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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.18.1059.N 

S5� .2, WOONINSPECTEUR VAN H.t:T VLAAMSE GEWEST, met kantoor te 1210 

Brussel, Koning Albert Il-laan 19 bus 22, 

eiser tot herstel, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

1. t met zetel te 

beklaagde, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij bet Hof van .Cassatie, ' 



" 
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2. , geboren te op 

, wonende te 

beklaagde, 

met als raadsman mr. Jens Joossens, advocaat bij de balie Antwerpen, met 

kantoor te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 16-18, waar de verweerder 

woonplaats kiest 

ve1weerders. 

1. RECHTSPLEGING VOOR BET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer

pen, correctionele kamer, van 26 september 2018. 

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-g�ncraal Marc Tirnperman heeft geconcludeerd. 

ll. BESLISSING VAN KET HOF 

Beoordeling 

Middel 

Eerste en tweede onderdeel samen 

1. Het eerste onderdeel voert schending aan van de artikelen 5, 20 en 20his 
Vlaamse Wooncode en de artikelen 4, 6, 7 en 17 van het decreet van 4 februari 

1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenka

mers (hierna het Kamerdecreet), vóór de opheffing van de:t.e bepalingen door arti

kel 34 van het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decre

ten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft: liet arrest steunt de beoordeling over 

de toepasselijkheid van de Vlaamse Wooncode ten onrechte op het geheel van de 

woningen op het opcnluchtrecreatief domein en maakt die toepasselijkheid dus 
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afhankelijk van het gegeven dat het merendeel van de bewoners van de op dit do

mein opgetrokken chalets of kamers daar op duurzame wijze verblijft en er zijn 

hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, eerder dan op het antwoord op de vraag of in 

elk van de betrokken woningen die op dit domein zijn gesitueerd op duurzame 

wijze wordt gewoond door de personen die daar verblijven; uit artikel 5 Vlaamse 

Wooncode volgt dat het voldoen aan de vereisten moet worden bepaald per wo

ning; het arrest onderzoekt weliswaar of de chalets die het voorwerp uitmaken van 

de telastleggingen B en C permanent werden bewoond, maar kadert dil onderz.oek 

volledig in het onjuiste uitgangspWll dat de Vlaamse Wooncode slechts toepasse

lijk kan zijn indien op het openluchtrccreatief domein in zijn geheeJ gezien het 

merendeel van de bewoners daar op duurz;am.e wij7.e verblijft; aldus is de afWij

zing van eisers herstelvordering, gesteund op het niet bewezen zijn van de telast

leggingen B en C, niet naar recht verantwoord. 

Het tweede onderdeel voert schending aan van artikel 2, § 1, 31°, Vlaamse Woon

code: het arrest beoordeelt de  toepasselijkheid van de Vlaamse Wooncode ten on

rechte rekening houdend met het geheel van het openluchtrecreatief domein, ter

wijl de Vlaamse Wooncode toepasselijk is op elke woning zoals gedefinieerd in 

artikel 2, § 1, 31°, Vlaamse Wooncode; de appelrechters stellen vast dal elke cha

let als een afzonderlijke woning is te beschouwen, zodat het toepasselijkheidson

dcrzoek van de Vlaamse Wooncode niet kon gebeuren via een globale benadering 

van het betrokken openluchtrecreatief domein, maar wel per chalet afzonderlijk; 

bijgevolg verantwoordt het arrest de beslissing niet naar recht. 

2. In zoverre de vordering van de eiser als eiser tot herstel is gesteund op de 

feiten der telastlegging C, die zouden zijn gepleegd in de periode van 1 januari 

2012 tot en met 3 december 2012, veronderstelt ze dat is bewezen dat de vciweer

ders zich aan die als misdrijf omschreven feiten hebben schuldig gemaakt. 

Die beoordeling moet gebeuren op basis van de regelgeving zoals van toepassing 

op het ogenblik van die feiten, meer bepaald de toen geldende artikelen 4 en 17, 

§ 1, Kamerdecreet. De omstandigheid dat met het voormelde decreet van 29 maart 
2013 de bepalingen van het Kamerdecreet zijn opgeheveu en de regeling betref

fende kamers en studentenkamers is geïntegreerd in de Vlaamse Wooncode, 

waarvan artikel 20 als mildere strafbepaling van toepassing is, doet daaraan niets 
af. 
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Daaruit volgt dat bij de beo-0rdeling van het bewezen zijn van de feiten der telast

legging C, a1s grondslag voor de vordering van de ejser, de omschrijving van de 

begrippen woning, gezin of hoofdverblijfj:>laats in artikel 2, § 1, 31°, 8° en 10°, 
Vlaamse Wooncode niet dienstig is. 

In zoverre de beide onderdelen uitgaau van een andere rechtsopvatting, falen ze 

naar recht. 

3. Het arrest (p. 22, derde tot vijfde alinea en p. 24, tweede alinea) neemt aan 

dat de toepasselijkheid van de Vlaamse Wooncode moet worden beoordeeld reke

ning houdend met het openlucblrecreatief domein in z ijn geheel en dus of het me

re ndeel van de bewoners op duurzame wijze in de chalets of kamers verblijft en er 

zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd. Het arrest (p. 22, zesde alinea), dat ter 

zake overigens verwijst naar de conclusie van de eiser (p. 24, laatste alinea), on
derzoekt evenwel ook aan de hand van de concrete gegevens van het strafdossier 

of er voor de chalets, waarvan de eiser aanneemt dat er duurzame of permanente 
bewoning was, daadwerkelijk sprake is van duurzame of permanente bewoning. 

Het oordeelt op basis van dit onderzoek dat dit niet hel geval is (arrest, p. 22, laat
ste twee alinea's, p. 23, eerste alinea en p. 24, derde tot en met vijfde alinea), zo

dat de beslissing betreffende de telastlegging B als grondslag voor de afwijzing 

van eisers herstelvordering wel degelijk is gesteund op een onderzoek per chalet. 

In zoverre zijn de beide onderdelen gericht tegen overtollige redenen, kunnen ze 

niet tot cassatie leiden en zijn ze bijgevolg niet ontvankelijk. 

Derde onderdeel 

4. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2, § 1, 8° en 5 Vlaamse 

Wooncode: het arrest oordeelt betreffende de chalets voorwerp van de telastleg

gingen B en C dat geen permanente bewoning voorligt omdat het verblijf tijdelijk 

is en de betrokken bewoners af en toe terugkeren naar hun land, terwijl de Vlaam

se Wooncode niet enkel van toepassing is bij permanente bewoning, maar vanaf 

het ogenblik dat er een duurzame bewoning is; er is sprake van duurzame bewo
ning van zodra een persoon effectief en gewoonlijk op een plaats woont; de om

standigheid dat de betrok.ken bewoners die voor maanden en sommigen voor meer 

dan een jaar in de betrokken woning hebben verbleven voor korte periodes terug-
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keerden naar hun land, laat niet toe te besluiten dat er geen sprake is van duurza

me bewoning; pcnnanente bewoning sluit een duurzame bewoning niet uit zoals 

blijkt uit de artikelen 2 ,  § 1, 8° en 5 Vlaamse Wooncode. 

