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Not.nr. 1 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR VAN HET V':J\AMSE GEWEST, 

tegen 

met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-Ten-Node, Koning Albert Il laan 
20, 
eiser tot herstel, verweerder op de vordering tot opheffing van de opgelegde 
dwangsommen, 

1. nr. )St/81 
geboren te 1 1 op : 
wonende te: 
oorspronkelijk eerste beklaagde, 
thans eiser tot opheffing van de opgelegde dwangsommen, 

2. nr. -15tf.!J 1 

1. 

geboren te 1 1 op 
wonende te: 
oorspronkelijk tweede beklaagde, 
thans eiseres tot opheffing van de opgelegde dwangsommen. 

* * * * 

1.1 Bij vonnis van 19 juni 2013 van de correctionele rechtbank te Kortrijk (12e kamer van de 
toenmalige rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk) werden de oorspronkelijke beklaagden 

i en . 1 op strafrechtelijk gebied bij verstek veroordeeld wegens 
een inbreuk op de Vlaamse .Wooncode met betrekking tot een woning, gelegen te l 

Tevens werden zij "solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke van de andere" op 
vordering van de wooninspecteur veroordeeld om "over te gaan tot het herstel van het 

pand, zijnde het gebouw met inbegrip van de woongelegenheid daarin aanwezig, gelegen te 

eerste afdeling, . >, hetgeen 

impliceert: het wegwerken door middel van renovatie-, verbetering- en aanpassingswerken, 

van de gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden, zodat dit 

gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden voldoen aan de veiligheids-, 
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gezondhe/ds- en woonkwaliteltsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 

juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, opdat het aantal punten in het technische verslag 

wordt teruggebracht op 0 (nul), en dit binnen een termijn van tien maanden vanaf de datum 

waarop dit vonnis in krocht van gewijsde zal zijn gegaan. " 

Voorts werd in dit verstekvonnis van 19 juni 2013 voor recht gezegd dat, op vordering van de 
wooninspecteur, de beklaagden elk gehouden zullen zijn tot het betalen van een dwangsom 
van honderd vijfentwintig euro per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
herstelmaatregel en dit vanaf de dag volgend op het verstrijken van de termijn van acht 
maanden, waarbij geen dwangsomtermijnen worden opgelegd in de zin van artikel 138Sbis 

Gerechtelijk Wetboek. 

1.2 De oorspronkelijke beklaagden : i en : 
tegen het voormelde verstekvonnis van 19 juni 2013. 

1 tekenden verzet aan 

Bij vonnis van 17 juni 2015 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk (12de kamer), het verzet van de oorspronkelijk eerste 1 

1 onontvankelijk en het verzet van de oorspronkelijk tweede beklaagde : 
1 _ ontvankelijk op strafrechtelijk gebied, waarbij ten aanzien van deze laatste het 
verstekvonnis van 19 juni 2013 op strafrechtelijk gebied voor niet bestaande werd 
beschouwd en de zaak in voortzetting werd gesteld, waarna de oorspronkelijk tweede 
beklaagde _ 1 bij vonnis van 20 januari 2016 op strafrechtelijk gebied werd 
veroordeeld wegens de voormelde inbreuk op de Vlaamse Wooncode. Met betrekking tot 
het verzet van de oorspronkelijk tweede beklaagde 1 tegen "de veroordeling op 

burgerrechte/ijk gebied, in het bijzonder de herstelvordering van de Wooninspecteur", 

verklaarde de rechtbank in het vonnis van 17 juni 2015 ook dit verzet onontvankelijk. 

Wat de herstelvordering betreft, Is het verstekvonnis van 19 juni 2013 dan ook definitief ten 
aanzien van de beide beklaagden. 

1.3 Op verzoek van de oorspronkelijke beklaagden . i en . 1 werd 
een "dagvaarding in opheffing van de uitgesproken dwangsommen (art. 1385quinques Ger. 

