
Arrestnummer 

C/ _JJ~~ 
Repertoriumnummer 

2018/ 3)81 

Datum van uitspraak 

31 oktober 2018 

Rolnummer 

2018/C0/313 
2016/VU/1 
2015/C0/305 
I 

/2018 

Kopie 

Afgeleverd aan: mr. • 
Uitsluitend voor bestuurlijke inlichting- behoeften van 
inwendige aard 

Notitienummer parket-generaal 

i 

l 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof van beroep 
Antwerpen 

Arrest 

kamer C4 
correctionele zaken 

r-- COVER 01-000012b4127-0001-0027-01-01-~ 

~~ 
L~ llllllllllllltlll llll~ mllllllllllllll lllllt 11 



Hof van beroep Antwerpen - 2018/ C0/313 - 2016/VU/1 · 2015/C0/305- p. 2 

.. ~.~~---·~-------------------

inzake 

geboren te I op . 
verkoper/demonstrateur voor winkels, 
wonende t e 

rechtstreeks dagende partij 

aanwezig en bijgestaan door mr. Olivier Verhuist, advocaat bij de 
ba lie provincie Antwerpen 

tegen 

De WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST BEVOEGD 
VOOR DE PROVINCIE ANTWERPEN, 
met kantoren gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Kievitst raat 111-
113 bus SS; 

rechtstreeks gedaagde partij 

vertegenwoordigd door mr. Johan Claes, advocaat bij de balie 
provincie Antwerpen 

en inzake 

het OPENBAAR MINISTERIE 

1. Rechtst reekse dagvaarding inzake de dwangsom 

Gedaagd bij exploot d.d. 19 juni 2017 van , gerechtsdeurwaarder, gevestigd t e 

Deze rechtstreekse dagvaarding luidt als volgt: 
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TENEINDE: 

I. WAT HET VOORWERP VAN DE VORDERING BETREFT 

De vordering strekt er toe te horen zeggen voor recht, om de redenen hieronder vermeld en 

alle anderen op tijd en stond in te brengen in de loop van het geding, dat bij toepassing van 

art. 138Squinquies Gerechtelijk Wetboek de dwangsommen die werden opgelegd met 

initieel vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, rechtdoende in 

correctionele zaken, dd. 24 februari 2015 en navolgend arrest met het van het Hof van 

Beroep te Antwerpen van 13 januari 20106, dienen te worden opgeheven wegens 

onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

Minstens, ondergeschikt, te horen zeggen voor recht dat de looptijd van de dwangsommen 

van aanvang dient te worden opgeschort voor een termijn van 2 jaar vanaf het in kracht van 

gewijsde gaan van het arrest. 

Uiterst ondergeschikt te horen zeggen voor recht dat de dwangsommen dienen te worden 

verminderd tot 1 EUR per dag vertraging. 

Tenslotte strekt de vordering er toe gedaagde te zien en te horen verwijzen in de kosten van 

het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding. 

11. FEITEN 

Eisende partij is eigenaar van een pand gelegen aan kadastraal 

gekend : Bij arrest van 13 januari 20016 (STUK 2) werd eisende partij 

veroordeeld tot het uitvoeren van een herstelvordering van de Gewestelijke 

Wooninspecteur. Het arrest luidt als volgt: 

"( ... ) 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Verkl aart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond; 

Beveelt beklaagde aan het pand gelegen te : een herbestemming te geven 

overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 

dan wel tot de sloop over te gaan, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 
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decretale of reglementaire bepalingen, binnen de termijn EEN JAAR vanaf het in kracht van 

gewijsde gaan van huidig arrest; 

( ... )" 

Aan de hoofdveroordeling werd een dwangsom gekoppeld, voor het geval dat aan de 

veroordeling tot het uitvoeren van de herstelmaat regel niet zou worden voldaan, en wel tot 

beloop van 150 EUR per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verst rijken van 

de hersteltermijn van één jaar en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend. 

Het arrest was het gevolg van een herstelvordering van de Gewestelijke Wooninspecteur dd. 

28 mei 2013 (STUK 3) waarbij de Gewestelijke Wooninspecteur vorderde dat eisende partij 

werken moest uitvoeren waardoor het pand opnieuw voldoet aan de 

woonkwaliteitsnormen. De vordering Is gestoeld op vaststelling van een plaatsbezoek, zoals 

weergegeven in het P.V. van 24 mei 2013 (STUK 4). Bij het plaatsbezoek werden technische 

tekortkomingen vastgesteld aan het gebouw en aan de zes woonentiteiten, wat resulteerde 

in volgende beoordeling van de Gewestelijke Wooninspecteur: 

o Woning A: 16 strafpunten - ongeschikt; 

o Woning B: 92 strafpunten- ongesch ikt en onbewoonbaar; 

o Woning C: 72 strafpunten - ongeschikt en onbewoonbaar; 

o Woning D: 48 strafpunten -ongeschikt en onbewoonbaar; 

o Woning E: 43 strafpunten - ongeschikt en onbewoonbaar; 

o Woning F: 39 strafpunten - ongeschikt en onbewoonbaar. 

De rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen oordeelde in haar vonnis van 24 februari 2015 

(STUK 1) dat de vordering van de Gewestelijke Wooninspecteur toelaatbaar en gegrond was. 

Het vonnis stelt dienaangaande: 

"( .. . ) 

Verklaart de vordering toelaatbaar en gegrond. 

Stelt vast dat get pand, gelegen t e : , niet in aanmerking komt voor 

renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerken gelet op de stedenbouwkundige inbreuk die 

op het pand rust. 
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Beveelt overeenkomstig artikel 20 bis van het Decreet van 15 juli 1997 aan het pand een 

andere bestemming te geven dan wel het pand te slopen, temij de sloop verboden is op 

grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. De werken dienen uitgevoerd 

binnen een termijn van EEN JAAR na de uitspraak onder verbeurte van èen dwangsom van 

150,00 euro per dag vertraging, na vernoemde termijn. 

Voor het geval beklaagde in het gebreke blijft de bevolen werken zelf uit te voren, beveelt 

de rechtbank dat de wooninspecteur ambtshalve In de uitvoering van het opgelegde herstel 

kan voorzien en wordt de wooninspecteur gemachtigd om de kosten bedoeld in artikel 15 

§1, 6de lid van het Decreet van 15 juli 1997 houdende Vlaamse Wooncode te verhalen op 

beklaagde. 