5. In zo vene de vordering van de eiser als eiser tot herstel is gesteund op de 

feiten der telastlegging C, die zouden zijn gepleegd in de periode van 1 januari 

2012 tot en m�t 3 december 2012, veronderstelt ze dat is bewezen dat de verweer

ders zich aan die als misdrijf omschreven feiten hebben schuldig gemaakt. 

Die beoordeJing moet gebeuren op basis van de regelgeving zoaJs van toepassing 

op bet ogenblik van die feiten, meer bepaald de toen geldende artikelen 4 en 17, 

§ 1, Kamerdecreet. De omstandigheid dat met het voormelde decreet van 29 maart 

2013 de bepalingen :van het Kamerdecreet zijn opgeheven en de regeling betref

fende kamers en studenten.kaaiers is geïntegreerd in de Vlaamse W ooncode, 

waarvan artikel 20 als mildere strafbepaling van toepassing is, doet daaraan niets 

af. 

Daaruit volgt dat bij de beoordeling van het bewezen zijn van de feiten der telast

legging C, als grondslag voor de vordering van de eiser, de omschrijving van de 

begrippen woning, gezin of hoofdverbJij fplaats in artikel 2, § 1, 31°, 8° en 10°, 

Vlaamse Wooncode niet dienstig is. 

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 

recht. 

6. Artikel 2, § l, 31°, Vlaamse Wooncode omschrijft een woning als elk on

roerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk is bestemd voor de huisvesting voor 

een gezin of een alleenstaande. Artikel 2, § 1, 8°, Vlaamse Wooncode dcfiniee1t 

een gezin als meerdere personen die op duurzame wijze in dezelfde woning sa

menwonen en daar hun hoofdverblijfplaats hebben. Artikel 2, § 1, 10°, Vlaamse 

Wooncode bepaalt dat onder hoofdverblijfplaats moet worden verstaan de woning 

waar een gezin of een alleenstaande effectief en gewoonlijk verblijft. 

Uit deze bepalingen volgt dat onroerende goederen slechts onder de toepassing 

van de Vlaamse Wooncode vallen indien de huisvestingsbestemming een zekere 

standvastigheid heeft, wat inhoudt dat het verblijf een duurzaam of anders gezegd 

permanent karakter moet hebben en dus niet occasioneel mag zijn. 
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7. Het staat aan de rechter te oordelen op grond van de feitelijke gegevens van 

de zaak in welke mate een verblijf in een onroerend goed een duurzaam of penna

nent karakter heeft dan wel slechts occasioneel van aard is. De rechter kan daarbij 

het gegeven dat de betrokken personen slecht-; voor korte tijd in het onroerend 

goed verblijven en regelmatig terugkeren naar hun woon- of verblijfplaats in het 

buitenland in aanmerking nemen. 

ln zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 

recht. 

Vierde onderdeel 

8. Het onderdeel voert schending aan van de artilcelen 5, 20 en 20bis Vlaamse 

Wooncode: het arrest kon uit de vastgestelde feiten geenszins afleiden dat de cha

lets niet duurzaam werden bewoond; uit die feitelijke vaststellingen blijkt immers 

dat de bewoners voor een langere periode van minstens meerdere maanden tot 

soms een jaar of meer in de betrokken chalets verbleven en voor korte periodes te

rugkeerden naar hun land; er is een duurzame hewoning vanaf het ogenblik dat 

een persoon effectief en gewoonlijk op een bepaalde plaats woont, zelfs indien 

deze bewoner voor korte periodes naar zijn land terugkeert; d� beslissing is dan 

ook niet naar recht verantwoord. 

9. In zoverre de vordering van de eiser als eiser tot herstel is gesteund op de 

feiten der telastlegging C, die zouden zijn gepleegd in de periode van 1 januari 

2012 tot en met 3 december 2012, veronderstelt ze dat is bewezen dat de verweer

ders zich aan die als misdrijf omschreven feiten hebben schuldig gemaakt. 

Die beoordeling moet gebeuren op basis van de regelgeving zoals van toepassing 

op het ogenblik van die feiten, meer bepaald de toen geldende artikelen 4 en 17, 
§ l ,  Kamerdecreet. De omstandigheid dat met het voonnelde decreet van 29 maait 

2013 de bepalingen van bet Kamerdecreet zijn opgeheven en de regeling betref

fende kamers en studentenkamers is geîntegreerd in de Vlaamse Wooncode, 

waarvan artikel 20 als mildere strafbepaling van toepassing is, doet daaraan niets 

af. 

Daaruit volgt dat bij d.e beoordeling van het bewezen zijn van de feiten der telast

leggi ng C, als grondslag voor de vordering van de eiser, de omschrijving van de 
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begrippen woning, gezin of hoofdverblijfplaats in artikel 2, § 1, 31°, 8° en 10°, 

Vlaamse Wooncodc niet dienstig is. 

In zoverre bet onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 

recht. 

10. Zoals blijkt uit het antwoord op het derde onderdeel: 

- volgt uit artikel 2, § 1, 31°, 8° en 10°, Vlaamse Wooncode dat onroerende g<;>e

deren slechts onder de toepassing van de Vlaamse Wooncode vallen indien de 

huisvestingsbestemming een zekere standvastigheid heeft, wat inhoudt dat het 

verblijf een duurzaam of anders gezegd permanent karakter moet hebben en 

dus niet occasioneel mag zijn; 

- staat het aan de rechter te oordelen op grond van de feitelijke gegevens van de 

Laak in weJke mate een verblijf in een omoerend goed een duurzaam of perma

nent karakter heeft dan wel slechts occasioneel van aard is, waarbij hij het 

gegeven dat de betrokken personen slechts voor korte tijd in het onroerend 

goed verblijven en regelmatig terugkeren naar hun verblijfplaats in het buiten

land in aanmerking kan nemen. 

11. Het arrest (p. 21-23) bevat met verwijzing naar het proces-verbaal van 19 

december 2012 met het overzicht van de verblijfsperiodes van de bewoners van de 

chalets op het openluchtrecreatief domein de volgende vaststellingen betreffende 

de hierna vermelde chalets voorwerp van de telastlegging B: 

- chalet 21: volgens de bewoonster werd de chalet bewoond door haarzelf en 

haar zoontje sinds juni 2012 en door haar vriend sinds maart en zouden zij daar 

verblijven totdat haar tewerkstelling bij . in februari 2013 zou zijn 

beëiodigd; 

- chalel de wonir.g 0/1 werd op het ogenblik van de controle sinds drie we-

ken bewoond en de bewoner zou er verblijven tot februari 2013 totdat de te

werkstelling bij . zou zijn beëindigd; volgens de verklaring van de 

bewoner van de woning 0/2 verbleef hij sinds een viertal maanden in de chalet, 

maar keerde hij op regelmatige basis terug naar zijn thuisland (voor wis

selende periodes: vier maanden, één week, ".); 
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- chalet . : de woning 011 werd bewoond door een echtpaar dat eveneens bij 

werkte en dat sinds één maand in de chalet verbleef; de bewoner van 

de woning 0/2 verbleef sinds één maand in deze chalet en woonde daarvoor 

gedurende één jaar in chalet ; de woning 0/3 werd sinds juli 2011 door de 

bewoner betrokken, maar hij ging op regelmatige basis terug naar en 

verbleef in van einde juli tot november; 

chalet· : deze chalet werd volgens de eigen verklaring van de hcwoner be

woond sinds anderhalf jaar, zonder dat die daar was ingeschreveu en zonder 

dat is onderzocht met welk doel hij er verbleef en tot wanneer, zodat bet gelet 

op deze zeer summiere gegevens niet is aangetoond dat er sprake is van een 

pennanente bewoning; 

- chalet : deze chalet werd bewoond door een persoon, die als conciërge was 

tewerkgesteld voor de eerste verweer!lter, maar daar pas verbleef vanaf 2011 en 

dit enkel van mei tot oktober; tijdens de wintennaanden verbleef hij met zijn 

familie in een appartement van het hotel waar ze waren ingeschreven; gelet op 

deze gegevens is er geen sprake van een permanente bewoning. 