Wb.)" betekend aan de Vlaamse Wooninspectie (bij gerechtsdeurwaardersexploot van 4 
april 2017) en aan het openbaar ministerie (bij gerechtsdeurwaardersexp loot van 20 april 
2017), waarbij dezen werder:i gedagvaard om. te verschijnen voor de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

De oorspronkelijke beklaagden i en : 1 zetten als eisers tot 
opheffing van de opgelegde dwangsommen hierbij uiteen dat de wooninspecteur op basis 
van het vonnis van 19 juni 2013 bevelen tot betaling van dwangsommen en kosten voor een 
totaal bedrag van 157.145,64 EUR had laten betekenen. De voormelde dagvaarding strekte 
er in dit verband toe om "te zeggen voor recht dat verzoekers het bedrag van 157.145,64 

EUR niet verschuldigd zijn", alsook om "gedaagde partijen solidair en in solidum, de ene bij 
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gebreke aan de andere, te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de 

basisrechtsplegingsvergoeding begroot op 6.000 EUR". 

1.4 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer 9A, besliste bij 

vonnis van 18 december 2017 op tegenspraak als volgt: 

"Verklaart de vordering, in toepassing van artikel 1385quinquies Ger. Wb., van 

1 en. ontvankelijk, doch wijst haar of als ongegrond. 

Veroordeelt. 'en. tot betaling van de kosten van het 

geding, aan hun zijde begroot op 284,04 EUR dagvaardingskosten en 1.440,00 EUR 
rechtsplegingsvergoeding ten aanzien van de Vlaamse wooninspectie". 

1.5 Tegen dit vonnis van 18 december 2017 werd door de oorspronkelijke beklaagden, eisers 

tot opheffing van de opgelegde dwangsommen, en 1 op 18 

januari 2018 hoger beroep Ingesteld bij een verklaring ter griffie van de rechtbank van eerste 

aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

Tevens werd er op 18 januari 2018 door de eisers tot opheffing van de opgelegde 

dwangsommen : i en 1 een verzoekschrift in de zin van artikel 

204 van het Wetboek van Strafvordering ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste 

aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

1.6 Op de terechtzitting van 7 juni 2018 van dit hof, zelfde kamer, werden, na partijen te 

hebben gehoord, conclusietermijnen vastgelegd en de rechtsdag bepaald op vrijdag 19 

oktober 2018. 

1.7 Het hof hoorde op de openbare rechts1itting van 19 oktober 2018 in het Nederlands: 

2. 

de eisers tot opheffing van de opgelegde dwangsommen . 1 en : 

1 1 in hun middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 

Veronique Neve, advocaat met kantoor te Gent, voor meester Michel Forges, 

advocaat met kantoor te Brussel, 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Frederic Vroman, substituut

procureur-generaal, 

de eiser tot herstel in zijn middelen, vertegenwoordigd door meester Peter De 

Roover, advocaat met kantoor te Sint-Andries, voor meester Bart Branders, advocaat 

met kantoor te Oostende. 
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Het op tegenspraak gewezen vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk, werd uitgesproken op 18 december 2017. De raadsman van de beide eisers 
tot opheffing van de opgelegde dwangsommen legde een verklaring van hoger beroep tegen 
dit vonnis af ter griffie van de voormelde rechtbank op 18 januari 2018 (en niet 18 januari 
2017, zoals Ingevolge een louter materiële vergissing werd vermeld in de desbetreffende 
akte van hoger beroep). 

Krachtens artikel 203, § 1, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en behoudens de 
uitzondering van artikel 205, vervalt het recht van hoger beroep indien de verklaring van 
hoger beroep niet gedaan is op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, 
uiterlijk dertig dagen na de dag van de uitspraak indien het bestreden vonnis op tegenspraak 
Is gewezen. Indien de dertigste dag na de datum van het vonnis op tegenspraak valt op een 
zaterdag, zondag, wettelijke feestdag of dag waarop de griffie gesloten is, wordt de termijn 
voor hoger beroep wel verlengd tot de eerstvolgende werkdag of dag dat de griffie open Is 
(art. 644 Sv.). 

