn op 21.02.2017 neergelegd verzoekschrift, tijdig en 
regelmatig hoger beroep heeft ingesteld. 

De partijen werden gehoord in openbare t erechtzitting van 08.01.2019 en de neergelegde 
conclusies en stukken werden ingezien. 

Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der t alen in gerechtszaken werd in 
acht genomen. 

I. Voorgaanden 

1.1. Bij vonnis van 23.04.2012, uitgesproken door de 12de kamer van de rechtbank van 
eerste aanleg Dendermonde, recht doende in strafzaken, werd appellant veroordeeld 
wegens inbreuken op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers, zoals gewijzigd bij het decreet 
van 7 juli 2006 (het zg.'Kamerdecreet'). H'ij werd meer bepaald veroordeeld om als 
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verhuurder een kamerwoning verhuurd te hebben of ter beschikking te hebben 
gesteld met het oog op bewoning, die niet voldoet aan de bepalingen van 
voornoemd decreet. 

Bij datzelfde vonnis werd ook de herstelvordering van geïntimeerde deels gegrond 
verklaard. Appellant werd veroordeeld om overeenkomstig artikel 17bis van het 
Kamerdecreet over te gaan tot het herbestemmen van het bewuste pand volgens 
een door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) vergunde staat dan wel 
over te gaan tot de sloop van het gebouw en dit binnen een termijn van 10 maanden 
vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn getreden. 

De rechtbank beval dat, voor het geval het pand door appellant niet binnen de 
opgelegde termijn werd hersteld, geïntimeerde ambtshalve in de uitvoering ervan zal 
kunnen voorzien. 

Ten slotte werd voor recht gezegd dat op vordering van de wooninspecteur een 
dwangsom van 125,00 EUR zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming 
van het bevel en per veroordeelde alsook dat de aan de hoofdveroordeling 
gekoppelde termijn geen termijn is zoals voorzien in artlkel1385bis,4de lid Ger.W. 

De veroordeling had betrekking op het gebouw van appellant, gelegen te 
, kadastraal gekend onder ~-

De herstelvordering van geïntimeerde werd ingewilligd omdat er 
inbreuken werden vastgesteld op het kamerdecreet, alsook een stedenbouwkundige 
inbreuk, met name het omvormen zonder voorafgaande vergunning van het pand 
naar een kamerwoning met verschillende aparte kamers. 

1.2. Geïntimeerde liet het vonnis op 12.07.2012 betekenen aan appellant met 
uitdrukkelijke mededeling dat het opgelegde herstel moest uitgevoerd zijn tegen 
uiterlijk 9 maart 2013, bij gebreke waarvan een dwangsom van 125,00 EUR per dag 
vertraging zou worden verbeurd. 

Appellant betaalde een bedrag van 336,31 EUR, zijnde de kosten. 

Op 29.05.2013 liet geïntimeerde aan appellant bij exploot een bevel betekenen tot 
het betalen van de dwangsommen die inmiddels zouden verbeurd zijn vanaf 
09.03.2013 tot en met 29.05.2013 ten belope van 10.625,60 EUR. 

Na melding van herstel door appellant conform artikel 20bis§6 van de Vlaamse 
Wooncode, ging geïntimeerde op 27.06.2013 ter plaatse en stelde vast dat het 
herstel nog niet uitgevoerd was, als volgt: 
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" 

Wij stelden vast dat het pand op heden niet meer gebruikt wordt als woning. 
Betrokkene wenst het pand terug te brengen naar de stedenbouwkundig vergunde 
toestand, met name een werkplaats. 

Echter op heden zijn de verdiepingen nog steeds opgedeeld in aparte ruimten die 
eventueel nog dienst zouden kunnen doen als woonentiteiten. Bijgevolg kan de 
hersrelvordering dd.ll/10/2009 niet als uitgevoerd beschouwd worden. 
( ... )". 

Deze bevindingen werden door geïntimeerde geakteerd in het proces-verbaal van 8 
juli 2013. 

Appellant reageerde niet op dit proces-verbaal van vaststelling, maar ook betaling 
bleef uit. 

1.3. Op 24.09.2013 liet geïntimeerde een nieuw bevel betekenen aan appellant 
voorafgaand aan uitvoerend beslag op onroerend goed, om betaling te bekomen van 
de dwangsommen verbeurd vanaf 09.03.2013 tot en met 29.05.2013 en vanaf 
30.05.2013 tot en met 24.09.2013, voor een totaalbedrag van 25.753,09 EUR. 

Bij gebreke aan betaling liet geïntimeerde op 17.10.2013 uitvoerend beslag leggen op 
het onroerend goed van appellant, om betaling te bekomen van een bedrag van 
verbeurde dwangsommen ten belope van 26.076,32 EUR. 