( ... )" 

In graad van beroep werd het vonnis door het Hof van Beroep in het arrest dd. 13 januari 

2016 bevestigd, zoals hierboven geciteerd. Het arrest werd op latere datum verbeterd. 

Eisende partij heeft binnen zijn mogelijkheden onmiddellijk gevolg gegeven aan het 

tussengekomen arrest : 

oMetaangetekend schrijven van 13 maart 2016 (STUK 5) heeft eisende partij de huurders 

van de bovenste appartementen opgezegd, zodat er nog maar vier woonentiteiten in het 

pand aanwezig zijn i.p.v. zes; 

o Eisende partij heeft herstelwerken uitgevoerd zodat de technische tekortkomingen 

werden verholpen, dit reeds in 2013 en 2015 (STUK 6); 

o Onmiddellijk heeft eisende partij een arch itect aangezocht om een regularisatievergunning 

op te maken en aan te vragen. Deze regularisatievergunningsaanvraag werd uiteindelijk 

ingediend op 8 juli 2016 (STUK 7) . 

Met officieel schrijven van 1 november 2016 werd aan het Agentschap Wonen Vlaanderen 

meegedeeld dat eisende partij alle niet stedenbouwkundig vergunningspllchtlge werken 

volledig liet uit voeren (STUK 8). 

De regularisat ieaanvraag zelf werd evenwel door het college van burgemeester en 

schepenen geweigerd bij besluit van 14 november 2016 (STUK 9). Eisende partij is tegen dit 

weigeringsbesluit in beroep gegaan bij deputatie van de provincie Antwerpen. Het beroep 

werd Ingesteld op 16 december 2016 (STUK 10). Bij besluit van 9 maart 2017 weigerde de 

deputatie de aanvraag (STUK 11). De respectievel ijke weigeringsbesluiten vermelden echter 
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uitdrukkelijk dat de aanvraag voor een meergezinswoning met vier woonentiteiten in 

overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ru imtelijke 

ordening en zodoende in aanmerking komt voor vergunning. De aanvraag werd uiteindelijk 

geweigerd enkel omdat de dakkapellen niet aanvaardbaar werden bevonden, gelet op een 

bezwaar dat door de buurman werd ingediend. 

Een nieuwe aanvraag werd ingediend waarbij tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar 

omtrent de dakkapellen. De aanvraag werd intussen ontvankel ijk en volledig werd verklaard 

(STUK 12). 

Ondanks het feit dat eisende part ij al het mogelijke in het werk heeft gesteld om uitvoering 

te geven aan het arrest van 13 januari 2016, werd op verzoek van de Gewestelijke 

Wooninspecteur op 13 maart 2017 overgegaan t ot betekening van het bevel tot betalen van 

dwangsommen ten belope van een bedrag van 9.783,94 EUR. 

111. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 

Aangezien In voorliggend geval de rechter in hoger beroep dezelfde dwangsommen oplegt 

als de rechter in eerste aanleg, betreft de reetiter in eerste aanleg de 'rechter die de 

dwangsom heeft opgelegd' (zie o.m. Benelux Hof, 15 april 1992, Benelux Jur., 1992, 89, 

concl. O.M.; R. W., 1991-92, 1425, concl . O.M.). Wanneer de rechter in hoger beroep "in 
enigerlei vorm eveneens tot een of meer hoofdveroordelingen en een daaraan verbonden 
veroordeling tot betaling van een dwangsom komt, heeft als regel de rechter in eerste aanleg 
te gelden als de "rechter die de dwangsom heeft opgelegd" in de zin van artikel4 en 6 van de 
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom" (Cass. 15 mei 1998, AR C.97 .0263.F}. 

In voorliggend geval betreft de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling 

Antwerpen, rechtdoende in correct ionele zaken, de dwangsomrechter. 

IV. TEN GRONDE 

Het vonn is van de correctionele rechtbank van Eerste Aanleg dd. 24 februari 2015 legt een 

dwangsom op van 150,00 EUR per dag vertraging, na een termijn van één jaar na de 

uitspraak. Het Hof van Beroep te Antwerpen herhaalt deze dwangsom in haar arrest dd. 13 

januari 2016. 

Eisende partij heeft in binnen de perken van haar mogelijkheden getracht om uitvoering te 

geven aan het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 13 januari 2016. 
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a) Wil tot uitvoering van het arrest 

i. Opgesomde technische tekortkomingen 

De herstelvordering zoals werd ingeleid door de Gewestelijke Wooninspecteur (zie STUK 3) 

omvat een oplijsting van de gebreken die werden vastgelegd aan het gebouw en aan de 

woongelegenheden. Het betreft o.m. het ontbreken van plinten en tegels, 

vochtproblematlek, blote geleiders, gebrekkige werking van een gasinstallatie, ... Van deze 

tekortkomingen wordt het herstel gevorderd door uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of 

aanpassings-werkzaamheden opdat het pand opnieuw zou voldoen aan de minimale 

kwaliteitsvereisten. 

Al de werken die noodzakelijk zij n om aan de tekortkomingen te verhelpen, zijn werken die 

kunnen worden uitgevoerd zonder stedenbouwkundige vergunning. De bedoelde werken 

zijn immers stedenbouwkundig niet vergunningsplichtig zoals bedoeld in art. 4.2 .1 VCRO. 

Eisende partij heeft dan ook onmiddellijk na de eerste vaststellingen het nodige gedaan om 

aan de technische tekortkomingen te verhelpen. Eisende partij brengt keuringsverslagen en 
facturen bij van 2013 en 2015 betreffende werken aan o.m. verwarmingsinstallaties en 

schoorstenen (zie STUK 6). 

Bij schrijven van 1 november 2016 werd conform art. 20 §6 van, de Vlaamse Wooncode aan 

de Gewestelijke Wooninspectie meegedeeld dat alle werken die konden worden uitgevoerd 

zonder stedenbouwkundige vergunning volledig werden uitgevoerd. 

