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A5Ao 

Inzake 

ondernemingsnummer 

gevestigd te . 

rechtstreeks dagende partij - oorspronkelijk beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 1 

van 1 

tegen 

advocaat ·bij de balie 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST 

met diensten gevestigd te 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE, 

Koning Albert Il-laan 19 bus 22 

rechtstreeks gedaagde partij 

vertegenwoordigd door mr. 1 

, belden advocaat bij de balie van 

en in aanwezigheid van 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

1. Rechtstreekse dagvaarding 

loco mr. 1 

gerechtsdeurwaarder 

met standplaats te · 

Gedaagd bij exploot van plaatsvervangend 

plaatsvervanger van mr. 1 

d.d. 06 december 2018 
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De rechtstreekse dagvaarding luidende als volgt: 

1. 

voorheen wonende te : 

destijds mede-eigenaar van een onroerend goed gelegen te 

kadastraal gekend 

Het pand werd aangekocht op 1 juli 2008. 

, was 

plsche 

Het betrof oorspronkelljk een woning met aanhorigheden, bestemd voor een gezin of 

alleenstaande. 

Na het goed eerst zelf bewoond te hebben, heeft de woning omgebouwd 

tot meerdere wooneenheden om deze dan alzo te verhuren. 

Verzoekster is een bouwfirma, die werkt met gedetacheerde werknemers. 

Teneinde deze werknemers. te huisvesten, heeft verzoekster met . een 

huurovereenkomst afgesloten op 31 oktober 2013 met ingang van 1 november 2013. 

Verzoekster was dus huurder van het betreffende pand en stelde dit ter beschikking van 

haar werknemers. 

Het pand blijkt echter niet vergund te zijn als meergezinswoning, waardoor het niet aan de 

woningkwaliteitsnormen voldeed. 

Op 21 juni 2016 wordt verzoekster samen met gedagvaard op verz�ek van 

het openbaar ministerie en de Wooninspectie voor Uw Kamer. 

Op 8 juli 2916 volgde er een bespreking met de Dienst Handhaving van de stad 

Er werd afgesproken dat het pand door verzoekster zou worden ontruimd uiterlijk op 10 juli 

2016. 

Verzoekster heeft tijdig het pand ontruimd en de werknemers hergehuisvest. Verzoekster 

wordt samen met gedagvaard als dader of mededader bij inbreuk op artikel 

5, strafbaar gesteld bij artikel 20 § 1 alinea 1 van de Wooncode te van 15 april 2014 

tot.en met 2 maart 2015 rechtstreeks of via een tussenpersoon te huur of ter beschikking 

gesteld hebb1;m van· een pand op de 1 te met het oog op 
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bewoning terwijl deze volgens de detailbeschrijvingen in de processen-verbaal niet voldeed 

aan de normen inzake veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. 

De wooninspecteur vorderde het volgende: 

2. 

"De herstelvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Beklaagden te veroordelen tot het herstel ex artikel 20bis §1 van de Vlaamse 

Wooncode_ m.b.t, het pand gelegen te te 

kadastraal gekend. In het bijzonder: 

aangezien de betrokken woonentiteiten niet in aanmerking komen voor renovatie-, 

verbeterings- of aanpassingswerken aan beklaagden sub 1 en sub 2 het bevel te 

geven om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke. Ordening van 15 · mei 2009 of om de 

woonentltelten te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, 

decretale of reglementaire bepalingen, en dit alles binnen een hersteltermijn van 10 

maanden na de uitspraak, onder verbeurte van een dwangsom van 150 € per dog 

vertraging, volgend op het verstrijken van voormelde hersteltermijn; 

Beklaagden geen bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, 4° lid van het 

Gerechte/ijk Wetboek toe te staan en deze termijn uitdrukkelijk uit te sluiten; 

Bij gebreke aan uitvoering door beklaagden zelf, aan de woonlnspecteur en het 

college van burgemeester en schepenen machtiging te verlenen om ombtsho/lfe in de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van 

beklaagden op grond van artikel 20bis § 7 en §8 alsook artikel 1 lbls §2 van de 

Vlaamse Wooncod,e; 

De tussen te komen beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren." 

De Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie Correctioneel heeft op 1 
september 2017 een vonnis uitgesproken. 

De tenlastelegging is volgens de Rechtbank bewezen. 
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wordt veroordeeld tot betaling van een geldboete van 5.000 euro, verhoogd met 
de opdeciemen gebracht op 30.000 euro, waarvan 24.000 euro met uitstel gedurende drie 
jaren. 

Hij dient een bijdrage aan het slachtofferfonds te betalen van 200 euro. 

De huuropbrengsten ten bedrage van 18.000 euro worden verbeurd verklaard. 

Hij dient de helft van de kosten te betalen, begroot op 115,60 euro en een geïndexeerde 
vergoeding van 51,20 euro. 

Verzoekster wordt veroordeeld tot betaling van een geldboete van 8.000 euro, verhoogd 
met de opdeciemen gebracht op 48.000 euro, waarvan 38.400 euro met uitstel gedurende 
drie jaren. 

Tevens dient verzoekster een bijdrage aan het slachtofferfonds te betalen van 200 euro, 

alsook de helft van de kosten, begroot op 115,60 euro en een geîndexeerde vergoeding van 
51,20 euro. 

Verzoekster heeft berust in het tussengekomen vonnis en heeft de geldboete en bijhorende 
kosten en aanhorigheden volledig betaald voor een bedrag van 9.966,80 euro (stuk 4). 