Bij eenzijdig verzoekschrift dd.28.11.2013 heeft geïntimeerde de aanstelling gevraagd 
van een notaris, belast met de openbare verkoping van het In beslag genomen 
onroerend goed. Bij beschikking dd.6 december 2013 heeft de beslagrechter in de 
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde notaris aangesteld om 
over te gaan tot de openbare verkoop en de verrichtingen van rangregeling. 

1.4. Uit het hypothecair get uigschrift dd.l6.01.2014 bleek echter dat de in beslag 
genomen onroerende goederen niet alleen eigendom waren van appellant, maar ook 
van zijn toenmalige echtgenote en hen in onverdeeldheid toebehoorden. 

Daarop vorderde geïntimeerde de gerechtelijke verdeling en veiling van de 
onroerende goederen op grond van artikel 1561 Ger.W., welke vordering werd 
ingewilligd bij vonnis van 26.03.2015 van de 2651

e kamer van familie- en 
jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aan leg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde. 

De aangestelde notaris, inmiddels vervangen door notaris 
op 26.06.2015 de werkzaamheden. 
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l.S. Intussen had appellant op 18.03.2014 opnieuw een melding van herstel overgemaakt 
aan geïntimeerde, die opnieuw ter plaatse ging op 08.04.2014 en toen vaststelde dat 
de herstelvordering uitgevoerd was: de binnen indeling van het pand met gyproc
wanden was verwijderd en de loods was hersteld in zijn oorspronkelijk vergunde 
toestand (magazijn), zonder mogelijkheid van bewoning. 

1.6. Bij exploot van 11.09.2014 liet geïntimeerde aan appellant opnieuw een bevel 
betekenen tot betaling van de verbeurde dwangsommen voor de periode vanaf 
09.03.2013 tot en met 18.03.2014 (datum melding herstel), ten belope van een totaal 
bedrag van 48.593,32 EUR. 

Geïntimeerde liet nogmaals een bevel betekenen tot betaling op 5 maart 2015 voor 
dwangsommen vanaf 09.03.2013 tot en met 18.03.2014, meer kosten, voor een 
totaal bedrag van 48.872,70 EUR. 

Ook op 03.09.2015 werd opnieuw een bevel tot betalen betekend ten belope van een 
totaal bedrag van 49.152,16 EUR. 

Bij akte dd.23.06.2015, verleden naar aanleiding van de opening der werkzaamheden 
van notaris , verklaarde geïntimeerde zich bereid.het verzoek tot openbare 
verkoop op te schorten op voorwaarde dat de notariële akte tot verkoop uit de hand 
van het pand binnen de drie maanden na de onderhandse akte zou worden verleden. 
Deze akte werd verleden op 21 oktober 2015 voor notaris 

1.7. Bij exploot van 20.10.2015 stelde appellant verzet in tegen de bevelen tot betaling 
29.05.2013 en 05.03.2015 en de bevelen inzake onroerend beslag dd.24.09.2013 en 
17.10.2013. 

Hij vorderde te zeggen voor recht dat de dwangsom niet kon verbeuren dan vanaf 
09.03.2013 tot en met uiterlijk 27.06.2013 (i.p.v. 18.03.2014), de voornoemde 
bevelen nietig te verklaren en geïntimeerde te horen zeggen voor recht dat de tot 
nog toe gemaakte kosten voor uitvoering geheel voor haar rekening zijn. 

Appellant steunde zijn verzet op het argument dat hij reeds voor eind juni 2013 het 
nodige deed opdat de herstelmatregel werd uitgevoerd en dat hij geïntimeerde 
contacteerde met het oog op een hercontrole. 

Hij was het niet eens met het standpunt van geïntimeerde dat hij het herstel op 
uiterlijk 27.06.2013 nog niet had uitgevoerd. Uit het fotomateriaal genomen door 
geïntimeerde op 27.06.2013 bleek volgens appellant duidelijk dat van 
woonvertrekken op dat moment reeds geen sprake meer was. Ook een 
loods/magazijn kan opgedeeld zijn in meerdere entiteiten. Zeker in de wetenschap 
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dat er meerdere verdiepingen zijn in het gebouw, is het niet meer dan normaal dat 
dit magazijn wordt opgedeeld In kleinere delen teneinde de opslag te 
vergemakkelijken. Het is niet omdat een magazijn in deelruimtes is opgesplitst dat 
het niet langer een magazijn zou kunnen zijn. 

Voor het opdelen van het pakhuis/magazijn in meerdere ruimtes is geen vergunning 
vereist, omdat dit loutere inrichtingswerken betreft die de stabiliteit niet raken. De 
enkele chauffages, het afgekoppeld toilet en de betegelde doucheruimte doen aan 
het voorgaande geen afbreuk. 

Het pand is gericht op de functie magazijn/opslag. Sinds eind juni 2013 was geen 
sprake meer van een woonfunctie of inrichting daartoe. Sinds eind juli had de 
doucheruimte ook geen enkele vorm van waterleiding meer. De loutere 
'eventualiteit' tot omvorming naar woonentiteiten ("eventueel nog dienst zouden 
kunnen doen als woonentiteiten" ), zoals geïntimeerde vaststelde in het proces
verbaal van 27.06.2013 volstaat volgens appellant niet om de dwangsom verder te 
laten verbeuren. 