Tot op heden werd door de Gewestelijke Wooninspectie nog niet overgegaan tot 

hercontrole, noch werd er enige uitnodiging verstuurd tot betaling van de daarvoor 

voorziene vergoeding zoals bedoeld in art. 20, §6, 2de lid van de Vlaamse Woon code. 

ii. Meergezinswoning 

Het pand in kwestie betreft een meergezinswoning met zes woongelegenheden. De 

herstelvordering maakt op geen enkele wijze bezwaar tegen het aantal woongelegen in het 

pand. De enige vaststelling die in de herstelvordering wordt gedaan, is dat er geen 

stedenbouwkundige vergunning voorhanden is voor de omvorming van woning naar 

meergezinswonlng. 
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Eisende partij heeft onmiddellijk na het tussengekomen arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen het nodige gedaan om de omvorming van een eengezinswoning naar een 

meergezinswoning te bekomen. 

Het perceel in kwestie is gelegen binnen de grenzen van het RUP ", dat 

definitief werd goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Antwerpen op 1 juli 2011 

(STUK 13), en meer bepaald binnen de zone art. 1 (11) 'Bouwstrook voor wonen - strook voor 

gekoppelde bebouwing' en art. 4 'tu instrook'. Conform art. 1.1. van de stedenbouwkundige 

voorschriften van het RUP ' ' wordt de strook bestemd voor wonen in 

één- en/of meergezinswoningen. Het aantal woongelegenheden dient beperkt te blijven tot 

maximaal vier per meergezinswoning. Eisende partij heeft onmiddellijk volgende actie 

ondernomen: 

o Opzeg van de huurders van de twee bovenste appartementen. De opzeg gebeurde bij 

aangetekend schrijven van 13 maart 2016 (zie STUK 5). Si nds 30 september 2016 zijn beide 

bovenste verdieping omgevormd tot zolderruimte; 

o Een architect gelast met de opmaak van een regularisatieaanvraag voor een 

meergezinswoning met vier woongelegenheden. De aanvraag werd opgemaakt en ingediend 

op 8 juli 2016 (zie STUK 7). 

De regularisatieaanvraag werd door het college van burgemeester en schepenen geweigerd 

met besluit van 14 november 2016 (STUK 9). Eisende partij is tegen dit weigeringsbesluit in 

beroep gegaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Het beroep werd ingesteld op 

16 december 2016 (STUK 10). Met besluit van 9 maart 2017 weigerde de deputatie de 

aanvraag (STUK 11). De weigeringsbesluiten vermelden evenwel uitdrukkelijk dat de 

aanvraag voor meergezinswoning met 4 woonentiteiten wel degelijk in overeenstemming is 

met de stedenbouwkundige voorschriften en in aanmerking komt door vergunning. De 

aanvraag werd echter toch geweigerd, maar enkel en alleen omdat de dakkapellen niet 

aanvaardbaar werden bevonden, gelet op het bezwaar dat de buurman indiende. Zo stelt 

het besluit van de deputatie (zie STUK 11): 

( ... ) 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de goede ruimtelijk ordening. 

Bij de beoordeling van het aangevraagde is rekening gehouden met de in de omgeving 

bestaande toestand. De overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wordt 

beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en cr iteria die betrekking hebben op de 

r-- PAGE 01-00001264127-0008-0027-01-01-~ 

L 
~~ 
~ 



Hof van beroep Antwerpen - 2018/C0/313 - 2016NU/1 - 2015/C0/305 - p. 9 

functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de 

bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het 

bodemreliëf, en de hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het 

algemeen. Het aangevraagde werd met inachtneming van al deze aspecten onderzocht. Er 

wordt dieper ingegaan op de voor de aanvraag noodzakelijke of relevante elementen. 

Het perceel van de aanvraag is gelegen in een westelijke uitloper van 

De westzijde van de st raat wordt gekenmerkt door vrijstaande bebouwing. De oostzijde, de 

zijde waarlangs het perceel van de aanvraag Is gelegen, ligt in het RUP 

'. Deze straatzijde is voorzien voor halfopen bebouwing. Het uitzicht van de 

woningen in de omgeving is heterogeen qua gebruik van gevelmaterialen. De woningen 

hebben 1 of twee bouwlagen met zadeldak. 

Oe bouw van een meergezinswoning op zich is aanvaardbaar. 

( ... ) 

Het plan wijzigt niets aan de meergezinswoning en handelt enkel over de aanleg van de 

buitenruimte: 

• de onvergunde bijgebouwen worden gesloopt 

• de parkeerplaatsen In de achtertuin op minstens 10 muit de achtergevel geplaatst 

• er wordt 10% van de tuinstrook groen ingericht. 

Tevens deelde de beroeper per email (20 februari 2017) mee er geen bezwaar tegen de 

hebben dat bij een vergunning als voorwaarde wordt opgelegd dat de voortuin slechts mag 

worden verhard i.t.v. de oprit en toegang naar de voordeur. 

Op de hoorzitting deelde de aanvrager mee dat hij de te kleine slaapkamers (7,5 m2
) in 

gebruik wil nemen als berging. 

De aanvrager komt niet tegemoet aan de opmerkingen m.b.t. de dakkapellen, die visueel het 

uitzicht hebben van een derde bouwlaag. De rechts aanpalende (gekoppelde bebouwing) 

diende bezwaar in. De aanvraag blij ft bijgevolg in strijd met het geldende RUP en is niet in 

overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. 

( ... ) 
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De weigering van de regularisatievergunning is ingegeven vanuit aspecten die geenszins te 

maken hebben met de herstelvordering van de Gewestelijke Wooninspectie. Het betreffen 

aspecten van de goede ruimtelijke ordening zoals bedoeld in art. 4.3.1, §2 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening (verder 'VCRO'). Uiteindelijk werd de aanvraag geweigerd omdat 

één aspect niet in overeenstemming werd geacht met de goede ruimtelijke ordening, m.n. 

de dakkapel. Hiervoor werd een afwijking gevraagd van de voorschriften van het RUP op 

basis van art . 4.4.1 VCRO, wat beperkte afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften 

mogelijk maakt. De deputatie stelt in haar besluit dat de afwijking niet werd toegekend, 

gelet op het bezwaar dat de rechts aanpalende buur indiende, uiteraard buiten de macht 

van eisende partij om. 