3. 
M.b.t. de.herstelvordering heeft de Rechtbank het volgende overwogen (stuk 2 ): 

De rechtbank is verplicht de gevorderde herstelmaatregel in te willigen indien deze met de· 

wet strookt. 

Immers, dient de teruggave overeenkomstig art 44 en 50 Sw en 161 Sv verplicht te worden 

uitgesproken. 

Een veroordeelde mag niet in hét voordeel van het bewezen verklaarde misdrijf blijven. 

De principiële herstelmaatregel is het herstellen van alle gebreken. In casu werd echter 

vastgesteld dat er op het gebrekkige pand een stedenbouwkundige inbreuk rust zodat niet 

zonder meer het herstellen van alle gebreken kan worden gevorderd. 
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In deze situatie legt de rechtbank de alternatieve herstelmaatregel van herbestemming of 

sloop op, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale of elementaire 

bepalingen. 

De termijn voor het uitvoeren van de werken wordt door de Rechtbank bepaald op 10 

maanden. 

Tevens bepaalt de Rechtbank een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging in de 

tenuitvoerlegging van de werken. 

De Rechtbank machtigt de woonlnspecteur om ambtshalve in de uitvoering van het 

opgelegde herstel te voorzien bij gebreke aan uitvoering door beklaagden en dit op hun 

kosten. 

De rechtbank gaat In op de vordering van de wooninspecteur om het vonnis uitvoerbaar te 

verklaren bij voorraad. 

Gelet op de aard van ernst van de gebreken aan de woonentiteit en de veiligheidsrisico's 

voor de bewoners is een snelle uitvoering noodzakelijk. 

De herstelvordering van de wooninspecteur wordt ontvankelijk en gegrond verklaard en 

beide beklaagden worden bevolen het pand te herbestemmen volgens de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij het pand te slopen en dit onder verbeurte van 

een dwangsom van 150 euro per dag vertraging die vervalt binnen een termijn van 10 

maanden na de uitspraë!k. 

Bij gebreke van uitvoering door de beklaagden zelf k�n de woonlnspecteur dit ambtshalve 

op kosten van beklaagden doen. 

Het vonnis wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

4. 
De woning werd op 12 juli 2016 door de stad 

volledig ontruimd had (stuk 1). 

Verzoekster is geen eigenaar van de woning. 

verzegeld, nadat verzoekster deze 
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Na de verzegeling is de heer . terug met zijn gezin In de woning gaan wonen en werd 

deze wederom bestemd tot eengezinswoning. 

Na het correctioneel vonnis heeft de raadsman de heer 

ter herbestemmen [stuk 3). 

Tevens werd dit medegedeeld aan de Woonlnspecteur (stuk 5). 

aangemaand om het pand 

Op 28 februari 2018 wordt de heer nogmaals en n1.;1 aangetekend in gebreke gesteld 

om alle gebreken te herstellen en te voldoen aan de woningkwaliteltsnormen (stuk 6). 

Ondertussen was Verzoekster te weten gekomen dat de woning openbaar zou worden 

verkocht door 

Notaris ter standplaats te werd hiertoe aangesteld. 

Ondanks talloze pogingen heeft verzoekster nooit toegang gekregen van de heer. om 

het pand te herstellen (stukken 7 en 8). 

Het pand werd openbaar verkocht op 12 juli 2018 aan 

gelegen te. 

11). 
met ondernemingsnummer· 

, met maatschappelijke zetel 

(stukken 9, 10 en 

Deze vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor 

rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden; 

• De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of 

onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of 

anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbc:>uwen, het 

verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten 

van onroerende goederen. 

• Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de · huur en 

verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de 

verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in 

opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik 

of concessie geven of nemen van onroerende goederen. 
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• Het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliën en woningbureau 

met Inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financieringen, 

verzekerlngsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken 

dienaangaande. 

• De studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, 

de ontwikkeling, commercialisering van en de begeleiding van projecten betreffende 

onroerende goede�en, de verkaveling en het tot staan brengen van onroerende goederen 

door urbanisatie. 

• De exploitatie van een bouwonderneming, het oprichten van gebouwen, zowel woningen, 

kantoren als nijverheid- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, 

hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in 

samenwerking met onderaannemers. 

• Aanneming en uitvoering van gebouwen, burgerlijke bouwkunde en waterbouw, zowel 

ruwbouw, afwerking, technische installaties, omgevingsaanleg, wegenis, infrastructuur, 

zijnde in opsommende el') niet beperkte zin: alle metsel- en betonwerken, slopingswerken, 

schrijn- en timmerwerken, daken zlnkwerken, installa.ties voor centrale verwarming, 

ventilatie, luchtbehandeling, alle restauratiewerken van monumenten, gebouwen en 

geklasseerde gebouwen, riolerings- wegenis- en spoorwerken. 

• Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkaveling, verhuren en beheren 

van alle onroerende transacties in de meest ruime zin van het woord. Het optreden als agent 

inzake het bemiddelen van verkoop, verzekeringen en kredietverlening met betrekking tot 

roerende en onroerende goederen en het beheer ervan. 

• Import, export, vervaardiging, verhuur, verdeling en handel van industriële en 

commerciële goederen, onderdelen, elementen, materieel en materiaal voor ruwbouw, 

afwerking, installaties en machines, meubelen, energie, water, informatie en communicatie 

technologie en nutsvoorzieningen. 

• Uitoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot 

verwerving, oprichting, uitbreiding, instandhouding, onderhoud en exploitatie van centra 

voor gezondheidszorg, ouderenzorg, onderwijs- en sportinfrastructuur, woon- en zorgcentra. 