1.8. Tijdens de procedure van verzet liet geïntimeerde nog een bevel tot betaling 
betekenen op 01.03.2016 van de dwangsommen, verbeurd vanaf 09.03.2013 tot en 
met 29.05.2013, vanaf 30.05.2013 tot en met 24.09.2013 en vanaf 25.09.2013 tot en 
met 18.03.2014 en dit voor een totaal bedrag ten belope van 22.487,92 EUR. 

Via de openbare/ gedwongen verkoop bekwam geïntimeerde betaling van een bedrag 
van 27.678,91 EUR, dat afgetrokken diende te worden van de op dat moment 
verbeurde dwangsommen t .b.v. 50.126,66 EUR. 

1.9. Bij de bestreden beschikking dd.20.07.2016 heeft de beslagrechter in de rechtbank 
van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, het verzet van appellant 
ontvankelijk verklaard1 maar afgewezen als ongegrond en appellant veroordeeld in 
de proceskosten, begroot op 1.320,00 EUR rechtsplegingsvergoeding. De 
beslagrechter oordeelde dat geïntimeerde op volkomen rechtmatige wijze is 
overgegaan tot invordering van de dwangsommen, verbeurd tussen 9 maart 2013 en 
29 mei 2013, tussen 20 mei 2013 en 24 september 2013 e(l tussen 25 september 
2013 en 18 maart 2014. 

De beslagrechter wees erop dat overeenkomst ig de specifiek in deze materie 
geldende wettelijke bepalingen de bewijslast rust op de partij die tot de 
herstelmaatregel werd veroordeeld. Zij moet bewijzen dat de dwangsommen niet 
zijn verbeurd en dat uitvoering is gegeven aan de opgelegde herstelmaatregel, in 
afwijking van het principe dat de schuldeiser het bewijs moet leveren van de niet
nakoming van de hoofdveroordeling. 
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Appellant was verplicht conform de toepasselijke wettelijke bepalingen om zelf aan 
de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen te 
melden dat hij de opgelegde maatregelen vrijwillig heeft uitgevoerd, waarna 
geïntimeerde, na controle van deze mededeling, een proces-verbaal van vaststelling 
zal opmaken en enkel dit proces-verbaal zal, behoudens bewij s van het tegendeel, 
gelden als bewijs van herstel en van de datum van nerstel. 

Appellant werd aan deze wettelijke regeling herinnerd in het exploot van betekening 
van het veroordelend vonnis dd.12.07.2012. 

Geïntimeerde ging na melding van het herstel door appellant op 27.06.2013 ter 
plaatse en stelde vast dat het herstel nog niet was uitgevoerd, omdat de 
verdiepingen nog steeds zijn opgedeeld in aparte ruimten die eventueel nog dienst 
zouden kunnen doen als woonentiteiten. Aldus werd volgens de beslagrechter 
vastgesteld dat de woonfunctie niet geheel ongedaan werd gemaakt door de tot dan 
toe uitgevoerde ingrepen. 

1.10. Op 18.08.2016 werd nog een bevel tot betalen betekend, ten titel van 
dwangsommen voor de periode (1) vanaf 09.03.2013 tot en met 29.05.2013, {2) van 
30.05.2013 tot en met 24.09.2013 en (3) voor de periode vanaf 25.09.2013 tot en 
met 18.03.2014 t.b.v. een nog verschuldigd totaal bedrag van 23.059,83 EUR. 

Na een bevel voorafgaand aan onroerend beslag dd.10.05.2017 voor een bedrag van 
23.566,03 EUR liet geïntimeerde opnieuw uitvoerend onroerend beslag leggen bij 
exploot dd.06.07.2017 voor een totaal bedrag van 24.139,28 EUR. 

11. Hoger beroep 

2.1. Appellant vraagt de bestreden beschikking te vernietigen, zijn vordering ontvankelijk 
en gegrond te verklaren en zijn verzet tegen de bevelen tot betaling van 05.03.2015, 
18.08.2016 en 08.02.2017 alsook ingevolge eisuitbreiding tegen de bevelen tot 
betaling van 11.09.2014, 03.09.2015 en 01.03.2016 en de bevelen inzake onroerend 
beslag dd.24.09.2013 en 17.10.2013 ontvankelijk en gegrond te verklaren en te horen 
zeggen voor recht dat de dwangsom niet kon verbeuren dan vanaf 09.03.2013 t.e.m. 
uiterlijk 27.06.2013 en voornoemde bevelen nietig te verklaren. 