Ten onrechte houden de eisers tot opheffing van de opgelegde dwangsommen voor dat de 
door hen ingeleide procedure tot opheffing van dwangsommen bij toepassing van artikel 
1385qulnquies van het Gerechtelijk Wetboek niet onderworpen zou zijn aan de regels van 
het hoger beroep in strafzaken maar wel aan de regels van het hoger beroep in burgerlijke 
zaken (art. 1051 Ger.W.). Immers werden de bewuste dwangsommen te dezen opgelegd 
door de strafrechter, namelijk door de (toenmalige) correctionele rechtbank in het hoger 
aangehaalde verstekvonnis van 19 juni 2013, en diende de els tot opheffing van de 

' 
desbetreffende dwangsommen te worden ingeleid voor de rechter die deze dwangsom 
heeft opgelegd, zijnde de correctionele kamer van de (huidige) rechtbank vàn eerste aanleg 
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk (art. 1385quinquies Ger.W.}. Dat de herstelvordering een 
burgerrechtelijk karakter heeft, doet hieraan geen afbreuk. 

Het hof gaat niet in op het in ondergeschikte orde door de eisers tot opheffing van de 
opgelegde dwangsommen geformuleerde verzoek om dienaangaande een prejudiciële vraag 
te stellen aan het Grondwettelijk Hof omwille van het volgens hen bestaande verschil in 
behandeling met betrekking tot een procedure tot opheffing van een dwangsom die wordt 
opgelegd tot naleving van een herstelmaatregel in de zin van artikel 20bis van de Vlaamse 
Wooncode, met name het verschil tussen de regeling van de rechtsmiddelen wanneer een 
dergelijke dwangsom wordt opgelegd door een strafrechter enerzijds dan wanneer die 
dwangsom wordt opgelegd door een burgerlijke rechter anderzijds. Het verschil in 
behandeling vloeit Immers louter voort uit het onderscheid tussen een strafprocedure en 
een burgerlijke procedure, die elk onderworpen zijn aan eigen regels, onder meer wat de 
vormen en termijnen betreft om hoger beroep aan te tekenen. Het verschil In behandeling 
waarvan de eisers tot opheffing van de opgelegde dwangsommen gewag maken, houdt dan 
ook klaarblijkelijk geen schending in van enige grondwettelijke bepaling, zodat de 
opgeworpen prejudiciële vraag niet hoeft te worden gesteld (art. 26, §2 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). 
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De verklaring van hoger beroep, gedaan namens de beide eisers tot opheffing van de 
opgelegde dwangsommen op donderdag 18 januari 2018 tegen het op tegenspraak gewezen 
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, van 18 
december 2017, zijnde op de eenendertigste dag na dit vonnis, is dan ook laattijdig. Gezien 
niet blijkt dat er van overmacht of onoverkomelijke dwaling sprake zou zijn, was de laatste 
nuttige dag voor het instellen van hoger beroep woensdag 17 januari 2018. De 
beroepstermijn van dertig dagen wordt door de wet zelf immers in dagen uitgedrukt en valt 
aldus niet noodzakelijk samen met een termijn van een maand, die van "de zoveelste tot de 
zoveelste" wordt gerekend (vgl. art. 54 Ger. W.). 

Het hoger beroep van de beide eisers tot opheffing van de opgelegde dwangsommen is 
aldus onontvankelijk wegens laattijdigheid. 

3. 

Er is aan de wooninspecteur geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd. 

OP DEZE GRONDEN 
het hof, recht doende op tegenspraak, 

Gelet op de artik�len: 
162, 190, 203, § 1, en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Verklaart het hoger beroep van de oorspronkelijke beklaagden, eisers tof opheffing van de 
opgelegde dwangsommen, . i en . 1 tegen het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, van 18 december 2017 niet 
ontvankelijk wegens laattijdigheid. 

Veroordeelt de oorspronkelijke beklaagden, eisers tot opheffing van de opgelegde 
dwangsommen, i en 1 tot de kosten in deze Instantie gevallen 
aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 256,96 EUR. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnissen: 

Afschrift akte HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. beklaagden: 
Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 123,00 

€ 3,00 

€ 35,00 
€ 50,12 
€ 22,48 

€ 233,60 
€ 23,36 

€ 256,96 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit eerste voorzitter Erik Van de Sijpe, als voorzitter, raadsheer Steven Van 
Overbeke en plaatsvervangend magistraat Dirk Van Remoortel, en in openbare rechtszitting 
van 30 november 2018 uitgesproken door eerste voorzitter Erik Van de Sijpe, in 
aanwezigheid van Frederic Vroman, substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier 
Leentje Mouton. 

Leentje Mouton Dirk Van Remoortel 

c 
Erik Vond� 
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