Een nieuw aanvraag werd ingediend waarbij t egemoet wordt gekomen aan het bezwaar 

omtrent de dakkappellen. De aanvraag werd intussen ontvankelîjk en volledig werd 

verklaard (STUK 12). 

iii. Conclusie 

Bovenstaande duidt dat eisende partij alles heeft aangedaan wat binnen zijn mogelijkheden 

lag, om te trachten het t ussengekomen arrest van het Hof van Beroep dd. 13 januari 2016 

vrijwillig uit te voeren. Immers, (a) alle opgesomde technische tekortkomingen werden 

verholpen, en (b) de bewoning van twee appartementen werden beëindigd waardoor het 

aantal appartementen werd herleid tot vier waardoor de woning in overeenstemming is met 

de stedenbouwkundige voorschriften uit het RUP " " en (c) een 

stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd voor de regularisatie. 

Het staat vast dat tegemoet werd gekomen aan de geuite bezwaren in de herstelvordering 

van de Gewestelijke Wooninspecteur. 

b) Herziening van de dwangsommen 

i. Opheffing van de dwangsommen 

Spijt het feit dat eisende partij al het geen binnen haar mogelijkheden ligt, deed om 

uitvoering te geven aan het arrest van 13 januari 2016, werd op verzoek van de Gewestelijke 

Wooninspecteur op 31 maart 2007 overgegaan tot betekening van het bevel tot betalen van 

dwangsommen ten belope van een bedrag van 9.783,94 EUR. Het betreffen de 

dwangsommen vanaf 29 januari 2017 tot 30 maart 2017, uitvoeringskosten en 

inningsrechten, verminderd met de reeds uitgevoerde betalingen. 

r--PAGE 01-000012b4127-0010-0027-01-0 1-~ 

L 
~ 
~ _J 



Hof van beroep Antwerpen- 2018/C0/313 - 2016/VU/1 - 2015/C0/305- p. 11 

... ----·--- ----------------

Eisende partij verzet zich tegen de overtuiging van de Gewestelijke Wooninspecteur dat 

deze dwangsommen verschuldigd zouden zijn. In de mate dat men van oordeel zou zijn dat 

nog niet volledig uitvoering werd gegeven aan het tussengekomen arrest van het Hof van 

Beroep, moet minstens worden vastgesteld dat eisende partij sinds 8 juli 2016, m.n. de 

datum van indiening van de regularisatieaanvraag, in de onmogelijkheid is om zelf nog meer 

te ondernemen om verder aan de hoofdveroordeling te voldoen. Hij kan immers niet anders 

dan de vergunning af te wachten en bij weigering via de geëigende wegen te herkansen. 

In dat opzicht moet worden vastgesteld dat • voor zover en in mate dat vastgesteld wordt 

dat geen volledige uitvoering werd gegeven aan de hoofdveroordeling - eisende partij in de 

onmogelijkheld verkeert om dat te doen en dat de dwangsommen zoals voorzien in het 

vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen dd. 24 september 2015, zoals later 

overgenomen door het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 13 januari 2016, derhalve om die 

reden dienen te worden opgeheven. 

Elke zin van de dwangsom als dwangmiddel is Immers verdwenen. Zoals hierboven uitvoerig 

werd uiteengezet, werd tegemoet gekomen aan alle bezwaren die werden geuit in de 

herstelvordering van de Gewestelijke Wooninspecteur zoals gegrond verklaard door het 

vonnis In eerste aanleg en het navolgend arrest In graad van beroep, voor zover dat binnen 

de macht van de elsende partij ligt. Hij heeft op een normaal zorgvuldige en diligente manier 

gehandeld om te trachten uitvoering te geven aan het tussengekomen arrest van Hof van 

Beroep te Antwerpen. 

In het kader van een regularisatievergunning dient men zich bijzonder rekenschap te geven 

van decrelale termijnen zoals voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ('VCRO') 

voor een overheld om een stedenbouwkundige aanvraag te beoordelen. Artikel 4.7.18, §1 

VCRO voorziet in een termijn van 105 dagen na volledig- en ontvankelijkheldsverklaring van 

de aanvraag. Arti kel 4.7.23, §2 VCRO voorziet voor de deputatie in eenzelfde termijn van 105 

dagen na betekening van het beroep om over de aanvraag te oordelen in graad van beroep. 

Een gelijkaardige zaak werd behandeld door het Hof van Cassatie in een recent arrest van 12 

mei 2016 (Cass. 12 mei 2016, C.14.0032.N). Het Hof kon in die zaak vaststellen dat aan de 

hoofdveroordeling uitvoering werd gegeven, met uitzondering m.b.t . de stedenbouwkundig 

vergunnlngsplichtige werken. Evenwel kon het Hof vaststellen dat een aanvraag werd 

ingediend, die evenwel werd geweigerd door de vergunningverlenende overheid. Het Hof 

van Cassatie oordeelde dat indien de voldoening van de hoofdveroordeling afhankelijk Is van 

het verkrijgen van een vergunning van de overheid, de weigering van een vergunning in 

beginsel een onmogelijkheid vormt om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Het Hof stelt 
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dat het onredelijk zou zijn om van de veroordeelde meer inspanningen en zorgvuldigheid te 

vergen, dan hij heeft betracht. 

In onderhavig geval zal tot dezelfde beoordeling moeten worden gekomen. Aan alle 

aspecten van de hoofdverdeling werd in de mate van het mogelijke uitvoering gegeven door 

de eisende partij, met uitzondering van die zaken waarvoor een stedenbouwkundig 

vergunning noodzakelijk is. 

Er doet zich een situatie voor waar de dwangsom als dwangmiddel haar zin verliest. De 

dwangsom als geldelijke prikkel om de nakoming van de veroordeling zoveel mogelijk te 

verzekeren (zie o.m. Cass. 14 oktober 2003, P.03.0465.N/ l), heeft in voorliggend geval geen 

enkel nut meer. Het afleveren van de vergunning evenals de bezwaren die daaromtrent door 

dorden worden geuit, liggen immers buiten de macht van eisende partij. 

Gelet op het bovenstaande dient de dwangsom te worden opgeheven. 

ii. Ondergeschikt: opschorting looptlid dwangsom 

Ondergeschikt, voor zover per impossibile zou worden geoordeeld dat de dwangsom niet 

kan worden opgeheven, vordert eisende partij een opschorting van de looptij d van de 

dwangsommen. 