Hij vraagt ook te horen zeggen voor recht dat de tot nog toe gemaakte kosten van 
uitvoering na 27.06.2013 geheel voor rekening van geïntimeerde zijn. 
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Appellant heeft derhalve voor dit hof zijn oorspronkelijk verzet tegen de bevelen tot 
betaling dd.12.07.2012, 29.05.2013 en 05.03.2015 en de bevelen inzake onroerend 
beslag dd.24.09.2013 en 17.10.2013 uitgebreid met een verzet tegen de bevelen tot 
beta ling van 11.09.2014, 03.09.2015, 18.08.2016 en 08.02.2017. 

2.2. Geïntimeerde vraagt de afwijzing van het hoger beroep van appellant als 
onontvankelijk, minstens ongegrond en vast te stellen dat appellant zich niet verzet 
tegen de bevelen tot betalen van respectievelijk 11.09.2014, 03.09.2015 en 
01.03.2016. 

Zij vraagt de vordering tegen het bevel tot betalen van 05.03.2015, 18.08.2016 en 
08.02.2017 en de bevelen in zake onroerend beslag dd.24.09.2013 en 17.10.2013 
onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren, het vonnis a quo te bevestigen en 
appellant te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van geïntimeerde 
begroot op 1.320,00 EUR rechtspleglngsvergoeding eerste aanleg, 1.440,00 EUR 
rechtsplegingsvergoeding hoger beroep en 353,53 EUR kosten betekening+grosse. 

111. Beoordeling 

3.1. Het hof dient de gegrondheid te onderzoeken van het verzet van appellant tegen het 
bevel tot betaling van verbeurde dwangsommen van 05.03.2015 en het bevel 
voorafgaand aan onroerend beslag dd.24.09.2013 en het uitvoerend onroerend 
beslag dd.17.10.2013. 

Deze bevelen en het beslag werden betekend op verzoek van geïntimeerde ter 
invordering van de dwangsommen die verschuldigd zouden zijn op grond van het 
vonnis van 23.04.2012 van de 13de correctionele kamer van de toenmalige rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde voor de periode vanaf 09.03.2013 tot en met 
18.03.2014. Enkel deze bevelen maakten het voorwerp uit van het verzet voor de 
beslagrecht er. 

A. Wat betreft de ontvanke/Nkheid van het hoger beroep en de ontvankelijkheid van het 
verzet tegen de bevelen tot betaling dd.11.09.2014, 03.09.2015, 01 .03.2016, 18.08.2016 en 
08.02.2017 

3.2. Geïntimeerde merkt op dat appellant voor het eerst in hoger beroep zijn verzet t egen 
de hiervoor genoemde bevelen en het beslag uitbreidt tot enkele andere bevelen t ot 
betaling, die hij in de procedure in eerste aanleg niet had aangevochten, met name 
de bevelen tot betaling van 11.09.2014, 03.09.2015, 01.03.2016, 18.08.2016 en 
08.02.2017. 
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Uit dit gebrek aan verzet in eerste aanleg tegen deze bevelen tot betalen, leidt 
geïntimeerde af dat appellant zich akkoord verklaart met deze bevelen en met het 
feit dat daarin rekening wordt gehouden met verbeurde dwangsommen van 
09.03.2013 tot 18.03.2014. 

Bijgevolg heeft appellant volgens geïntimeerde geen verder belang meer bij zijn 
verzet tegen de- aan de niet bestreden betalingsbevelen- voorafgaande en in eerste 
aanleg bestreden bevelen van 29.05.2013 en 05.03.2015, gezien hij zich impliciet 
akkoord verklaart met de bevelen tot betalen van respectievelijk 11.09.2014, 
03.09.2015 en 01.03.2016, nu hij deze niet heeft aangevochten. Ook tegen de nieuwe 
bevelen tot betaling, van na de bestreden beschikking, nl. deze van 18.08.2016 en 
08.02.2017, werd door appellant geen verzet opgestart. 

Appellant kan volgens geïntimeerde niet deze betalingsbevelen voor het eerst in de 
procedure voor dit hof aanvechten. Het verzet van appellant is volgens geïntimeerde 
om die reden in zijn geheel d.i: tegen alle opeenvolgende betalingsbevelen 
onontvankelijk en het hoger beroep dient onontvankelijk te worden verklaard bij 
gebrek aan belang. 

3.3. Hoewel appellant zijn verzet tegen de hiervoor onder randnummer 3.1 genoemde 
betalingsbevelen en beslagmaatregelen voor het hof niet voor het eerst In hoger 
beroep kan uitbreiden met een verzet tegen andere bevelen tot betalen die niet het 
voorwerp uitmaakten van de procedure voor de beslagrechter, met name deze van 
11.09.2014, 03.09.2015, 01.03.2016, 18.08.2016 en 08.02.2017, heeft dit niet voor 
gevolg dat het verzet van appellant tegen de in eerste aanleg bestreden 
betalingsbevelen onontvankelijk zou zijn bij gebrek aan belang, noch dat het hoger 
beroep van appellant tegen de bestreden beschikking onontvankelijk zou zijn. 