Op grond van die gegevens kan het arrest oordelen dat er geen sprake is van een 

duurzame of permanente bewoning betreffende de met de telastlegging B bedoel
de chalets, dat de met deze telastlegging als misdrijf omschreven feiten niet bewe

zen zijn en dat de appelrechters geen kennis kunnen nemen van de herstelvorde

ring van de eiser betreffende deze telastlegging. Die beslissing is naar recht ver

antwoord. 

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek 

12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn nageleefd en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het HoC 

Verwerpt bet cassatieberoep. 
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Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 150,01 euro waarvan 115,01 euro verschuldigd is. 

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

samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse Couwenberg, en 

op de openbare rechtszitting van 23 april 2019 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc 
Tiroperman, met bijstand van afgevaardigd griffier Véroniquc Kosynsky. 

V. Kosynsky S. Berneman 

-·-� . ] 

(- � -- -t-� ·µ· - . tn----r-1.. ·)'" . 1 ". --· \ / 
t I ...... _ I • • 

F. Van Volsem 
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TWEEDE KAMER 
A.R. P.18.1059.N 

�blad 

MEMORIE TOT STA VING 

van het cassatieberoep ingesteld door: 

de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, van wie de kantoren 

gevestigd zijn te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19, bus 22, 

oorspronkelijk eiser tot herstel 

thans eiser tot ca ssatie, 

Njgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij het Hof van 

Cassatie Johan Verbist, kantoor houdend te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, 

waar keuze van woonst wordt gedaan, 

TEGEN: het arrest dat op 26 september 2018 op tegenspraak tussen partijen werd 

gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer C4 (arrest nummer 

C/993/2018), 

EN WAARBIJ EVENEENS PARTIJ WAREN: 

1. 

2. 

3. 

te 

oorspronkelijk eerste beklaagde, 

thans eerste verweerster in cassatie, 

·, met maatschappelijke zetel 

, ingeschreven in het KBO onder nummer 

de heer :, geboren te · op 

hoteldirecteur, wonende te: 

oorspronkelijk tweede beklaagde, 

thans tweede verweerder in cassatie, 

het OPENBAAR MINISTERIE, 

.. 

15 NOV. 2013 Op ter griffe 
van het Hof van Cassatie neergelegd/ 
o�n. 
(goedgekeurd de doorhaling van een/ 
woord(en}. " 

. M ike VAN BENEDEN 
G 1 t 
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Aan de Heren Eerste Voottitter en Voor.t.itter van het Hof van Cassatie, 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Ca.<isatie, 

Hooggeachte Heren en Dames, 

Eiser beeft de eer een memorie in te dienen tot staving van het cassatieberoep dat bij 
heeft aangetekend legen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer C4, gewezen 
op 26 september 2018 (arrest nummer C/993/2018). 

$ * 

FEITEN EN PROCF.DUREVOORGAANDEN 

O.cderbavige zaak heeft betrekking op een strafrechtelijke vervolging wegens 

inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), de Vlaamse Wooncode en 
het toenmalige doch ondertussen opgeheven decreet van 4 februrui 1997 houdende de 
kwaliteits· en veiligheidsnormen van kamers en studentenlcamers. 

Deze inbreuken hadden aJlen betrekking op een onroerend goed dat gelegen is te 

en eigendom is van en , thans eerste verweerster, en 

wordt aangewend voor de uitbating van een hotel en van vakantieverblijven. 

Op verzoek van het Openbaar Ministerie werd strafrechtelijke vervolging ingesteld 
tegen en als eerste beklaagde en de heer 

thans tweede verweerder, als tweede beklaagde. 

Zowel het College vau Burgemeester en Schepenen VNl de gemeente a]s de 

Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest kwamen in deze procedure tussen als eiser tot 
herstel, elk wat de hen betreffende inbreuken betreft. 

Onder betichting A - wat eiser betreft niet relevant - mrden verweerders vervolgd 

wegens bet oprichten van 45 niet vergunde constructies in de periode tussen 27 november 

2007 en 9 april 2013. 
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Onder betichting B werden verweerders vervolgd op basis van artikel 5 van de 

Vlaamse Woonoode van 15 juli 1997 om als verhuurder een woning ter beschikking te hebben 

gesteld die niet voldoet aan de vereisten van voormeld artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Onder de betichting C werden verweerders tenslotte vervolgd om een kamerwoning of 

kamers te hebben verhuurd die niet voldoen aan de vereisten van voormeld decreet van 4 

februari J 997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers. 

Bij beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Turn.hout 
gewezen op 3 februari 2015 werd aan eiser akte verleend van zijn stelling als eiser tot herstel 
tegen de beide beltlaagden. 

Alvorens �cht te doen werd een ge;echtsdesJ...-undige aangesteld met de opdracht om 

een feitelijke beschrijving te geven van de beweerdelijke 45 constn1cties en iu h.et bijzonder 

over de vraag of deze constructies, technisch gezien, al dan niet mobiel verplaatsbaar zijn of 
hiertoe in tact kunnen gesteld worden wegens hiertoe noodzakelijke en aanwezige 

infrastructuur aan dez.e constructies. De zaak werd in voortzetting gesteld op de zitting van 2 
juni 2015. 

Op 11 februari 2015 werd tegen dit vonnis alvorens recht te doen hoger beroep 
ingesteld <ioor het Openbaar Ministerie en tevens door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente 

Bij tussenarrest gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen op 2 september 2015 
werden de hogere beroepen ontvankelijk verklaard en werd geoordeeld dat het niet opportuun 

noch noodzakelijk is om een deskundigenonderzoek te bevelen. 

Hel Hof van Beroep te Antwerpen heeft de zaak overeenkomstig artikel 215 van het 
Wetboek van Strafvordering tot zich getrokken en de debatten heropend teneinde de grond 

van de zaak te behandelen. 

De zaak werd behandeld op de zitting van 27 juni 2018 waarna bij arrest van 26 
september 2018 uitspraak werd gednan over de grond van de zaak. 

Op strafrechtelijk gebied W-Orden verweerders vrijgesproken wegens de hen onder de 
tenlamleggingen B en C ten laste gelegde feiten, 

De feiten van de betichting A worden wel bewezen verklaard en tweede verweerder 

wordt hiervoor veroordeeld tet een geldboete van€ 500 met uitstel gedurende een termijn van 

drie jaar voor de helft van deze geldboete. Eerste verween.1er wordt veroordeeld tot een 
geldboete van€ 1000 met uitstel gedurende drie jaar voor de helft van deze geldboete. 