Er moet worden vastgesteld dat een stedenbouwkundige aanvraag tot regularisatie werd 

ingediend op 8 juli 2016, welke uiteindelijk in graad van beroep werd geweigerd door de 

deputatie op 9 maart 2017. Er moet eveneens worden vastgesteld dat de regularisatie werd 

geweigerd op basis van elementen die geenszins uitstaans hebben met de herstelvordering 

van de Gewestelijke Wooninspectie, m.n. de grootte van de dakkapel. Een nieuwe 

regularisatieaanvraag ingediend, rekening houdend met de bezwaarelementen uit de 

weigeringsbesluiten. De aanvraag werd intussen ontvankelijk en volledig verklaard (zie STUK 

12). 

Gelet op de decretale termijnen zoals voorzien in art. 4.7.18, §1 VCRO en art. 4.7.23, §2 

VCRO om over een aanvraag te oordelen, dient minstens de looptijd van de dwangsommen 

te worden opgeschort in afwachting van het afronden van de geëigende 

vergunningsprocedures. 

Eveneens moet er op worden gewezen dat namens de eisende partij aan de Gewestelijke 

Wooninspectie per schrijven van 1 november 2016 werd meegedeeld dat de werken 
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waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd volledig werden uitgevoerd 

en een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd Ingediend (zie STUK 8). Op basis 

van art. 20, §6 van de Vlaamse Wooncode had de Vlaamse Wooninspectie de mogelijkheld 

om controle uit te voeren, doch dat heeft zij tot op heden nagelaten. De dwangsommen 

dienen minstens te worden opgeschort totdat de Vlaamse Wooninspecteur een hercontrole 

heeft uitgevoerd, waaruit zal blijken dat eisende partij wel degelijk elke mogelijke uitvoering 

- met uitzondering van de vergunning - heeft gegeven aan de hoofdveroordeling. 

ili. Uiterst ondergeschikt: herlelden dwangsom tot 1 EUR 

Indien de rechter nog meer per impossibile van oordeel zou zijn dat ook een opschorting van 

de dwangsommen niet mogelijk zou zijn, vordert elsende partij - uiterst ondergeschikt - dat 

de dwangsom zou worden herleid tot 1 EUR per dag vertraging. 

c) RPV 

Eisende partij vordert het baslsrechtsplegingsvergoeding voor niet In geld waardeerbare 

vordering, ten belope van 1.440,00 EUR. 

OM DEZE REDENEN: 

En alle andere, op tijd en stond in te brengen in de loop van het geding. 

Er de vordering toelaatbaar en gegrond te zien en te horen verklaren. 

Er dientengevolge te zien en te horen oordelen en zeggen voor recht, om de redenen 

hieronder vermeld en alle anderen op tijd en stond in te brengen, dat bij toepassing van art. 

1385quinquies Gerechtelijk Wetboek de dwangsommen die werd opgelegd bij initieel vonnis 

van de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen rechtdoende in correctionele zaken dd. 24 

februari 2015 en navolgend arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 13 januari 

2016, opgeheven zijn wegens onmogelijkheld om aan de hoofdveroordeling te voldoen en er 

zich voor zoveel als nodig verbod te horen opleggen om verder maatregelen van 

tenuitvoerlegging te (doen) nemen met betrekking tot de bedoelde dwangsommen. 

Minstens, ondergeschikt, te zien en te horen zeggen voor recht dat de looptijd van de 

dwangsommen wordt opgeschort voor een termijn van 2 jaar en er zich definitief verbod te 
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horen opleggen om maatregelen van tenuitvoerlegging te (doen) nemen met betrekking tot 

de tot op heden vermeend verbeurde dwangsommen. 

Uiterst ondergeschikt te zien en te horen zeggen voor recht dat de dwangsommen 

verminderd worden tot 1 EUR per dag vertraging. 

Tenslotte gedaagde te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip 

van ~e rechtsplegingsvergoeding t .b.v. 1.440,00 EUR. 

Het te wijzen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren, niettegenstaande verzet of hoger 

beroep, zonder borgstelling en met uitsluiting van het recht t ot kantonnement. 

Gerandmeld op het hypotheekkantoor van 

Ref. : . 

bedrag: 40 euro 

(get) Hypotheekbewaarder, 

2. Voorgaanden 

2.1. 

t 3 op 14 november 2017 

Bij het arrest, op tegenspraak gewezen door het hof van beroep Antwerpen, kamer 12, op 

13 januari 2016 werd als volgt beslist: 

Past de tijdsperiode aan met betrekking tot de feiten sub A.ll. en A.lll. met name "op 23 

januari 2013"; 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond; 
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Beveelt beklaagde aan het pand gelegen te een herbestemming te geven 

overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 

dan wel tot de sloop over te gaan, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 

decretale of reglementaire bepalingen, binnen de termijn van HN JAAR vanaf het in kracht 

van gewijsde gaan van huidig arrest; 

Beveelt voor het geval de herstelmaatregelen door de overtreder niet binnen 1 jaar na het in 

kracht van gewijsde gaan van huidig arre~t worden uitgevoerd, zoals hiervoor gezegd, dat de 

wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagde, op grond van 

art. 20bis §7 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht Is alle uitvoeringskosten te vergoeden 

op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid die het arrest uitvoert, of begroot en 

uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank; 

Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot het uitvoeren van de 

herstelmaatregelen niet wordt voldaan, tot betaling aan de wooninspecteur van een 

dwangsom van HONDERDVIJFTIG EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op 

het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd 

betekend; 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente de kosten vermeld in artikel 15 §1, Gde lid Vlaamse Wooncode - thans 

artikel17bls §2 Vlaamse Wooncode - te verhalen op beklaagde 

en dit uit hoofde von: 