Het hof stelt vast dat appellant inderdaad voor de eerste rechter geen verzet heeft 
ingesteld tegen de bevelen tot betaling van 11.09.2014, 03.09.2015 en 01.03.2016. In 
de procedure voor dit hof verzet appellant zich echter 'bij eisuitbreidig' voor het 
eerst tegen deze bevelen alsook tegen de twee bevelen die pas na uitspraak van de 
bestreden beschikking nog werden betekend, nl. op 18.08.2016 en 08.02.2017. 

Het voorwerp van de procedure voor dit hof betreft evenwel enkel het onderzoek 
naar de rechtmatigheid van de bevelen tot betaling van verbeurde dwangsommen 
van respectievelijk 29.05.2013 en 05.03.2015 en de bevelen inzake onroerend beslag · 
dd.24.09.2013 en 17.10.2013 waartegen het oorspronkelijk verzet van appellant 
gericht was. Appellant kan niet voor het eerst in hoger beroep verzet instellen tegen 
betalingsbevelen die niet het voorwerp waren van de verzetsprocedure in eerste 
aanleg. 
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De omstandigheid dat appellant zich in eerste aanleg niet heeft verzet tegen de 
bevelen tot betaling dd.11.09.2014, 03.09.2015 en 01.03.2016 heeft echter niet voor 
gevolg dat het verzet van appellant tegen de voorafgaande bevelen tot betaling 
dd.12.07.2012,29.05.2013 en 05.03.2015 niet ontvankelijk zou zijn en dat het hoger 
beroep van appellant tegen de bestreden beschikking niet ontvankelijk zou zijn . 
Het hoger beroep van appellant is ontvankelijk. 

Het verzet daarentegen dat appellant voor het eerst in hoger beroep heeft ingesteld 
tegen de bevelen tot betaling van 11.09.2014, 03.09.2015, 01.03.2016, 18.08.2016 en 
08.02.2017 heeft ingesteld is een niet toelaatbare nieuwe eis in hoger beroep en 
dient als onontvankelijk te worden afgewezen. 

B. Wat betreft de gegrondheid van het verzet 

3.4. Appellant handhaaft zijn standpunt dat er geen redelijke discussie meer kan bestaan 
over het feit dat de woonfunctie van het pand niet meer voorhanden was op 
(uiterlijk) 27.06.2013 en dat het magazijn/opslag een voor de VCRO vergunde staat 
betreft conform het vonnis van 23.04.2012. 

De vaststelling door geïntimeerde in het proces-verbaal van 27.06.2013 dat de 
verdiepingen nog steeds zijn opgedeeld in aparte ruimten "die eventueel nog dienst 
zouden kunnen doen als woonentiteiten" levert geen bewijs dat appellant de 
herstelverplichting niet tijdig zou zijn nagekomen. Er is duidelijk geen sprake meer 
van woonvertrekken op 27.06.2013 en de loutere eventualiteit dat de aparte ruimten 
nog zouden kunnen dienst doen als woonentiteiten volstaat niet als bewijs om de 
dwangsom verder te laten verbeuren. 

Het enkele feit dat er zich nog wanden bevinden, geplaatst zonder dat er een 
vergunning vereist was, betekent niet dat er geen sprake zou zijn van de bestemming 
opslag/magazijn. Uit het fotomateriaal van geïntimeerde dd.27.06.2013 blijkt 
duidelijk dat er van woonvertrekken op dat moment geen sprake meer was. Ook een 
loods kan opgedeeld worden in meerdere entiteiten en hiervoor is geen vergunning 
vereist, omdat dit loutere inrichtingswerken betreft, die de stabiliteit niet raken. 

3.5. Geïntimeerde vordert betaling van dwangsommen die verbeurd zouden zijn vanaf 
vanaf 09.03.2013 tot en met 18.03.2014, meer kosten, ten belope van een totaal 
bedrag van 48.872,70 EUR. 

Hij werpt op dat appellant gedurende de volledige beschreven perlade geen enkel 
teken van verzet of betwisting van de verbeurde dwangsommen en van het 
navolgend beslag liet kennen, doch evenmin enige bet aling verrichtte. 

r-- PA GE 01-00001339399-0010-0016-03-01-~ 

L 
~ a _j 



Hof van beroep Gent - 2017/ AR/ 321 - p.ll 

Het pand moest worden teruggebracht naar de stedenbouwkundig vergunde 
toestand (magazijn/opslag), reden waarom de woonfuncties moesten verwijderd 
worden. 

In het proces-verbaal dd.27.06.2013 werd na melding door appellant vastgesteld dat 
de herstelmaatregel nog niet volledig was uitgevoerd. De verdiepingen waren nog 
steeds opgedeeld in aparte ruimten die eventueel nog dienst zouden kunnen doen 
als woonentiteiten. Tot bewijs werden foto's bijgevoegd. 