De nieuwe eigenaar heeft conform haar maatschappelijk doel de woning gekocht om deze te 

renoveren en door te verkopen. 

r-PAGE 01-000D1�89703-0008-DD29-Dl-D1-� 

L _J 

·-------�-



Hof van beroep Antwerpen -2019/C0/360-p. 9 

Verzoekster heeft zich samen met gerechtsdeurwaarder 1 te aan de 

woning aangeboden op 27 september 2018, om d� gebreken te herstellen. 

Zoals blijkt uit het PV van vaststelling van de gerechtsdeurwaarder (stuk 13) heeft 

verzoekster nooit eerder toegang gekregen vanwege de heer 

Afgesproken werd dat de werken zouden worden aangevat op 3 oktober 20i8. 

Op 2 oktober 2018 wordt de raadsman van verzoekster telefonisch gecontacteerd door 

notaris · die mededeelt dat de heer het pand volledig verlaten heeft 

(stuk 14). 

Verzoekster heeft vanwege de nieuwe eigenaar echter niet de toestemming gekregen om 

het pand te betreden en dè verbouwingen uitte voeren. 

Dit wordt ook zo bevestigd door de Wooninspecteur (stuk 15): 

Il heelt toegang tot het pand sinds kort. · 

is bereid om zo snel mogelijk alle herstellingen uit te voeren, maar de nieuwe 

eigenaar wil niet dat zij dat doen, want heeft andere pionnen met het pond." 

Op 15 oktober 2018 wordt een eerste maal ter plaatse gekomen met de wooninspectie en 

de nieuwe eigenaar. 

Er werd dan toch toegang verleend door de nieuwe eigenaar en verzoekster heeft een aantal 

werken uitgevoerd. 

Op 22 oktober 2018 werd door de wooninspectie een controle uitgevoerd in het pand en er 

werd een verslag opgesteld (stuk 16). 

Volgende gebreken werden er volgens de Wooninspectie vastgesteld: 

"Gebouw: 

1.1 ELEKTRICITEIT 
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- Bij de zekerlngenkast hangt een loshangende bedrading met blote geleider onder 

spanning. Er is een risico op elektrocutie. De geleider moet worden afgeschermd. 

- In de berging (le verdieping, linksvoor) Is er een loshangend stopcontact. 

1.2 GAS-OF STOOKOLIE-INSTALLATIE 

Op de gasleiding In de keuken Is geen verbruikstoestel aangesloten. De afsluitkraan is 

niet voorzien van een metalen schroefdop. Een niet-gebruikte gasleiding of 

wachtleldlng moet voorzien worden van een metalen .schroefdop of stop geschikt 

voor gasleidingen. 

2. Woning: 

2.1 BUITENMUREN (en gemeenschappelijke scheidingsmuren): 

- Condenserend vocht met schimmelvorming 

- In de badkamer Is er condenserend vocht met schimmelvorming aan de 

gemeenschappelijke scheidingsmuur (rechts). 

2.2 BUITENMUREN (en gemeenschappelijke scheidingsmuren): 

- In de berging (1e verdieping, linksvoor) werden oude openingen in de muren niet 

afgedicht. 

- Op de zolderverdieping is er een barst in de buitenmuur (bij de deuromlijsting) in het 

lokaal (rechtsvoor). 

- Op de zolderverdieping werden enkele muren niet goed afgewerkt, na het 

verwijderen van de oude badkamer. 

- In de voorste slaapkamer is er beschadiging van het pleisterwerk aan de dagkant 

(rechts). 

2.3 RAMEN EN DEUREN 

- In de Woonkamer Is er glasbreuk aan de ramen (voorzijde}. 

- Het sluitwerk van het raam van de achterste slaapkamer is defect. 

- Van het raam van de zolderverdieping (voonijde) ontbreekt de beglazing (tin�). 
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- De ramen van de woning zijn aangetast door schimmelvorming (door condenserend 

vocht). 

2.4 BINNENWANDEN 

In de badkamer Is er condenserend vocht met schimmelvorming aan de binnenmuur 

(voer), 

2.5 TUSSENVLOER(EN) binnen de woning 

In het wc-lokaal (gelijkvloers) Is er een opening In het plafond niet dichtgemaakt. 

2.6 TRAPPEN, OVERLOPEN, BORSTWERINGEN 

De tr'!P naar de zolderverdieping heeft geen muurgreep. 

2. 7 LUCHTKWALITEIT 

De slaapkamers kunnen onvoldoende verlucht worden daar de ramen werden vast 

gelijmd met silicone. 

2.8 BIJKOMENDE OPM�RKINGEN die geen aanleiding geven tot strafpunten: 

- De geurafsluiter van de gootsteen, werd onvakkundig aangesloten (hellend) op de 

afvoer. 

- De vloer in de veranda (bij de keukendeur) is beschadigd. 

- In de badkamer werd een opening in de vloer (oude afvoer) niet afgedicht." 

De woon inspectie stelt dat de woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

De nieuwe eigenaar wil beginnen met de afbraakwerken en laat dit weten op 29 oktober 

2018 (stuk 17). 

Wanneer dit zou gebeuren, zou de woning helemaal niet meer voldoen aan de minimale 

kwaliteitsvereisten. 
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Op 6 november 2018 ontvangt verzoekster een bevel tot betalen van gerechtsdeurwaarder 
enerzijds voor de betekeningskosten en anderzijds voor de dwangsommen van 1 

juli 2018 tot 5 november 2018 voor een totaal van 20.321,27 euro (stuk 18). 

Dagelijks komt er een dwangsom van 150 euro bij. 
De vroegere eigenaar onderneemt niets. 

Verzoekster verkeert in een complete patstelling. 