A. 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 5, 15, 20 § 1, 20 bis en 20 ter van het decreet van 15 juli 1997 

houdende de Vlaamse Wooncode, 

een woning In het onroerend goed gelegen te 
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gekadastreerd als sectie 

met een oppervlakte van 

building 

eigendom van , geboren tE :op 

bij akte verleden door notaris en ontvangen op het registratiekantoor o~ 

rechtstreeks of via een tussenpersoon te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld met 

het oog op bewoning, welke niet beantwoordt aan de vereisten gesteld In artikel 5 van het 

decreet, 

namelijk 

I. Van 27 augustus 2012 tot en met 23 januari 2013, 

Het appartement gelegen op de eerste verdieping l inks ten nadele van 

geboren te op en overleden tE op en 

, geboren te ·Op 

11. Van 11uli 2012 tot en met 23 januari 2013, 

het appartement gelegen op de eerste verdieping rechts ten nadele van 

• geboren te 1 op • geboren 

te op 

en 

geboren te 

geboren te 

111. Van 1 juli 2012 tot en met 23 januari 2013, 

het appartement gelegen op de tweede verdieping rechts ten nadele var 

geboren t e o~ 

2.2. 
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Bij het arrest, op tegenspraak gewezen door het hof van beroep Antwerpen, kamer 12, op 

30 maart 2016 werd als volgt beslist: 

Verklaart de vordering van het Openbaar Ministerie tot verbetering van het arrest van het 

hof van beroep Antwerpen, twaalfde kamer, d.d. 13 januari 2016 ontvankelijk en gegrond als 

volgt: 

Verbetert het arrest van deze kamer d.d. 13 januari 2016 zoals hiervoor gezegd zodat op 

bladzijde 37 de alinea 

11Beveelt beklaagde aan het pand gelegen te ~en herbestemming te geven 

overeenkomstig de bepalingen von de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 

dan wel tot de sloop over te gaan, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 

decretole of reglementaire bepalingen, binnen de termijn van ÉÉN JAAR vanaf het in kracht 

van gewijsde gaan van huidig arrest;" 

voortaan dient gelezen te worden als: 

"Beveelt beklaagde aan het pond gelegen te : een herbestemming te 

geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 

2009 don wel tot de sloop over te gaan, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 

decretole of reglementaire bepalingen, binnen de termijn van ÉÉN JAAR vanaf het in krocht 

van gewijsde gaan van huidig arrest;" 

Zegt dat de griffier op de kant van de oorspronkelijke beslissing d.d. 13 januarl2016 melding 

zal maken van het beschikkend gedeelte van de verbeterende beslissing; 

Zegt dat geen uitgifte, afschrift, noch uittreksel van de oorspronkelijke beslissing d.d. 13 

januari 2016 mag worden uitgereikt, tenzij daarop melding is gemaakt van het beschikkend 

gedeelte van de verbeterende beslissing; 

laat de kosten van deze procedure ten laste van de Staat. 

3. Bestreden beslissing 

3.1. 
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Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 2 februari 2018 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC8, werd als volgt beslist: 

Verklaart de vordering van 

ongegrond. 

. tegen de wooninspecteur ontvankelijk maar 

Verwijst in de kosten van het geding, aan de zijde van de wooninspecteur 

van het Vlaamse Gewest bepaald op 1.440,00 euro rechtsplegingvergoedlng. 

3.2. 

Er werd hoger beroep Ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 2 februari 2018 op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 2 maart 2018 door de rechtstreeks dagende partij tegen al de beschikkingen. 

3.3. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. afdeling Antwerpen: 

op 2 maart 2018 door de rechtstreeks dagende partij. 

4. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 03.10.2018. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

de heer voorzitter in zijn verslag 

het Openbaar Ministerie in zijn advies 
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de rechtstreeks gedaagde partij in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, 

voornoemd 

de rechtst reeks dagende partij ' in persoon en in zijn middelen van 

verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

5. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel en van de omvang van 

het hoger beroep 

5.1. Ontvankelijkheld van het hoger beroep van rechtstreeks dagende partij 

1. De verklaring van hoger beroep van de rechtstreeks dagende partij ·werd 

tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft 

gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de rechtstreeks dagende partij • d.d . 02.03.2018 

zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van St rafvordering werd tijdig Ingediend ter griffie van 

de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn 

nauwkeurig. 

3. Gelet op het bovenstaande is het hoger beroep van de rechtstreeks dagende partij 

• regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

5.2. Omvang van het hoger beroep 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het 

hof zich daarom uit tot de beoordeling van de beschikkingen van het bestreden vonnis die 

betrekking hebben op de vordering t ot opheffing van de dwangsom, de in ondergeschikte 

orde geformuleerde vordering tot opschorting van de looptijd van de dwangsom en de in 

uit erst ondergeschikte orde geformuleerde vordering tot vermindering van de dwangsom. 
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6. Beoordeling 

1. Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

het hof van oordeel dat de vordering van de rechtstreeks dagende partij - - ------ tot 

opheffing van de dwangsom, opschorting van de looptijd ervan of vermindering van de 

dwangsom ongegrond is. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter op blz. 

14 t.e.m. 17 van het bestreden vonnis, welke door de rechtstreeks dagende partij - ---··--

in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd en overgenomen, en -

mede in antwoord op de beroepsconclusie van beklaagde - aangevuld als volgt. 

2. De rechtstreeks dagende partij vraagt in hoofdorde om te zeggen voor recht 

dat de dwangsommen, die hem werden opgelegd bij vonnis d.d. 02.02.2015 en bevestigd bij 

arrest d.d. 13.01.2016 (verbeterd bij verbeterend arrest d.d. 30.03.2016), worden 

opgeheven met toepassing van artikel 1385quinquies Ger.W. wegens onmogelijkheid om 

aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

In ondergeschikte orde vordert hij dat wordt gezegd voor recht dat de looptijd van de 

dwangsommen wordt opgeschort voor een termijn van 2 jaar. 

In uiterst ondergeschikte orde vordert hij dat wordt gezegd voor recht dat de 

dwangsommen verminderd worden tot één euro per dag vertraging. 

3. Het herstel dat aan de rechtstreeks dagende partij werd opgelegd bij arrest van 

het hof van beroep te Antwerpen, twaalfde kamer, d.d. 13.01.2016 (verbeterd bij 

verbeterend arrest d.d. 30.03.2016) luidt als volgt: 

"Beveelt beklaagde aan het pand gelegen te een herbestemming te 

geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 

2009 dan wel tot sloop over te gaan, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 

decretale of reglementaire bepalingen, binnen de termijn van EEN JAAR vanaf het in kracht 

van gewijsde gaan van huidig arrest. " 

Teneinde uitvoering t e geven aan de hem opgelegde herstelvorderlng, diende de 

rechtstreeks dagende partij derhalve binnen de hem opgelegde termijn van 1 jaar 
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over te gaan tot herbestemming van het pand overeen~omstig de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan wel tot sloop. 