De woonfunctie was nog niet geheel ongedaan gemaakt door de tot dan toe reeds 
uitgevoerde ingrepen. Het was predes de opdeling in ruimten via "gyproc" wanden 
die leidde tot de strafrechtelijke veroordeling en de herstelmaatregel, zodat deze 
opdeling ongedaan moest worden gemaakt. Indien appellant het pand niet wenste te 
slopen, diende hij het pand terug te brengen tot de stedenbouwkundig vergunde 
toest and, en aldus alle woonfuncties verwijderen. Bijgevolg dienden de 'gyproc'
wanden te worden verwijderd alvorens kon worden vastgesteld dat het herstel was 
uitgevoerd. · 

3.6. De dwangsom kan enkel verbeuren wanneer de gewraakte handelwijze van appellant 
klaarblijkelijk, d.w.z. zonder redelijke discussie, een inbreuk oplevert op de opgelegde 
verplichting. Enkel in dat geval is er sprake van een inbreuk en wordt de dwangsom 
verbeurd. 

De veroordeling kan slechts ten uitvoer worden gelegd indien de titel de verbintenis 
en haar uitvoeringsmodaliteiten nauwkeurig omschrijft. ledere onduidelijkheid moet 
worden uitgelegd ten gunste van de veroordeelde debiteur. De opeisbaarheid van de 
dwangsom veronderstelt immers de niet-uitvoering van een hoofdveroordeling, 
waarvan het essentieel is dat zij op volledige en precieze wijze wordt omschreven. 

De veroordeling tot betaling van een dwangsom moet dus restrictief worden 
geïnt erpreteerd en de dwangsom kan enkel verbeuren, wanneer over de inbreuk op 
de rechterlijke veroordeling geen enkele redelijke twijfel kan bestaan. 

Als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van het vonnis verrichte 
handelingen, dient het hof het doel en de strekking van de veroordeling als 
richtsnoer te nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht wordt niet 
verder t e strekken dan tot het bereiken van het beoogde doel. 

3.7. Het hof is van oordeel dat omtrent de precieze draagwijdte van het vonnis van 
23.04.2012 op basis waarvan geïntimeerde verbeurde dwangsommen eist, geen 
enkele redel ijke betwisting mogelijk is. 
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Appellant werd veroordeeld om overeenkomstig artikel 17bis van het Kamerdecreet 
over te gaan tot het herbestemmen van het bewuste pand volgens een door de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) vergunde staat dan wel over te gaan tot 
de sloop van het gebouw en dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn getreden. 

Na het verstrijken van de uitvoeringstermijn - 10 maanden vanaf de dag dat het 
vonnis in kracht van gewijsde zou zijn getreden - zou 125,00 EUR dwangsom 
verbeuren per dag vertraging in de nakoming van de veroordeling. De termijn van 10 
maanden die het vonnis aan appellant heeft verleend voor de uitvoering van de 
hoofdveroordeling is een uitvoeringstermijn, d.w.z. een termijn verleend voor de 
uitvoering van de hoofdveroordeling, die blijkens de duidelijke bewoordingen van het 
arrest begon te lopen vanaf het in kracht van gewijsde treden van het vonnis. 

De uitvoeringstermijn van 10 maanden nam een aanvang op 8 mei 2012, zodat de 
dwangsom in principe kon verbeuren vanaf 9 maart 2013, op voorwaarde dat 
geïntimeerde het vonnis eerst vooraf betekend had, wat reeds gebeurde tijdens de 
uitvoeringstermijn op 12.07.2012. 

De dwangsommen konden dan ook beginnen verbeuren vanaf 9 maart 2013, daags 
na het verstrijken van de uitvoeringstermijn van 10 maanden, te rekenen vanaf 8 mei 
2012, indien zou blijken dat appellant de hoofdveroordeling niet zijn nagekomen. 

3.8. Appellant werd, samen met de tweede beklaagde, veroordeeld tot herbestemming 
van het bewuste onroerend goed volgens een door de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vergunde staat, dan wel over te gaan tot de sloop van het gebouw binnen 
de 10 maanden vanaf de dag waarop het vonnis in kracht van gewijsde zal zijn 
getreden. 

Het doel en de strekking van de correctionele veroordeling zijn duidelijk: appellant 
bestraffen voor de inbreuken op het toen geldende kamerdecreet van 4 februari 
1997. 

Het Kamerdecreet stelde het verhuren en ter beschikking stellen van ongeschikte 
kamerwoningen strafbaar. De bedoeling van de strafrechtelijke veroordeling was het 
herstel van de woning door de eigenaar-verhuurder in rechte af te dwingen wanneer 
deze verhuurder onwillig is en aldus de verbetering en het herstel van de woning te 
bespoedigen. 