5. 
Het door de Vlaamse Wooncode beschermd belang is de verbetering van de woonkwaliteit 
en het vermijden dat verkrotte panden opnieuw bewoond worden·. 

Zie Antwerpen (17e k.) nr. 2014/2905, 27 maart 2014 Llmb.Rechtsl. 2014, afl. 3, 211: 

"Krachtens artikel 20, § 1 van de Vlaamse Wooncode is er sprake van een misdrijf 
'wanneer een woning die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met 
toepassing van artikel S; rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning'. 

Artikel 20bis, § 1 bepaalt verder dat aan de overtreder bevel kan opgelegd worden 

werken uit te voeren om de woning te laten voldoen aan de 

wonlngkwaliteitsvereisten. Terwijl het door de Vlaamse Wooncode beschermd belang 

de verbetering van de woonkwaliteit is en het vermijden dat verkrotte panden 

opnieuw bewoond worden, is dit belang enkel bedreigd wanneer er een 

terbeschikkingstelling van de woning is. 

De herstelvordering die door de Vlaamse Wooncode is ingesteld, is dus niet identiek 

aan de herstelvordering inzake stedenbouw die niet per analogie kan worden 

toegepast. 

Wanneer de eigenaar de beslissing heeft genomen het verkrotte pand niet meer aan 

te bieden voor verhuring of terbeschikkingstelling is het noodzakelijk onderliggend 

misdrijf niet meer voorhanden, evenmin als. de mogelijke gevolgen van het 

onderliggend misdrijf. 
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Waar het doel van de herstelvordering er In principe In bestaat de gevolgen van het 
misdrijf te doen ophouden/ongedaan te maken, is het in casu kennelifk onredelijk om 
de eigenaar die verkiest haar verkrotte pand onproductief en onbenut te laten, thans 
nog te eisen herstellingswerken uit te voeren aan. dat pand." 

De desbetreffende woning is momenteel niet meer bewoond, maar zal volledig worden 

gestript en gerenoveerd door de nieuwe eigenaar. 

De woonlnspectie Is hiervan op de hoogte en dit wordt ook zo bevestigd door de nieuwe 

eigenaar. 

Zo stelt de Woonlnspectie (stuk 12): 

( ... ) U heeft aangegeven dat u aanzlen//jke renovatiewerken gepland heeft. Uiteraard 
zullen wij u voldoende tijd geven om vri]wlllig tot herstel over te gaan. Het Is hierbij 
.belangrijk dat u ons regelmàtig op de hoogte brengt van de stand van zaken 
betreffende de renovatiewerken, zodat wij weten dat u met het herstel bezig bent 
( .. ) 

U gaf aan dat u het pand zou strippen en heropbouwen. Ik deel u mede dat het 
strippen van het pand niet voldoende is 6m te spreken van een uitvoering van de 

herstelmaatregel. Indien het pand gestript wordt (en niet gesloopt), is er pas sprake 
van volledige uitvoering · van de herstelmaatregel wanneer het pand opnieuw 
opgebouwd en afgewerkt is. 

Hierop antwoordt de nieuwe eigenaar (stuk 12): 

"Wij hebben el�aar inderdaad gesproken over onderstaande zaken. 

Ik kan jullie vertellen dot wij momenteel een huis aan het renoveren .zijn op de 
te 

Normaal Is dat eind dit Jaar klaar en dan starten we op de '. 

De werken zullen in zijn totaliteit pngeveer 1 jaar in beslag nemen. 

Van het huis zullen wij terug een eengezinswoning maken." 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/C0/360- p. 14 

. ·-· 
· ·· ·-.�--------------------------

Indien verzoekster nu de in het verslag van 25 oktober 2018 vermelde gebreken zou 

oplossen totdat er nog nul strafpunten zouden zijn, zouden hier totaal onnodige grote 

kosten voor moeten worden gedaan door verzoekster. 

Deze herstellingen zouden dan worden afgebroken door de nieuwe eigenaar, die alles zal 

strippen en rënoveren. 

Verzoekster verkeert dus in de onmogelijkheid om aan de herstelvordering te voldoen. 

Het doel van de herstelvordering bestaat er In de gevolgen van het misdrijf te doen 

ophouden/ongedaan te maken. 

De woning is niet meer bewoond en zal volledig conform de woningkwaliteitsnormen 

wo_rden gerenoveerd. 

Aan het doel van de herstelvordering is bijgevolg hic et nunc tegemoetgekomen {de woning 

wordt niet meer bewoond), meer nog de woning zal In perfecte staat worden gerenoveerd. 

Tot aan de volledige renovatie wordt de woning niet meer verhuurd of bewoond. 

6. 

De dwangsom is een ultiem drukkingsmiddel om .de burger aan te zetten tot het doen wat 

de rechter heeft bevolen, met name de herstelmaatregel • . 

Er dient vastgesteld dat er in onderhavige omstandigheden een wanverhouding bestaat 

tussen de herstelmaatregel en de doelstelling van algemeeri belang. 

De voordelen van de herstelmaatregel voor het algemeen belang en de nadelen van de 

herstelmaatregel voor verzoekster doorstaan niet de evenredigheidstoets. 

Indien verzoekster zou moéten wachten totdat
· 

de woning volledig gerenoveerd is, zijnde 

eind 2019 volgens de nieuwe eigenaar {stuk 12), zou dit een dwangsom opleveren van 1 juli 

2018 tot en .met 31 december 2oi9 = 549 dagen x 150 euro/dag·= 82.350 euro,. 

onverminderd de kosten. 