In het kader van huidige vordering in toepassing van artikel1385quinquies Ger.W. dient het 

hof na te gaan of er in hoofde van de rechtstreeks dagende partij een blijvende of 

tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid bestond om aan deze hoofdveroordeling te 

voldoen. 

4. Artikel 1385quinquies Ger.W. bepaalt dat de rechter die een dwangsom heeft opgelegd, 

op vordering van de veroordeelde de dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan opschorten 

gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van 

blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeeld~ om aan 

de hoofdveroordeling te voldoen. Voor zover de dwangsom verbeurd was voorda~ de 

onmogelijkheid intrad, kan de rechter haar niet opheffen of verminderen. 

Enkel wanneer de rechter vaststelt dat de schuldenaar van een dwangsom onmogelijk aan 

zijn hoofdveroordeling kan voldoen, kan hij die schuldenaar gedeeltelijk of volledig vrijstellen 

van de betaling van de dwangsom. Het begrip "onmogelijkheid" zoals bedoeld in artikel 

1385quinquies Ger.W. is hier dus van doorslaggevend belang en dit begrip krijgt in de 

cassatierechtspraak een specifieke invulling waar het hof zich bij aansluit. 

Zo is er van "onmogelijkheid" om aan de hoofdveroordeling te voldoen als bedoeld in artikel 

138Squinquies Ger.W. sprake indien zich een situatle voordoet waarin de dwangsom zijn zin 

als dwangmiddel verliest, dit wil zeggen als geldelijke prikkel om nakoming van de 

veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren. Dit Is het geval indien het onredelijk zou zijn om 

van de veroordeelde meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft betracht (zie 

o.a. Cass.12 mei 2016, ARC.14.0032.N) . 

. De door artikel 138Squinquies Ger.W. bedoelde onmogelijkheid voor de veroordeelde om 

aan de hoofdveroordeling te voldoen is dus geen absolute, maar wel een relatieve 

onmogelijkheld die moet worden afgemeten volgens de maatstaf van wat redelijkerwijze 

onmogelijk is (zie o.a. Cass.12 mei 2015, AR P.l4.0493.N). 

De onmogelijkheid bedoeld in artikel 138Squinquies Ger.W. is tenslotte die waarvan de 

rechter niet op de hoogte was op het ogenblik dat hij de hoofdveroordeling uitspreekt en de 

dwangsom beveelt, ofwel omdat zij pas gebleken is na de uitspraak van die beslissing, ofwel 

omdat zij aan de rechter niet ter kennis werd gebracht vooraleer hij uitspraak deed (zie o.a. 

Cass. 2 december 2011, AR C.l0.0561.F). In die zin begrepen verliest de dwangsom iedere 
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zin als prikkel om de nakoming van de hoofdveroordeling te verzekeren wanneer na de 

uitspraak van de dwangsomrechter komt vast te staan dat de voldoening van de 

hoofdveroordeling reeds voord ien onmogelijk was en strekt zij enkel tot bestraffing van de 

schuldenaar (zie o.a. Cass.21 maart 2011, ARC.10.0631.N). 

5. Uit de syntheseconclusie van de rechtstreeks dagende partij blijkt dat hij -

samengevat op basis van de door hem in zijn syntheseconclusie gemaakte opsomming -

volgende elementen inroept die het volgens hem onmogelijk hebben gemaakt om aan de 

herstelvordering te voldoen binnen de door de eerste rechter bepaalde termijnen: 

a/ de rechtstreeks dagende partij zou onmiddellijk alle technische 

tekortkomingen In de woningen hebben verholpen, hetgeen door hem bij schrijven 

d.d. 01.11.2016 conform art. 20bis, §6 van de Vlaamse Wooncode aan de 

Gewestelijke Wooninspectie werd meegedeeld, zodat elke zin van de dwangsom als 

dwangmiddel verdwenen zou zijn; 

b/ vanaf de datum van de indiening van de regularisatieaanvraag, zijnde 08.07.2016, 

zou de rechtstreeks dagende partij in de onmogelijkheid zijn geweest om 

zelf nog meer te ondernemen om verder aan de hoofdveroordeling te voldoen, om 

reden dat voor het bekomen van een regularisatievergunning de tussenkomst van de 

vergunningverlenende overheid nodig is, die zich dient te houden aan de decretaal 

bepaalde termijnen; 

cl de slechte financiële toestand van de rechtstreeks dagende partij 

waardoor de uitvoering van de vergunning naar eigen zeggen "traag, doch gestaag" 

zou verlopen. 

6. Het feit dat de rechtstreeks dagende partij onmiddellijk alle technische 

tekortkomingen in de woningen zou hebben verholpen, is op zich niet bepalend in het kader 

van de beoordeling van de wettelijk vereiste ''blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke 

onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen". 

In eerste instantie dient immers gekeken te worden naar het voorwerp van het herstel, zoals 

bepaald in het vonnis d.d. 02.02.2015 en bevestigd bij arrest d.d. 13.01.2016 (verbeterd bij 

verbeterend arrest d.d. 30.03.2016). 
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Het herstel dat aan de rechtstreeks dagende partij was opgelegd bestond niet In 

het wegwerken en herstellen van alle vastgestelde technische tekortkomingen in de 

verschillende woonentlteiten, doch betrof daarentegen: 

"Beveelt beklaagde aan het pand gelegen te ' een herbestemming te 

geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 

2009 dan wel tot sloop over te gaan, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 

decretole of reglementaire bepalingen, binnen de termijn van EEN JAAR vanaf het in kracht 

van gewijsde gaan van huidig arrest." 

In het kader van een vordering op grond van art. 138Squinqules Ger.W. dient het hof 

derhalve na te gaan of er in de uitvoering van dit bevolen herstel (herbestemming dan wel 

sloop) in hoofde van de rechtstreeks dagende partij een blijvende of tijdelijke, 

gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid bestond om aan deze hoofdveroordeling te voldoen. 

Het hof stelt vast dat de door de rechtstreeks dagende partij . aangehaalde 

elementen er in feite op neerkomen dat hij er uiteindelijk heeft voor gekozen om op 

08.07.2016 een aanvraag tot regularisatie van een meergezinswoning in te dienen bij het 

college van burgemeester en schepenen van en dat hij vanaf dat ogenblik verder 

niets meer kon doen en hij de beslissing diende af te wachten. 