Het Kamerdecreet werd met ingang van 11 augustus 2013 opgeheven door artikel 34 
van het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de 
woonkwaliteitsbewaking betreft (B.S., 1 augustus 2013). Vanaf 11 augustus 2013 
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waren de feiten van de aan appellant ten laste gelegde inbreuken strafbaar ingevolge 
artikel 20,§1 van de Vlaamse Wooncode. 

Artikel 20bis, §1 Wooncode, dat thans van toepassing is, net als het voormalige 
artikel 17bis van het Kamerdecreet dat toepasselijk was op het moment van de 
feiten, bepaalt dat de rechter (1) het uitvoeren van werken of (2) het geven van een 
andere bestemming aan het pand of (3) het slopen aan de overtreder kan bevelen, 
hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van de wooninspecteur, hetzij van het college 
van burgemeester en schepenen. 

Appellant overtrad de regels die de verwezenlijking en de vrijwaring van een 
behoorlijke hulsvesting trachten te garanderen. Hij had de functie van een pand, dat 
vergund geregistreerd staat als 'werkplaats/magazijn/opslag', onvergund gewijzigd 
naar 'woning' onder meer door het in te delen in onderschelden woonentiteiten 
middels gyproc wanden. 

De opdeling van het pand van appellant was niet vergund en de kamers voldeden 
niet aan de voorwaarden om als kamers te worden verhuurd. Appellant had zonder 
enige vergunning een loods verbouwd tot een kamerwoning door het gebouw met 
gyproc-wanden op t e delen in aparte woonentiteiten en diende deze inbreuk 
ongedaan te maken door het gebouw hetzij opnieuw zijn vergunde 
functie/bestemming te geven hetzij te slopen. 

Appellant had krachtens het veroordelend vonnis dd.23.04.2012 de keuze tussen: 
(1) het herstel van het pand in de vorm van "herbestemming naar een conform de 
VCRO vergunde toestand" of 
(2) de sloop van het pand. 

Appellant diende dus een andere bestemming te geven aan het pand 
overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna 
afgekort VCRO). Het pand van appellant moest - ook al was het niet meer voor 
bewonen geschikt- hersteld worden tot er een conformiteit was met de VCRO. 

Bij het exploot van betekening van 12.07.2012 van het veroordelend vonnis werd 
appellant er duidelijk op gewezen dat: 

hij het bewuste pand diende te herbestemmen volgens een door de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening vergunde staat; 
hij overeenkomstig artikel17bis van het decreet van 4 februari 1997 houdende 
de kwa liteits- en de vei ligheidsnormen van kamers en studentenkamers 
verplicht is onmiddellijk bij aangetekende brief of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs, de wooninspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen op de hoogte te brengen, indien hij de opgelegde werken vrijwillig 
heeft uitgevoerd, waarna de wooninspecteur, na controle ter plaatse een 
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proces-verbaal van vaststelling zal opmaken; 
enkel het proces-vervaal van vaststelling zal gelden als bewijs van herstel en 
van de datum ervan behoudens het bewijs van het tegendeel. 

3.9. Krachtens de specifiek in deze materie geldende wettelijke bepalingen (art.20bis, §6 
Vlaamse Wooncode), rust in casu de bewijslast dat uitvoering is gegeven aan de 
opgelegde herstelmaatregelen (en dus dat de dwangsommen niet zijn verbeurd) op 
appellant, in afwijking van het principe dat de schuldeiser het bewijs moet leveren 
van de niet-nakoming van de hoofdveroordeling. 

Krachtens artikel 20bls, § 6 Vlaamse Wooncode is appellant verplicht zelf aan de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen te melden dat hij de 
opgelegde maatregelen vrijwillig heeft uitgevoerd, waarna de wooninspecteur, na 
controle van deze mededeling, een proces-verbaal van vaststelling zal opmaken en 
enkel dit proces-verbaal zal - behoudens bewijs van het tegendeel- gelden als bewijs 
van herstel en van de datum van herstel. 

Alleen dit proces-verbaal van uitvoering herstel, dat opgesteld wordt in navolging van 
een hercontrole conform artikel 20bis§6, derde lid van de Vlaamse Wooncode, levert 
het bewijs van uitvoering van de herstelmaatregel, behoudens bewijs van het 
tegendeel. De vaststellingen bij proces-verbaal van de ambtenaren van het 
agentschap Inspectie RWO gelden dan ook tot bewijs van het tegendeel. 

Het is bijgevolg aan appellant om aan t e tonen dat hij de opgelegde 
herstelmaatregelen heeft uitgevoerd en het pand een nieuwe bestemming heeft 
gegeven of het pand heeft gesloopt. 

3.10. Geïntimeerde legt een proces-verbaal voor van 27.06.2013, waarin zij officieel 
· vaststelde dat er nog geen sprake was van de volledige herbestemming naar een 
conform de VCRO vergunde toestand, met name een werkplaats. De verdiepingen 
zijn nog steeds opgedeeld in aparte ruimten die eventueel nog dienst zouden kunnen 
doen als woonentiteiten. Ook al was het pand niet meer voor bewonen geschikt, het 
moest ook hersteld worden tot er een conformiteit was aan een wel vergunde 
toestand. 