Dit zou kunnen leiden tot het faillissement van verzoekster, daar waarde woning momenteel 

niet bewoond wordt en dus het algemeen belang niet geschaad wordt. 
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Ook de reeds opgelegde dwangsom brengt verzoekster 2eer zwaar In de financiële 

problemen. 

Verzoekster is niet eens eigenaar van het pand en de voormalige eigenaar 

onderneemt niets of heeft niets ondernomen. 

Aangezien de woning niet meer zal bewoond worden tot na de valledige renovatie, komt het 

algemeen belang niet in het gedrang. 

Dat ondertussen de dwangsommen opgelegd blijven, is totaal onbillijk en onhoudbaar voor 

verzoekster. 

7. 

Conform artikel 1385 qulnquies Gerechtelijk Wetboek kan de rechter die een dwangsom 

heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de dwangsom 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 

veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

Deze onmogelijkheid is geen absolute onmogelijkheid, doch wel relatieve onmogelijkheid die 

wordt afgemeten volgens de maatstaf van wat redelijkerwijze onmogelijk is. 

Het begrip onmogelijkheid van dit artikel mag niet worden verward met overmacht. 

Verzoekster is steeds te goeder trouw geweest. 

Zij heeft getracht de eigenaar 

komen. 

Deze heeft echter niets ondernomen. 

ertoe aan te zetten om de herstelmaatregelen na te 

Naderhand heeft zijzelf tot herstel willen overgaan, doch werd verzoekster de toegang tot · 
woning verboden of onmogelijk gemaakt door 

De woning werd dan openbaar verkocht aan �en gespecialiseerde firma, die deze volledig zal 

renoveren. 
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Om nul strafpunten te bekomen, dienen er enorme werken te worden uitgevoerçi die niet 

dienstig zijn voor de nieuwe eigenaar. 

Het heeft geen enkele zin om nu aan de gebreken tegemoet te komen door provisoire 

maatregelen, die naderhand worden afgebroken. 

De nieuwe eigenaar zal Immers de woning tot casco reduceren en nadien volledig 

nieuwe elektriciteit, verwarming, sanitair, keuken, badkamer, ramen, enz. voorzien. 

De onmogelijkheid bestond dus reeds op het ogenblik dat de dwangsom nog niet verbeurd 

was. 

Het zou onredelijk zijn om van verzoekster meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan 

zij heeft betracht. 

In casu verliest de dwangsom iedere zin als prikkel om de nakoming van de 

hoofdveroordeling te verzekeren en strekt zij enkel tot bestraffing van de schuldenaar. 

Verzoekster vraagt dan ook de opgelegde dwangsom op te heffen vanaf 1 juli 2018, 

minstens gedeeltelijk te verminderen dan wel de looptijd op te schorten tot na uitvoerig van 

de renovatiewerken door de nieuwe eigenaar· 

8. 

Het spreekt voor zich dat deze zaak hoogdringend is door de steeds oplopende 

dwangsommen, zodat verzoekster vraagt deze te behandelen op de inleidingszittlng. 

9. 
Gelet op het feit dat uw Kamer de dwangsom heeft opgelegd, is verzoekster gehouden zich 

tot dezelfde rechtbank te wenden. 

Dat alle pogingen tot minnelijke regeling tevergeefs zijn gebleken. 

TEN EINDE: 

om de hogergenoemde redenen en motieven en alle andere, zo nodig te doen gelden in de 

loop van het geding en alhier uitdrukkelijk voorbehouden, 
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Onderhavig geschil, in toepassing van art. 735 Ger.W., te weerhouden op de 

inleidingszitting. 

De Ingestelde vordering ontvankelijk en gegrond te horen verklaren naar vorm en inhoud. 

De In het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie 

Correctioneel van 1 september. 2017 opgelegde dwangsom op te heffen vanaf 1 juli 2018, 
minstens gedeeltelijk te verminderen dan wel de looptijd op te schorten tot na uitvoerig van 

de renovatiewerken door de nieuwe eigenaar 1 met maatschappelijke zetel 

gelegen te 1 , met ondernemingsnummer' 

Kosten als naar recht. 

De voorlopige tenuitvoerlegging te horen bevelen· van het tussen te komen vonnis, 

niettegenstaande alle verhaalmiddelen, zonder borgstelling en met uitsluiting tot het recht 

tot kantonnement. 

Onder hetzij om het even welk voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning vanwege de 

verzoekende partij en met name onder voorbehoud van wijziging van het gevorderde bedrag 

In de loop van het geding. 

2. Voorgaanden 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 1 september 2017 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Hasselt, kamer 13, werd onder meer als volgt beslist: 

Verklaart de herstelvordering �an de wooninspecteur ontvankelijk en gerond. 

Beveelt [eerste beklaagde 

pand gelegen te 

] en tweede beklaagde 

, kadastraal gekend ond(:!r 1 

het 

dat niet in aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings-of 

aanpassingswerken te herbestemmen volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, hetzij het _pand te slopen, tenzij de sloop verboden is en dit binnen 

een termijn van 10 maanden na de uitspraak, niet zijnde een dwangsomtermijn In de zin van 
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," �--·-------------------------

art. 1385 bis Ger.W, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag 
vertraging, volgende op het verstrijken van voormelde hersteltermijn. 

Zegt voor recht dat bij gebreke aan uitvoering door beklaagden zelf, de wooninspecteur 

gemachtigd Is om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met 

kosten ten laste van beklaagden op grond van art. 20bls §7 en §8 van de Vlaamse wooncode. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

en dit uit hoofde van: 

Als dader of mededader, hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 
te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, 

hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 

kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt. 