' 
I· 
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Gelet op de vrijspraak van de beide verweerders wegens de tenlasteleggingen B en C 
wordt door het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat het roet bevoegd is om te 

oordelen over de herstelvordering van eiser. 

Verweerders worden hoofdelijk veroordeeld tot de helft van de kosten van de 

strafvordering in beide aanleggen. 

Eiser werd veroordeeld tot de kosten van zijn stelling in .beide aanleggen, deze 

voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 0 euro. 

Tegen dit arrest werd namens eiser cassatieberoep aangetekend op 9 oktober2018. 

Tegc.n dit arrest wenst eiser op te komen met het volgende middel tot cassatie. 

ENlG MIDDEL TOT CASSATIE 

Gescbondeo wetsbepalingen 

- De artikelen 2.8°, 2.31°, 5, 20 en 20bis van het dec.reet van 15 julj 1997 houdende 

de Vlaamse Wooncod e, zowel in hun huidige versie nis deze voor de wijzigingen 

vau deze bepaliugen door de decreten van 29 april 2011 en 29 maart 2013; 
- De artikelen 4, 6, 7 en 17, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de 

kwaliteits- en veiligheidsn ormen van kamers en studentenkamers, voor de 

opheffing van deze bepalingen door artikel 34 van het decreet van 29 maart 2013 

houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwalitcitsbewaking betreft. 

Aangevochten beslissing 

De appelre<:hters zeggen voor recht dat zij niet bevoegd zijn om te oordelen over de 

herstelvo r de.ring van eiser wegens de vrijspraak .van verweerders voor de feiten van de 

betichtingen B en C. 

De appelrechters hebben inderdaad met betrelling tot de feiten van de betichtingen B 
en C geoordeeld dat de Vlaamse Wooncode maar vm toepassing is op de �iten van de 

betichtingen B en C voor i.over de kwestieuze chalets die hel voorwerp van deze betichtingen 
uitmaken o p  duW7..ame wijze worden bewoond zodat de reglementering van de Vlaamse 

Wooncode van toepassing is op deze verblijven. 

I· 
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Vervolgens oordelen de appelrechters op grond van de gegevens van het strafdossier 
dat er geen sprake is van een permanente bewoning. Volgens de appelrechters worden de 
chalets/kamers weliswaar effectief bewoond maac niet op een duw-zame wijze. 

Verweerders worden derhalve op deze groud vrijgesproken van de feiten van de 

betichtingen B en C en de appelrechters verklaren zich zodoende onbevoegd om te oordelen 

over de door eiser ingestelde herstelvordering. 

De besllssillg van de appelrechters waarbij z.ij aldus oordelen over de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van verweerders wordt door ben als volgt met redenen omkleed: 

1'6. 2. 2. De feiten sub Ben C.: inbreuk op bet Woondecreet 

Na onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is de 
schuld van [verweerders] aan het hen ten laste gelegde feiten lJ. en C. zoals hiervoor 
geactualiseerd niet bewezen. 

De lcwestieuze chalets die het voorwerp uitmaken van de feiten sub B. en C. zijn 
inmiddels vergunde constructies die volgens [eiser] "op duurzame wijze" bewoond 
worden zodat de regler.ientering van de Vlaamse Wooncode volgens {eiser J van 
toepassing is op deze verblijven. 

Een woning wordt door art. 2, 3 J 0 van de Vlaamse Woon code bepaald als valgt: 
"elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 

voor een gezin of een alleenstaande." 

Een gezin wordt in art. 2.8° van de Vlaamse Wooncode gedefinieerd als: 

"meerdere personen die op duurzame wijze in dezelfde woning .�amenwonen en daar 

hun hoofdverblijfplaats hebben" 
· 

Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan in art. 2 §1,10° van de Vlaamse Wooncode: 
"de woning waar een gezin of een alleenstaande effectief en gewoonlijk verblijft." 

Het begrip woning verwijst dan ook uitdrukkelijk naar een onroerende constructie. De 
kwestieuze cnalet.r (stacaravan:;) zijn gefmmobiliseerd doordat ze veranurd zijn in de 

grond en aangesloten zijn op de nutsvoorzieningen. 

Dit impliceert dat derhalve op deze verblijven de Vlaamse Wooncode van toepassing 
is, weliswaar wanneer aangetoond ts a.an de hand van de gegevens van het 
strafdossier dat de kwestieuze chalets bewoond worden door personen (een gezin of 
een alleen.staande) die daar effectief en gewoonlijk verblijven. 

f ' 
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De Vlaamse Waar.code definieert niet wat onder "op duurzame wijze" of"gewoonlij/r. 
verblijf' dient te worden verstaan, zodat deze begrippen in hwi dagdagelijkse 
betekenis dienen te worden geWerpreteerd 

Om dit te beoordelen dient in concreto onderzocht te worden of op het vergund 
openluchtrecreatie/ domein "in zijn geheel" sprake is dat het merendeel van de 

bewoners van de vergunde chalets/kamers "op duurzame wijze" aldaar verblijven en 
hun hoofdverblijfplaats daar hebben gevestigd 

Het hof verwijst naar het proces-verbaal van 19 december 2012 waarbij de 
verbalisanten een overzicht opstelden van de verblijfperiode van de bewoners van 91 
chalets aan we/Jee huwprijs per week/per maand (kaft 1stuk65 tot 72). 

Volgens Je woo,linspectie zou er slechts sprake zijn van een permanente bewoning in 
8 chalets hetgeen nog geen 8 % uitmaakt wm het aantal chalets. In de overige 83 
chalets is er volgens de Wooninspectie geen permanente bewoning aanwezig en 
werden de chalets aldus voor louter recreatieve bewoning gebruikt. Dit stemt 
overigens overeen met het gegeven dat [eerste verweerster] op het ogeublik van de 
feiten beschikte over een exploitalievergi.nning in de zin van het Logiesdecreet van JO 
juli 2008 (thans het decreet van 5 februari 2016 houdende toeristische logies) die op 1 

februari 2013 weliswaar werd ingetrokken doch op 4 juni 2014 opnieuw werd 
verleend voor 75 openluchtrecreatieve verblijven en op 2 december 2015 v:ior alle 
inmiddels J 16 openluchtrecreatieve verblijven op het terrein. 

Aan de hand van de concrete gegevens in het strafdossier onderzoekt het hof of in deze 
8 chalets er sprake is van een permanente bewoning. 

Het voorwerp van de tenlastelegging B. heeft betrelcking op 4 chalets. 

De chalets 21, 86 en 87 (feiten B.l/, B.IV, B.V. B. VI, B. VII en B. Vlll) werden bewoond 
door werknemers àie tijdelijk in deze chalets verbleven ingevolge hun 
tewerkstelling: 

chalet werd bewoond door met haar vriend en zoontje. De 
bewoonster verlclaarde deze chalet te bewonen sinds juni 2012 en haar 
vriend sinds maart (zie verklaring stuk 157). Zij zouden aldaar verblijven 
totdat haar tewerkstelling bij in februari 2013 zou beëindigd zijn. 
chalet bestaat uit 2 woningen: woning 011 werd bewoond door i en 
die verbleef op het ogenblik van de conJTole 3 weken in de chalet en zou 
eveneenî tot februari 2013 in deze chalet verblijven totdat de tewerkstelling bij 

zou beëindigd rijn {zie keft 1 verklaring stuk 195). De woning 012 
werd bewoond door (zie kafi / verklaring stuk 194) die verklaarde een 
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4-tal maanden in de chalet te hebben verbleven, maar hij verklaarde op 

regelmatige basis terug te keren naar zijn thuisland . (voor wisselende 

periodes: -1 maanden, J week .. .). Deze bewoner verklaarde voordien een 

andere chalet re hebben bewoond. 