Het opdelen door appellant van het magazijn in compartimenten met gyprocwanden 
was een vaststelling die precies een materieel element uitmaakte van het bewezen 
misdrij f. Dit element droeg bij tot de gesanctioneerde illegale woonfunctie van het 
gebouw zodat er van herstel slechts sprake kon zijn indien de opdeling door middel 
van gyproc wanden zou verwijderd zijn. 

Appellant heeft deze vaststelling van de opdeling van het gebouw dd.27.06.2013 als 
dusdanig niet betwist. Pas bij hercontrole op 08.04.2014 ingevolge een nieuwe 
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melding van appellant van herstel van het gebouw in vergunde toestand, stelde 
geïnt imeerde vast dat ook de opdelingen door middel van gyproc wanden verwijderd 
waren en dat het pand werd herbestemd naar magazijn en dit met ingang van 
19.03.2014. 

Op grond van deze vaststelling kan de herstelvordering niet als uitgevoerd worden 
beschouwd voor de periode van 09.03.2013 tot en met 18.03.2014. Het hof treedt 
geïntimeerde bij dat pas bij verwijdering van de opdeling geen woonfunctie meer 
bestond. 

Ten overvloede merkt het hof op dat het merkwaardig is dat appellant de 
vaststellingen dd.27.06.2013, met name dat het pand nog steeds onderverdeeld was 
in entiteiten middels gyproc-wanden en dus de mogelijkheid bestond dat het pand 
ter beschikking kon worden gesteld met het oog op bewoning, nooit betwistte maar 
pas op het moment van de verkoop van zijn eigendom beweert dat de 
herbestemming van het pand naar een magazijn reeds volledig uitgevoerd was op 
datum van de eerste controle van 27.06.2013. 

Uit de stukken blijkt dat pas tijdens de hercontrole op 08.04.2014 kon worden 
vastgesteld dat de gyproc wanden verwijderd waren en dat het pand effectief 
opnieuw conform de vergunde toestand was. Enkel de datum in het proces-verbaal 
dd.08.04.2014 kan gelden als vaste datum voor het herstel, met name 19.03.2014. 

Het pand moest terug gebracht worden naar de stedenbouwkundige vergunde 
toestand. Hiertoe moesten alle woonfuncties verwijderd worden. Enkel het 
verwijderen van de gyproc-wanden zou garantie geven· dat de woonfunctie, 
waarvoor deze wanden destijds door appellant zonder vergunning werden 
aangebracht, definitief ongedaan werd gemaakt en dat de herbestemming effectief 
verwezenlijkt was, zodat de veroordeling tot herstel in een conform de VCRO 
vergunde toestand als uitgevoerd kon worden beschouwd. 

Hieruit volgt dat de bevelen tot betaling dd.OS.03.2015 en het bevel voorafgaand aan 
onroerend beslag dd.24.09.2013 en het exploot van beslag dd.17.10.2013 regelmatig 
en rechtmatig werden betekend om betaling te bekomen van dwangsommen die 
verbeurd werden krachtens het vonnis van 23.04.2012 in de periode van 09.03.2013 
tot en met 18.03.2014. 

Het verzet van appellant dient bijgevolg te worden afgewezen als ongegrond en de 
bestreden beschikking dient te worden bevestigd. 
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IV. Kosten 

Appellant dient als in het ongelijk gestelde partij in te staan voor de kosten van het geding in 
hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde begroot op 1.440,00 EUR rechtsplegings
vergoeding in hoger beroep. 

OM DEZE REDENEN 
HETHOF 

Verklaart het hoger beroep van appellant ontvankelijk, doch ongegrond; 

Zegt voor recht dat appellant niet voor het eerst in hoger beroep zijn oorspronkelijk verzet 
kan uitbreiden naar bevelen tot betaling die niet het voorwerp waren van de procedure voor 
de eerste rechter, nl. de bevelen van 11.09.2014, 03.09.2015, 01.03.2016, 18.08.2016 en 
08.02.2017 en verklaart deze eisuitbreiding niet toelaatbaar; 

Bevestigt de bestreden beschikking in al haar onderdelen; 

Veroordeelt appellant tot de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van 
geïntimeerde begroot op 1.440,00 EUR rechtsplegingsvergoeding. 

Aldus gewezen door de VEERTIENDE KAMER van het hof van beroep te Gent, zetelende in 
burgerlijke zaken, samengesteld uit: 

Karen Broeckx, raadsheer- wn.voorzitter, 
Paul Dauw, raadsheer, 
Anne Van de Putte, plaatsvervangend magistraat, 

en uitgesproken door de voorzitter van de kamer in openbare terechtzitting op TWAALF 
FEBRUARI TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN, bijgestaan door Carine Sonneville, griffier. 
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