Te van 15 aprll 2014 tot en met 2 maart 2015 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 § 1 al. 1 van het-Decreet dd. 15 juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

als persoon di_e een Y'oning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 

vereisten en normen van artikel S rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur 

gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 

namelijk een pand, gelegen te , kadastraal gekend 

onder 1 zijnde een gesloten bebouwing met twee 

bouwlagen onder de kroonlijst en een onderdakse verdieping, onderverdeeld in 7 

woonentiteiten, in (mede-) eigendom toebehorende aan, , . en 

, voor bewoning ter beschikking te hebben gesteld terwijl deze volgens de 

detailbeschrijving in de processen-verbaal dd. 15 april 2014 en 

dd. 2 maart 2015 niet voldeed aan de hoger beschreven normen inzake 

veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit 
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Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de wooninspecteur (namens het 
Vlaams Gewest) en/of het college van burgemeester en schepenen conform artikel 20bis van 
het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, tevens het herstel te 
bevelen, uitvoerbaar binnen een termijn van 10 maanden na d.e uitspta.ak te Weten: 

- te bevelen dat aan de panden werken dienen uitgevoerd om deze panden (gebouw en 
woonentiteiten) te laten voldoen aan de vereisten eri normen, dit Impliceert het wegwerken 
van alle gebreken aan · de panden waardoor deze volledig aan de minimale 
kwaliteitsvereisten voldoen 
OF te bevelen ·dat aa11 het pand een andere bestemming moet gegeven worden volgens de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of te bevelen dat het pand moet 
gesloopt worden (tenzij de sloop verboden is op grond van ·wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen) (het pand komt niet il'.' aanmerking voor renovatie-, verbeterings
of aanpassingswerken gezien er ·geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden Is voor de 
de ombouw tot meerdere woonentitelten) 

- ondergeschikt, Ingeval voor de ombouw van het voornoemde pand tot meerdere 
woonentltelten alsnog een stedenbouwkundige vergunning zou bekomen worden/zijn te 
bevelen dat de nodige renovatie-, verbeterlngs- en aanpassingswerken volbractit worden 
opdat het pand voldoet aan alle minimale kwaliteitsnormen 

- over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 150,00 euro� per dag bij niet
uitvoering van het vonnis binnen dé gestelde termijn 

- de wooninspecteur te machtigen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde 
herstel te voorzien voor het geval de overtreder in gebreke blijft om de bevolen werken zelf 
uit te voeren, waarbij de wooninspecteur tevens gemachtigd wordt om de kosten, zoals 
bedoeld in artikel 17bis, § 2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde 

- de uitspraak over d� herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren 

Overgeschreven op het 1°· hypotheekkantoor te op 24.06.2016, 

nr. , en ambtshalve ingeschreven. 
Ontvangen: 143,44 euro. De Bewaarder (get.) 1 
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3. Bestreden beslissing 

Bij het vonnis. op tegenspraak gewezen op 26 februari 2019 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg. afdeling Hasselt, kamer 130, werd als volgt beslist: 

Verklaart de vordering van de rechtstreeks dagende partij ontvankelijk, maar ongegrond. 

Laat de kosten van de rechtstreekse dagvaarding ten laste van de rechtstreeks dagende 

partij en veroordeelt deze tot de kosten, In hoofde van rechtstreeks gedaagde partij begroot 
op een rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 euro. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

3.1. 

E.r werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 26 februari 2019 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Limburg. afdeling Hasselt: 

3.2. 

.o p  15 maart 2019 door de rechtstreeks dagende partij 

beschikkingen. 
. tegen alle 

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

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg. afdeling Hasselt: 

op 15 maart 2019 door de rechtstreeks dagende partij 

4. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 4 s�ptember 2019. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 
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het Openbaar Ministerie in zijn ulteenzetting·van de zaak en in zijn advies, 

de rechtstreeks gedaagde partij in haar middelen, ontwikkeld door haar raadsman, 

voornoemd, 

de rechtstreeks dagende partij in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn 

raadsman, voornoemd. 

De neergelegde cQnclusies en stukken werden In het beraad betrokken. 

s. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel �.n van de omvang van 

het hoger beroep 

5.1. Ontvankelijkheid van het hoger beroep van de. rechtstreeks dagende partij 

1 

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

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 1 d.d. 15 maart 

2019 zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering 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. 

Mede gelet op de overwegingen onder rubriek 5.1. van dit arr.est 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 tot opheffing van de dwangsom vanaf 1 juli 2018 en 

de in ondergeschikte orde geformuleerde vordering tot minstens gedeeltelijke vermindering 
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van de dwangsom dan wel opschorting van de looptijd ervan tot na de uitvoering van de 
renovatiewerken door de nieuwe eigenaar. 

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 1 

1 tot opheffing van de dwangsom, vermindering van de dwangsom of opschorting 

van de looptijd ervan ongegrond is. 

·Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter op blz. 
4 t.e.m. 6 van het bestreden vonnis, welke door de rechtstreeks dagende partij 1 

in hoger beroep niet concreet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd en 
overgenomen, en - mede in antwoord op de beroepsconclusle van de rechtstreeks dagende 

partij - aangevuld als volgt. 

2. De rechtstreeks dagende partij vraagt In hoofdorde om te zeggen 

voor recht dat de dwangsom, die hem werd opgelegd bij vonnis van 1 september 2017 van 

de correctionele rechtbank Limburg, afdeling Hasselt, met toepassing van artikel 

1385quinquies Ger. W. wordt opgeheven vanaf 1 juli 2018 wegens de onmogèlijkheid om 

aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

In ondergeschikte orde vordert zij dat de dwangsom minstens gedeeltelijk wordt 
verminderd, dan wel dat de looptijd ervan wordt opgeschort tot na de uitvoering van de 
renovatiewerken door de nieuwe eigenaar. 