Chalet bestaat uit 3 woningen: woning 011 werd bewoond door en 

haar echtgenoot die eveneens werkten bij met tussenpauzes en 

sinds 1 maand in t:kze chalet verbleef (zie verklaring stuk 222). De woning 012 

werd bewoond door. i die gedurende J maand deze chalet bewoonde 

en voordien gedurende 1 jaar chalet Zij verklaarde eveneens op 

regelmatige basis terug naar te gaan. De woning 013 werd bewoond 
door die sinds juli 2011 t:kze chalet bewoonde maar op regelmatige 

basis terug naar ging. Ze was van eind juli tot november in (zie 

llerklaring stuk 118). 

Het voor�erp ·nm de feiten sub C. heeft betrekking op 4 chalets waar kamers ter 

beschikking werden gesteld aan werknemers die tewerkgesteld waren bij 
werkgevers: 

chalet nr. (4 kamers): er werd skchrs één bewoner gehoord, dhr. 

(kamer 011) die deze kmmr bewoonde sinds april 2012. Hij verklaarde 

f.veneens dat 2 andere bewoners vanaf januari 2012 een kamer bewoonden en 

de andere bewoner vanaf maart 2012 (zie verklaring stuk 253). 

chalet nr. (4 kamers): er werd slechts Un bewoner gehoord. dhr. 

(lcamer 012) dle deze kamer bewoonde sinds mei en de 3 andere bewoners zijn 

ongeveer op hetzelfde moment aan.geknmen (zie verklaring stuk 293). 

chalet nr. (3 kamers): er werd slechts één bewoner gehoor<!. dhr. ' 

(kamer 011) die deze kamer bewoonde sinds 1 jaar maar vuklaarde dat hij 

verschillende keren gedurende dat jaar naar terugging. Ook de 

medebewoners in deze chalet komen en gallll naargelang hun tewerkstelling 

(zie verklaring stuk 331). 

chalet nr. (2 kamers): er werd slechts één bewoner gehoord, dhr. 
(kamer 011) die verklaarde deze kamer te bewonen gedwende 1 maand (zie 

verklaring stuk 369). 

Rekening houdend met deze verklaringen van de bewoners (van chalets en 

kamers in chalets ) stelt het hof vast dat de verblijfperiode van de bewoners 

in deze chalets niet altijd overeenstemt mei de verblijfsperiode in de door de 

verballsanJen opgestelde lijst (kaft 1 stukken 65 tot 72). Meer bepaald wat betreft 

chalet 1'11'. . (feiren C. V tot en met C. Vlll) werd vermeld dal de bewoners van deze 

kamers reeds 3 jaar in deze chalet verbleven, hetgeen niet overeenstem/ met de 

verklaring van één van de bewone"s. Er werden geen andere gegevens in het 

'. 
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strafdossier ge1J0egd die aantonen dat deze chalet gedurende drie jaar op duurzame 
wijze bewoond werd 

Hei is duidelijk a.an de hand van de verklaringen 11an deze bewoners 11an de 
chalets/Tramers dat zij komen en gaan naargelang hun tewerkstelling en op_ 

regelmatige basis naar hun land terugkeren voor een onbepaalde periode en zelfs niet 
weten of ze überhaupt nog terugkeren. .Deze gegevens tonen niet aan dal het verblijf 

van deze buitenlandse arbeidskrachten structureel werd georgan iseerd in het 
openluchtrecreatie/ domein. Deze buitenlandse arbeidskrachten verbleven door 
tzi.ssenkomst van hun werkgever tijdelijk in 4 11an de 91 chalets hetgeen 
verwaarloosbaar is. liet verblijf van deze buitenlandse arbeiders beperkt zich tot 

enkele chalets en hun verblijf is bovendien ti.fdelijk zodat er geen sprake is van een 
permanente bewnning. 

Wat betreft de chalet nr. (feit sub B.lll) zijn de gegevens zeer summier. Deze chalet 
werd bewoond door dhr. die volgens zijn eigen verlclaring aldaar 1,5 jaar in 
deze chalet verbleef Zijn huw· wu betaald worden door het : Alleszins is deze 
bewoner niet ingeschreven en is het niet verder onderzocht TTU!t welk doel hij in deze 
chalet verbleef en lot wanneer. In de door de verbalisanten opgestelde lijst werd met 
betrelcfdng tot deze chalet vermeld "ongekende gegevens". Gelet op deze zeer 
summiere gegevens is het derhalve niet aangetoond dat er in deze chalet sprake is van 
een permanente bewoning. 

De chalet (ei/ B.l) is het onthaalgebouw met appartement dat bewoond werd door 
dhr. n met zijn familie, die weliswaar sinds 2000 als conclerge 
tewerkgesteld was bij [eerste verweerster], maar in deze chalet verbleef met zijn gezin 
pas ·.;anaf 1011 en dit enkel van mei tot oktober (zie verklaring stuk 399). Gedurende 
de wintermaanden verbleven ze in het appartement in hel hotel alwaar zij ook zijn 
ingeschreveTL Gelet op deze gegevens is er evenmin sprake van een permanenle 
bewoning in deze chalet. 

Zoals [eiser] zelf in conclusie op p. 18 stelt, dient de feite/ijkt, toestand van elke 
terbeschikkingstelling van woningllromer beoordeeld te worden aan de hand van de 
concrete gegevens in het strafdossier om te b�llliten of de woning/l<LJmer effectief en 

gewoonlijk werd bewoond De verwijzing van [eiser} op p. 14 van zijn conclusie naar 
rechJspraak heeft weliswaar betrekking op de terbeschikkingstelling van een 

lramer/woning maar waar het permanent verblijf niet hel voorwerp van discussie 
betrof en derhalve is deze rechtspraak hier niet relei·ant. 

De venvijzing naar het arrest n en de tegen de woon 

inspecteur en hel college van burgemeester en schepenen van de gemeente \•an 

� 
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deze kamer van het hof van beroep Antwerpen van 21 december 2016 betreft 

andermaal een andere situatie en is hier evenmin relevant. 

Om redenen zoals hierboven uiteengezet heeft het hof aan de hand van de concrete 

gegevens van dit strafdossier besloten dat in dit geval er geen sprake is van een 

permanente bewoning. 

Het is niet omdat een bewoner tijdelijk tewerkgesteld is in Belgiè, al dan niet met 

tussenpam:es !ijd�lijk verblijft in een chalet/kamer, dat er sprak:! is van een duurzaam 

verblijf in de zin van het Vlaams Woondecreet. 