Om reden dat deze regularisatieaanvraag op verschillende vlakken niet beantwoordde aan 

de geldende voorschriften (zo werd er onder meer een afwijking gevraagd voor de 

dakkapellen), werd de regularisatieaanvraag op 14.11.2016 geweigerd. Het hoger beroep 

tegen deze weigering werd bij beslissing van de Deputatie d.d. ó9.03.2017 afgewezen. 

Ruim 2 maanden later, op 17.05.2017 werd een nieuwe (aangepaste) regularisatieaanvraag 

ingediend, waarna op 21.08.2017 een regularisatievergunning werd verleend. Ter zitting van 

het hof d.d. 03.10.2018 is gebleken dat deze regularisatievergunning op heden nog steeds 

niet (volledig} is uitgevoerd door de rechtstreeks dagende partij 

Samen met de eerste rechter is het hof van oordeel dat de onmogelijkheid die zou bestaan 

In de termijnen die gerespecteerd dienen te worden voor het bekomen van een 

regularisatieaanvraag op zich niet kunnen beschouwd worden als een onmogelijkheid tot het 

uitvoeren van de hoofdveroordeling als bedoeld in artikel 138Squinquies Ger.W., nu 

dergelijke regularisatieaanvraag geenszins het (exclusieve} voorwerp van de 

hoofdveroordeling vormt: het bevolen herstel bestond immers in "een herbestemming te 
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geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 

2009 dan wel tot sloop over te gaan". 

Wanneer de rechtstreeks dagende partij ervoor kiest om een 

regularisatieaanvraag in te dienen voor een meergezinswoning met 4 woonentiteiten en hij 

daarbij het risico neemt om een afwijking te vragen op de geldende voorschriften (voor de 

dakkapellen), dan vormt een initiële welgering door de vergunningverlenende overheid 

alleszins géén blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de 

veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

Het hof onderschrijft ter zake volledig de motivering van de eerste rechter zoals vermeld op 

blz. 17 van het bestreden vonnis, met name dat de door de rechtstreeks dagende partij 

opgeworpen onmogelijkheid in de hierboven geschetste omstandigheden geheel te 

wijten Is aan zijn eigen gedrag (6 maanden wachten na het arrest van het hof d.d. 

13.01.2016 om de regularisatieaanvraag in te dienen, na weigering wederom 2 maanden 

wachten om een aangepaste regularisatieaanvraag in te dienen en de vaststelling dat de 

eerste regularisatieaanvraag niet voldeed aan de geldende stedenbouwkundige 

voorschriften). 

Uit de gegevens van het dossier bl ijkt immers dat een regularisatievergunning (voor zover de 

aanvraag in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften) 

binnen een termijn van 3 à 4 maanden na indiening van de aanvraag wordt afgeleverd. 

De financiële moeilijkheden van de rechtstreeks dagende partij , waardoor de 

uitvoering van de vergunn ing naar eigen zeggen "traag, doch gestaag" zou verlopen, maakt 

op zich geen onmogelijkheid uit in de zin van artikel 1385quinquies Ger.W. om de hem 

opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren zonder dat Is aangetoond dat hij alle redelijke 

inspanningen heeft ondernomen om aan deze verplichtingen te voldoen, hetgeen niet het 

geval is. 

De aan de rechtstreeks dagende partij opgelegde dwangsommen hebben dan 

ook, anders dan hij in syntheseconclusie voorhoudt, hun nut als dwangmiddel niet verloren 

als geldelijke prikkel om nakoming van de veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren. 

Samengenomen is het hof van oordeel dat geen van de door de rechtstreeks dagende partij 

ingeroepen elementen voor hem een bl ijvende of tijdelijke, gehele of 

gedeeltelijke onmogelijkheid inhielden om aan de opgelegde herstelmaatregelen te voldoen. 

Er kan dus geen sprake zijn van een opheffing van de dwangsommen. 
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7. Bij gebreke aan bewijs door de rechtstreeks dagende partij van een blijvende 

of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de opgelegde 

herstelmaatregelen te voldoen, is zijn in ondergeschikte orde geformuleerde vordering tot 

het opschorten van de looptijd van de dwangsommen voor een termijn van 2 jaar, evenals 

zijn in uiterst ondergeschikte orde geformuleerde vordering tot vermindering van de 

dwangsommen tot één euro per dag vertraging, eveneens ongegrond. 

De door de rechtstreeks dagende partij 

afgewezen als ongegrond. 
ingestelde vorderingen dienen derhalve 

8. De rechtstreeks dagende partij is zowel in eerste aanleg, als in hoger beroep de 

In het ongelijk gestelde partij, zodat hij wordt veroordeeld tot betaling aan DE 

WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST BEVOEGD VOOR DE PROVINCIE 

ANTWERPEN van een rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro in eerste aanleg, en 1.440 

èuro In hoger beroep. 

7. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211 van het 

Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7 van het Strafwetboek 

1385qulnqules van het Gerechtelijk Wetboek 

162bis van het Wetboek van Strafvordering 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

2 en 3 van het KB van 26 oktober 2007 

8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 
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Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van het hoger beroep 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart het hoger beroep van de rechtstreeks dagende partij ontvankelijk; 

Bevestigt het bestreden vonnis en verklaart aldus de vorderingen van de rechtstreeks 

dagende partij ontvankelijk, doch ongegrond; 

Veroordeelt de rechtstreeks dagende partij . tot de kosten van deze procedure in 

beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij In totaal begroot op 156,33 

euro; 

Veroordeelt de rechtstreeks dagende partij om aan de rechtstreeks gedaagde 

partij DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST BEVOEGD VOOR DE PROVINCIE 

ANTWERPEN, een rechtsplegingvergoeding te betalen van 1.440 euro in eerste aanleg en 

1.440 euro In hoger beroep. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, kamer C4, samengesteld uit: 

l. Knapen raadsheer d.d. voorzitter 

J. Daenen raadsheer 

J. Decoker raad sheer 

en in openbare terechtzitting van 31 oktober 2018 

uitgesproken door L. Knapen, raadsheer d.d. voorzitter 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier J. Gey 

L. Knapen 
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