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

het in kracht van gewijsde getreden vonnis van 1 september 2017 van de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, luidt als volgt: 

"Beveelt eerste beklaagde 

het pand gelegen te 

en tweede beklaagde 
, kadastraal gekend onder 

dat niet in aanmerking komt voor renovatie-, 

verbeterings- of aanpassingswerken te herbestemmen volgens de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Buimtelijke Ordening, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop 
verboden is." 
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Aan de veroordeelden werd een uitvoeringstermijn verleend· van tl en maanden na de 
uitspraak van het vonnis, dat in kracht van gewijsde is ge�reden en op 16 november 2017 
aan de rechtstreeks dagende partij werd betekend. 

4. In het kader van huidige· vordering in toepassing van artikel 1385quinquies Ger. W. dient 
het hof na te gaan of er voor de rechtstreeks dagende partij 1 een 
blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid bestond om aan deze 
hoofdveroordeling te voldoen. 

Artikel 138Squinquies 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 tljdelfjke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan 
de hoofdveroordeling te voldoen. Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de 
onmo�elijkheid 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 
1385quinqu/es 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 hoofdveroordellng te voldoen als bedoeld in artikel 
1385quinquies Ger. W. sprake indien zich een situatie voordoet waarin de dwangsom zijn zin 
als dwangmiddel verliest, dit wil zeggen als geldelijke prll<kel 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 
(vergelijk Cass. 12 mei 2016, AR C.14.0032.N). 

De door artikel 1385quinquies Ger. W. bedoelde onmogelijkheid voor de veroordeelde om 
aan de hoofdveroordeling te voldoen is dus geen absolute, maar wel een relatieve 
onm.ogelijkheid die moet worden afgemeten volgens de maatstaf van wat redelijkerwijze 
onmogelijk is (vergelijk Cass. 12 mei 2015, AR P.14.0493.N). 
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De onmogelijkheid bedoeld in artikel 1385quinquies Ger. W. Is tenslotte die waarvan de 
rechter niet op de hoogte was op het ogenblik dat hij de hoofdveroordeling uitsprak en de 

dwangsom beval, ofwel omdat zij pas gebleken zijn na de uitspraak van die beslissing, ofwel 

omdat zij aan de rechter niet ter kennis werd gebracht vooraleer hij uitspraak deed (vergelijk 
Cass. 2 december 2011, AR C.10.0561.F). In die zin begrepen verliest de dwangsom iedere 
zin als prikkel om de nakoming van de hoofdveroordellng te verzekeren wanneer na de 

· uitspraak van de dwangsomrechter komt vast te staan dat de voldoening van de 
hoofdveroordeling reeds voordien onmogelijk was en strekt zij enkel tot bestraffing van de 

schuldenaar (vergelijk Cass. 21 maart-2011, AR C.10.0631.N). 

5. Uit de beroepsconclusie van de rechtstreeks dagende partij blijkt dat 

2ij volgende elementen inroept die het volgens haar onmogelijk hebben gemaakt om àan de 

herstelvordering te voldoen binnen de door de dwangsomrechter bepaalde termijnen: 

a/ de rechtstreeks dagende partij was slechts huurder van het pand, terwijl de 
eigenaar bleef stilzitten en de rechtstreeks dagende partij zelfs geen 

toegang tot het pand verleende; 

b/ het pand werd op 12 juli 2018 openbaar verkocht, waarbij de nieuwe eigenaar de 
Intentie had om het pand te renoveren en door te verkopen; 

c/ vanaf 2 oktober 2018 werd het pand niet meer bewoond en hoefde volgens de 
rechtstreeks dagende partij niet meer te worden tegemoetgekomen aan de 

woningkwaliteitsnormen; 

d/ de nieuwe eigenaar heeft haar intentie uitgedrukt om het pand volledig te 
strippen en vervolgens een totaalrenovatie uit te voeren, zodat de door de 
rechtstreeks dagende partij uit te voeren herstelmaatregel zonder nut zou zijn. 

6. Het feit dat de rechtstreeks dagende partij slechts huurder was van 
het gebouw, houdt op zichzelf geen onmogelijkheid in om de hoofdveroordeling uit te 

voeren. De rechtstreeks dagende partij werd hoofdelijk met de eigenaar veroordeeld tot 
herbestemming dan wel sloop bij het vonnis van 1 september 2017 van de rechtbank van 
eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, dat in kracht van gewijsde is getreden. 
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Verder stelde de eerste rechter terecht vast dat de rechtstreeks dagende partij slechts 

weinig initiatief heeft genomen om de her:stelvordering binnen de haar verleende termijn uit 

te voeren. Na een eerste schrijven van 2 oktober 2017 waarbij eigenaar werd 

aangemaand het pand te herbestemmen, werd pas op 28 februari 2018 een tweede 

aangetekende ingebrekestelling verstuurd en werd uiteindelijk pas op 3 oktober 2018 -
nadat de dwangsom reeds verbeurd was - een aanvang genomen met de 

herstelwerkzaamheden. De . rechtstreeks dagende partij toont niet aan dat haar in die 

tussentijd de toe.gang tot het gebouw zou zijn ontzegd. 

De eerste rechter oordeelde dan ook terecht dat de rechtstreeks dagende partij binnen de 

hersteltermijn méér inspanningen aan de dag had dienen te leggen. 