Uit het gegeven dat er voor seizoenarbeiders in tuin- en landbouw een aparte regeling 
werd getroffen die eveneens geïntegreerd is de Vlaamse Wooncode, kan niet zonder 

meer afgeleid worden dat het de wil van de der.ree/gever was om andere buitenlandse 

arbeidskrachten d� tijdelijk in Belgi� verblijven en die geen seizoenarbeiders zy·n 

eveneens te laten ressorteren onder de Vlaamsa Wooncods. 

Vermits het hof van oordeel is dat deze chalets/kamers weliswaar effectief mGaT niet 

op duurzame wijze werden bewoond, behoeft de argumentatie inzake het moreel 
element van de feiten sub B. en C. geen antwoord. " 

(besb:cden arrest, bladzijden 21 tot en met 25) 

Grieven 

Eerste onderdeel 

De appelrechters oordelen dat de betrokken chalets die het voorwerp uitmaken van de 

betichtingen B en C inmiddels vcrgqnde constructies uitmaken die volgens eiser op duurzame 

wijze bewoond worden zodat de Vlaamse Wooncode wel degelijk van toep�ing is op deze 

verblijf. 

Met verwijzing naar de definities zoals die wonlen verstrekt onder de artikelen 2 §1 

8°, 10° en 31° van de Vlaamse Wooucode oordelt>.n de appelrechters dat het begrip 'woning' 
verwijst naar een onroerende constructie en dat aan deze vereisten is voldaan nu de betrokken 
chalets gei'mmobiliseerd zijn doordat ze verankerd zijn in de grond en aangesloten zijn op de 
nutsvoorzieningen. 

Zij oordelen vervolgens dat zulks impliceert dat op deze verblijven de Vlaamse 

Woonoode van toepassing is op Yoorwaarde dat aangetoond wordt dat de .kwestieuz.e chalets 

bewoond worden door personen die daar effectief en gewoonlijk verblijven. 

1 
1. 
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Ilet begrip 'woning' wordt door de Vlaamse Wooocode gedefinieerd als elk onroerend 

goed of delen ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een 

alleenstaande. 

Do appelrechters oordelen terecht dat de Vlaamse wooncode op deze omoerende 

goederen van toepo.ssing is voor zover blijkt dat de7..e chalets bewoond worden door personen 

die daar effectief en gewoonlijk verblijven of, anders uitgedrukt personen die daar op 

duurzame wijze verblijven. 
Uit artikel S van de Vlaamse Wooncode blijkt ook dat elke woning aan een aantal 

eisen dient te voldoen <lie betrekking hebben op elementaire veiligheids·, gezondheids -. en 
woonkwaliteitsvereisten. 

De appelrechte1s oordelen vervolgens dat het onderzoek naar de toepasselijkheid van 

de Vlaamse Wooncode, zoals hoger omschreven dient te gebeuren door in concreto te 
onderzoeken of op het vergund openluchtrecreatie<lomein "in zijn geheel" sprake is dat bet 
merendeel van de bewoners aldaar op duurzame wijze verblijven. 

De appelrechters oordelen immers uitdrukkelijk: "Om dit te beoordelen dien/ in 

concreto onderzocht te worden of op het vergund openluchtrccreatief domein "in zijn geheel" 

sprake is dat het merendeel va"I de bewoners van de vergunde chalets/lramers "op duurzame 

wijze " aldaar verblijven en hun h.oofdverblijfpl.aats daar hebben gevestigd" (bestreden arrest, 

bladzijde 22, derde alinea). 

De appelrechters gaan er zodoende van uit dat in het geval, zoals in casu van een 
openluchtrccreatief domein waar meerdere afzonderlijke woningen zijn opgericht, de 

toepasselijkheid van de Vlaamse Wooncode dient te worden beoordeeld door acht te slaan 09 
het domein in zijn geheel, eerder dan op de vraag of in elk van de betrokken woningeo. die op 

dit domein zijn gesitueerd, op duurzame wijz.e gewoond wordt door de personen die aldaar 
verblijven. 

Met betrekking tot de toepasselijkheid van de Vlaamse Wooncode wijzen de 

appelrechters vervolgens op de volgende feitelijke vaststellingen: 

In het proces-verbaal van 19 december 2012 werd door de verbalisanten een 

overzicht opgesteld van de verblijfsperiode van de bewoners van 91 chalets 
(bestreden aucst, bladzijde 22, vierde alinea); 
Volgens eiser zou er slechts sprake zijn van een permanente bewoning in 8 chalets 
hetgeen nog geen 8% uitmaakt van bet aantal chalets (bestreden arrest, bladzijde 

22, vijfde alinea}; 
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- In de overige 83 chalets is er volgens eiser geen permanente bewoning aanwezig 

en werden de chalets aldus voor louter recreatieve bewoning gebruikt (bestreden 

arrest, bladzijde 22, vijfde alinea); 
- Het gegeven dat de bewoners van de chalets/kamers komen en gaan naargelang 

bun tewerla.1elling en op regelmatige basis naar hun land terugkeren voor een 

onbepaalde periode en zelfs niet weten of ze überhaupt nog terugkeren toont niet 

aan dat het verblijf van deze buitenlandse arbeidskrachten structureel werd 
georganiseerd in het openluchtrecreatief domein (bestreden arrest, blad.zUd� 24, 
tweede alinea); 

- Deze buitenlandse arbeidskrachten (wat de betichting C betreft) verbleven door 

tussenkomst van hun werkgever tijdelijk in 4 van de 91 chalets hetgeen 

ve!W8arloosbaar is. Het verblijf van deze buitenlandse arbeiders beperkt zich tot 

enkele cl1alets en hun verblijf is bovendien tijdelijk zodat er geen sprake is van een 

permanente bewoning (bestreden arrest, bladzijde 24, tweede alinea). 

Uit de.ze door de appelrechters gegeven motieven blijkt duidelijk dat zij van oordeel 

zijn dat de Vlaamse Wooncode slechts van toepassing kan zijn op het betrokken 

openluchtrecreatief domein indien zou blijken dat het merendeel van de bewoners van de op 

dit domein opgetrokken chalets oî kamers aldaar op duurzame wijze verblijft en zijn 
hoofdverblijfplaats daar heeft bevestigd. 

De hoger aangehaalde overwegmgen, waaronder het besluit dat de buitenlandse 

arbeidskrachten tijdelijk in 4 van de 91 chalets verbleven hetgeen verwaarloosbaar is 
bevestigen dat de appelrechters dit uitgangspunt aannemen. 

Uit artikel 5 van de Vlaamse Wooncode dat, gelet op de opheffing ·1an het 

Kamerdecreet thans van toepassing is zowel op woningen als op specifieke woonvormen 

zoals kamerwoningen blijkt dat elke woning aan een aantal eisen die.ut te voldoen die 

betrekking hebben op elementaire veiligheids -, gezondb.eids - en woonkwaliteitsvereisten. 

Uit artikel 5 van de Vlaamse Wooncode volgt dat deze vereisten individueel voor elke 

woning dienen te worden onderzocht en beoordeeld. Artikel 5 van de Vlaamse Wooncode 

biedt geen enkel aanknopingspunt om te oordelen of te vermoeden dat een domein, dat 

meerdere woningen bevat, in zijn geheel zou mogen worden beoordeeld in het licht van de 

toepasselijkheid van de Vlaamse Wooncode. 

Uit de feitelijke vaststellingen van de appelrechters blijkt duidelijk dat op het domein, 

eigendom van eerste verweerster en uitgebaat door tweede verweerder, zich 91 chalets 

bevinden die verhuurd worden aan een huurprijs per week of maand. Het gaat hierbij duidelijk 

om 91 afzonderlijke woningen in de zin van de Vlaamse Wooncode mdat de omstandigheid 

dat, zoals eiser ook heeft erkend, het merendeel van de betrokken woningen niet op duurzame 
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wijze wordt bewoond niet wegneemt dat de Vlaamse Wooacode wel van toepassing is op die 

woningen in het domein waar blijkt dat er sprake is vau een duunwne bewoning. 

Voor elke chalet moet derhalve afzonderlijk worden beoordeeld of het gebruik etVan 
onder het begrip "woning" valt omdat de betrokkene dear effectief en gewoonlijk en dus op 
duurzame wijze verblijft. 

De nppelrechters vertrek.ken van het principiële uitgangspllllt dat dient te worden 

onderzocht of op het vergund domein "in ziju geheel" sprake is dat het merendeel van de 

bewoners aldaar op duurzame wijze verblijft. 

De appelrechters onderzceken weliswaar of in de chalets die het voorwerp uitmaken 

van de betichtingen B en C sprake is van een permanente bewoning doch kaderen dit 
onderzoek volledig in het uitgangspunt dat de Vlaamse Wooncode slechts \'an toepassing kan 
zijn indien op het openluchtrecreatief domein in zijn geheel sprake is dat het merendeel van 
de bewoners op duwzame wijze aldaar verblijft. 

Het onderzoek van de gegevens met betrekking tot de bewoners van de chalets, 

voorwerp Vllll de betichtingen B en C brengt de appelrechters er immers toe op bladzijde 24 
van het thans bestreden anest te concluderen dat het verblijf van deze buitenlandse 

arbeidskrachten niet structureel werd georganiseerd in hel openluchtrecreatief domein omdat 

deze buitenlandse arbeidskrachten door tussenkomst van hun werkgever tijdelijk in 4 van de 
91 chalets verbleveu, hetgeen verwaarloosbaar is (besueden arrest, bladzijde 24, tweede 
alinea). 

Aldus steunen de appelrechters hun oordeel dat de Vlanmse Wooncode niet van 

toepassing is op de in de betichtingen B en C vermelde woningen op het oordeel dat niet is 
aangetoond dat het verblijf van de betrokken buitenlandse arbeidslo:achten structureel werd 
georganiseerd in het betrokken openluchtrecreatief domein, wat er opnieuw op wijst dat de 

appelrechters de Vlaamse Wooncode eokel van toepfWing achten indien b.et merendeel van 

de chalets op duurzame wijze zou bewoond worden. 
De beslissing van de appelrechters dat de feiten van de betichtingen B en C niet 

bewezen zijn en de herstelvordering van eiser derhalve niet kan ingewilligd worden steunt 

aldus integraal op bet uitgangspunt dat het betrokken openluehtrec.reatiedomein in zijn geheel 

dient te worden beschouwd en dat de toepasselijkheid van de Vlaamse Wooncode niet 
individueel voor elk van de betrokken chalets of kamers dient te worden onderzocht. 

Nu de appelrechters hwi beslissing met betrekking tot de feiten van de betichtingen B 
en C en de daarop geënte herstelvordering van eiser steunen op ee!l analyse van het geheel 

van de woningen op het betrokken openlucbtrecreatief domein verantwoorden zij de 
vrijspraak wegens de betichtingen B en C en de afwijzing van de door eiser geformuleerde 
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herstelvordering niet naar recht (schending van de artikelen 5, 20 en 20 bis van de Vlaamse 

Wooncode en, voor zoveel als nodig de artikelen 4, 6, 7 en 17 van het decreet van 4 februari 

1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnonnen van kamers en studentenkamers, voor de 

opheffing van deze bepalingen door artikel 34 van het decreet van 29 maart 2013 houdende 

wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft ). 

Tweede onderdeel 

Met de in het eerste onderdeel aangehaalde en bestreden "globale benadering" van bet 

betrokken openluchtrecreatief domein schenden de appelrecht.ces eveneens de definitie van 

het begrip "woning" in de zin van artikel 2.31 van de Vlaamse Wooncode. 

De appelrechters stellen immers op bladzijde 21 in fine van het bestreden arrest vast 

dat de betrokken chalets geïmmobiliseerd zijn en derhalve elk afzonderlijk dienen te worden 

beschouwd als een woning. 

Nu artikel 5 van de Vlaamse Wooncode uitdrukkelijk aangeeft dat elke woning op de 

in die bepalingen aangegeven vlakken dient te voldoen aan de elementaire veiligheids -
gezondheids- en woonkwaliteitsvereiste.i dient vanzelfsprekend de toepasselijkheid van de 

Vl&runse Wooncode ook per woning te worden beoordeeld en niet, zoals de appelrechters 

hebben gedaan, door acht te sJaan op het geheel van het betrokken openluchtrecreatief 
domein. 

In artikel 2.31 van de Vlaamse Wooncodc wordt het begrip woning gedefinieerd als 

"elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 

. een gezin of alleenstaande". 

Nu de appelrechters wel degelijk vaststellen dat elke chalet als een af7..ooderlijke 

woning te beschouwen is dienden zij vervolgens deze toepasselijkheid ook te beoordelen voor 

elke woning, derhalve voor elke chalet of kamer n.f.ronderlijk. Elk van de in de betichtingen B 
en C bedoelde chalets of verhuurd� kamers in de chalets vormen immers een woning in de zin 

van artikel 2.31 van de Vlaamse Wooncode. 

Nu de appelrechters de toepasselijkheid ven de Vlaamse wooncode beoordelen door 

acht te slaan op het geheel van het openluchtrecrcatief domein terwijl de Vlaamse Wooncode 

'toepasselijk is op elke woning, zoals gedefinieerd in arti,kel 2.31 van de Vlaamse Wooncodc 

verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van artikel 2.31 van 

de Vlaamse Wooncode ). 

1 
1 
I
l 
[ . 



(_ 

Veertiende blad. 

P. 1 8. 1 059.N/ 23. 

Derde onderdeel 

14-Î blad 

De appelrechten; onderzoeken op de bladzijden 22 in :fine en 23 van het bestreden 

arrest elk van de betrokken chalets, voorwerp van de betichtingen B en C om te Qordelen of 

deze chalets op permanente wijze wo.rden bewoond. 

Het besluit dat door de appelrechters uit dit individueel onderzoek vau elk van de 
chalets wordt ge!rokken wordt door hen gegeven op bladzijde 24, tweede alinea v� het thans 
bestreden arrest. Zij oordelen met name dat het gaat om het verblijf van buitenlandse 

arbeiders die tijdens hun periode van tewerkstelling ia deze chalets wonen en dat bet verblijf 

van deze buitenlandse arbeiders zich beperkt tot enkele chalets en hun verblijf tijdelijk is 

zodat er geeu sp,'8.ke is van "ptmnanente bewoning". 

Ook in de twee daaropvolgende alinea's wordt geoordeeld dat het niet aaagetoond is 

dat er in de betrok.ken chalets sprake is van een "permanente bewoning". 

Uit de door de appelrechters vermelde feitelijke gegevens blijkt dat de betrokken 
woniilgen wel degelijk voor meerdere maanden en soms voor meer dan een jaar werden 

bewoond. 

Zo stellen de appelrechters met verwijzing naar het proces-verbaal van 19 december 

2012 vast dat: 

- chalet bewoond werd sinds maart 2012 en dat zulks minstens zou duren tot 

februari 2013; 
- een woning in chalet 

de bewoner bij 

gedurende een tewerkstelling van meerdere maanden van 
_ werd bewoond en een andere woning in deze chalet 

reeds vier maanden bewoond werd door dezelfde persoon; - woning 012 in chalet . bewoond werd door een persoon die daar 1 maand 
verbleef doch voordien 1 jaar in chalet : gewoond had en woning Oi3 in chalet 

bewoond werd door een persoon die reeds sinds juli 2011 deze chalet bewoonde 

maar regelmatig naar terugging; 

(bemreden arrest, bladzijde 22 in fine en 23) 

Met betrekking tot tenlastelegging C werd eveneens op grond van het proces-verbaal 

van 19 december 2012 door de appelrechters vastg�teld dat: 

- kamer 0/1 in chalet · bewoond werd sedert april 2012 en twee and.ere kame� 

vanaf januari 2012, dus voor bijna een jaar en een vierde kamer sedert maart 2012; 

- chalet werd bewoond sedert 1 jaar (kamer 011) en dit ook het geval is voor 

medebewoners in de7.e chalet die komen en gaan naargelang hun tewerkstelling 
(bestreden arrest, bladzijde 24) 
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Met bi:trekking tot chalet werd vastgesteld dat deze reeds gedurende anderhalf jaar 

werd bewoond (bestreden arrest, bladzijde 24). 

De omstrutdigheid dat deze personen af en toe voor relatief korte perioden naar hun 

land terugkeren laat niet toe te oordelen dat er geen duucz.ame bewoning zou zijn. 

De appelrechters oordelen dat er geen "permanente bewoning" voorligt omd:tt het 

verblijf tijdelijk is en de betrokken bewoners af en toe terugkeren naar hun land (bestreden 

arrest, blndT.ijde 24, tweede alinea in fine). 

De Vlaamse Wooncode is evenwel niet enkel van toepassing wanneer er oen 
"permanente bewoning" is doch vanaf het ogenblik dat er een "duurzame bewoning" is. 

Van duw-zame bewoning kan met name gespr.-,ken worden vanaf het ogenblik dat een 

persoon effectief en gewoonlijk op die plaats woont. De omstandigheid dat de betrokken 

bewoners die voor maanden en sommigen meer dan een jaar in de betrokken woning 

verbleven voor korte perioden terugkeerden naar hun land - zoals de appelrechters vaststellen 

- laat niet toe te besluiten dat er geen duurzame bewoning is. D'! omstandigheid dat er niet 

permanent gewoond wordl verhindert imme.rs niet dat er een duurzame, dit wil zeggen 

effectieve en gewoonlijke bewoning is in de zin van de Vlaamse Wooncode. 

Ook uit artikel 2.8 van de Vlaamse Wooncodc blijkt dat een duurzame bewoning 

volstaat voor de toepassing van de Vlaamse Wooncodc aangezien een "gezin" gedefinieerd 

wordt als meerdere personen die op duurz.e.me wijze in dezelfde woning samenwonen en daar 

bun hoofdverblijf:Plaats hebben. 

Uit de artikelen 5 en 2.8 van de Vlaamse Wooncode blijkt derhalve dat de 

toepasselijkheid van de Vlaamse Wooncode afhangt van een duurzame bewoning en dat geen 

permanente bewoning vereist is. 

De appelreohters besluiten uil het onderzoek van de bewoning van de diverse chalets 

en kamers op do? bladzijden 22 en 23 van bet thans bestreden arrest dat er geen sprake is van 

een permanente bewoning nu het vetblijf van deze buitenlandse arbeiders, dat zich beperkt tot 

enkele chalets, tijdelijk is (bestreden arrest, bladzijde 24, tweede alinea in fine). 

Nu de appelrechters de betichtingen B CD C niet bewezen verklaren e.u dienvolgens de 

herstelvordering van eiser afwijzen om reden dat er geen permanente bewoning bewezen is 
terwijl de Vlaamse Wooncodc van toepassing is zodra er sprake is van een duurzaam verblijf 

en de Vlaamse Wooncode derhalve geenszins vereist dat er sprake is van een permanente 

bewoning verantwoorden de appel.rechters hun beslissing tot afwijzing van de 

herstelvordering van eiser niet naar recht (schending van de artikelen 5 en 2.8 wn de Vlaamse 

Wooncode). 

'· 
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ln zoverre de beslissing van de appelrechters dient te worden begrepen als ?.Ouden zij 

oordelen dat er geen duw-ame bewoning bewezen· zou zijn die de Vlaamse Wooncode van 
toepassing maakt is de beslissing niet naar recht verantwoord. 

Uit de in bet derde onderdeel verroeide en door de appelrechters op basis van het 
proces-verbaal van 19 december 2012 gedane feitelijke vaststellingen leiden de appelrechters 
af dat de Vlaamse Wooncode niet van toepassing is. 

Uit hun feitelijke vaststellingen blijkt evenwel, zoals in het derde onderdeel van het 
middel aangehaald, dat de bewoners aldaar voor een lange periode van minstens meerdere 

maanden tot soms een jaar of raee:r in de betrokken chalets verbleven en voor korte perioden 
terugkeerden naar hun land. 

Nu een duurzame bewoning aanwezig is vanaf het ogenblik dat een persoon effectief 

en gewoonlijk op een bepaalde plaats woont, zelfs indien deze bewoner voor korte perioden 
naar zijn land temgkeert vermochten de appelrechters wt de in bet derde onderdeel 
aangehJ'lalde feitelijke vaststellingen geenszins af te leiden dat in de betrokken chnlets geen 
duuu..ame bewoning aanwezig was. 

Nu de appelrechters uit de door hen vastgestelde foiten geenszins vennochten af te 
leiden dat de chalets niet duurzaam bewoond werden verantwoorden zij hun be�lissing tot 

afwijzing van de door eiser ingediende herstelvordering niet naar recht (schending van de 
artikelen 5, 20 en 20 bis van de Vlaamse Wooncode). 

• • 
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Op d� gronden en overwegingen, besluit. ondergetekende advocaat bij het Hof van 
Cassatie vb�� �'J�r dat het U, hooggeachte dames en heren, moge behagen bet aangevochten 
arrest Î;�emieÜg�n, de zaak te verwijzen naar een ander hof van beroep en uitspraak te doen 

over de kosten als naar recht 

Bijlagen: 

Antwerpen, 12 november 2018 

M -
Johan Verbist 

1 .  exploot van aanzegging van het cassatieberoep dd. 12 oktober 2018 aan de Procureur 
Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen. bet College van Burgemeester en 
Schepenen van de Gemeente ;, de en de heer 

., 

2. bewijs van kennisgeving per aangetekende brief van deze memorie aan verweerders. 

Voor eensluidend afschrift, . 1 
De afge�aarcµgd griffier, . 

..-