Bovendien werd inmiddels het herstel uitgevoerd, weliswaar na de opgelegde termijn, 

hetgeen bewijst dat de onmogelijkheid om het herstel uit te voeren niet wordt aangetoond. 

7. Het pand dat het voorwerp uitmaakt van de herstelvordering werd op 12 juli 2018 

openbaar verkocht aan de 

nadien opnieuw te verkopen. 

die de intentie had om dit pand te renoveren en 

Ook deze omstandigheid maakte het voor de rechtstreeks dagende partij 

niet onmogelijk om aan de hoofdveroordellng te voldoen. De verkoop brengt niet 

mee dat de veroordeelde overtreder niet meer gehouden Is om het herstel uit te voeren. De 

herstelmaatregel .heeft immers een in rem-karakter, daar zij strekt tot het doen verdwijnen 

van de onrechtmatige toestand van het pand waarop de bewezen verklaarde Inbreuk op de 

elementaire veiligheids-� gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten betrekking heeft. De 

verplichting tot herstel die de nieuwe eigenaar van het pand op zich zou hebben genomen, 

ontneemt niet de herstelverplichting die aan de veroordeelde overtreder werd opgelegd, 

indien deze nieuwe eigenaar uiteindelijk niet (tijdig) tot volledig herstel zou overgaan. Het 

hof verwijst in dat verband ook naar artikel 20quater van de Vlaamse Wooncode. In casu 

heeft de aan de rechtstreeks dagende partij opgelegde dwangsom door deze· verkoop ook 

niet haar nut als dwangmiddel verloren, meer bepaald als geldelijke prikkel om nakoming 

van de hoofdveroordeling zoveel mogelijk te verzekeren. 

8. Ook de omstandigheic:I dat het pand vanaf 2 oktober 2018 niet meer bewoond werd, heeft 

geenszins tot gevolg gehad dat het·voor de rechtstreeks dagende partij 1 

onmogelijk is geworden om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Ten onrechte meent de 

rechtstreeks dagende ·partij dat het onredelijk zou zijn om nog aan te dringen op uitvoering 

van de herstelmaatregel, nu de wederrechtelijke toestand niet ophoudt te bestaan wanneer 

er geen gebruik meer van het pand gemaakt wordt. 
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9. De omstandigheid dat de nieuwe eigenaar 1 haar Intentie· heeft uitgedrukt om 
het pand volledig te strippen en vervolgens een totaalrenovatie uit te voeren, doet in hoofde 
van de rechtstreeks dagende partij evenmin een onmogelijkheid 

ontstaan om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Deze omstandigheid deed zich overigens 
pas voor nadat de hersteltermijn reeds was afgelopen en de dwangsom reeds was verbeurd. 

10. Bijkomend geldt dat geen enkele van de door de rechtstreeks dagende partij ingeroepen 
redenen tot gevolg had dat de aan haar opgelegde dwangsom zijn nut als dwangmiddel zou 

verloren hebben, meer bepaald als geldelijke prlkkel om de nakoming van de 
hoofdveroordeling zoveel mogelijk te verzekeren. 

Dit laatste geldt des te meer, nu blijkt dat de rechtstreeks dagende partij uiteindelijk toch 
alle nodige werkzaamheden heeft uitgevoerd of doen uitvoeren om het pand in 

overeenstemming te brengen met de elementaire veiligheids-, gezondhelds- en 
woningkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode, zoals genoegzaam blijkt uit het 

navolgend proces-verbaal van de bevoegde woonlnspecteur d.d. 14 mei 2019. 

11. Artikel 1385quinqules 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 veroordeelde om aan 

de hoofdveroordeling te voldoen. 

Samen met de eerste rechter is het hof van oordeel dat de rechtstreeks dagende partij niet 

het bewijs levert dat zich zulke blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid 
heeft voorgedaan. 

Het hoger beroep van de rechtstreeks dagende partij is dan ook ongegrond en het bestreden 
vonnis wordt integraal bevestigd. 

7. Met betrekking tot de kosten 

Artikel 162bis Sv. beperkt de verhaalbaarheid van de rechtsplegingsvergoeding in strafzaken 
voor de vonnisgerechten tot de verhoudingen tussen eensdeels de beklaagde/de 
purgerrechtelijk aansprakelijke partij en anderdeels de burgerlijke partij. 
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De herstelmaatregelen beogen niet zoals een schadevergoeding, de vergoeding van schade 
aan particuliere belangen, maar strekken ertoe een einde te maken aan een met de wet 

strijdige toestand die ingevolge het misdrijf is ontstaan en die het algemeen belang schaadt. 

Het optreden van deze herstelvorderende overheden, die in het algemeen belang een 

wettelijke opdracht uitoefenen en geen particulier belang nastreven, valt niet gelijk te 
stellen met het optreden van een burgerlijke partij In de zin van artikel 162bls sv. Zij kunnen 

dan ook niet, zo de herstelvordering wordt afgewezen, worden veroordeeld tot betaling van 
een rechtspleglngsvergoedlng. Zo hun vordering slaagt, zijn zij evenmin gerechtigd op een 
dergelijke vergoeding. 

De eerste rechter besliste dan ook ten onrechte om de rechtStreeks dagen.de partij 1 

afs-ili et ongelijk gestelde partij te veroordelen tot betaling aan DE 
WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST van een rechtspleglngsvergoeding van 

1.440,00 euro. 

Ook in hoger beroep is de rechtstreeks dagende partij 

rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan DE WOONINSPECTEUR 
GEWEST . . 

8. Wettelijke bepalingen 

geen 
VAN HET VLAAMS 

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 en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering 
1� 2, 3 en 7 van het Strafwetboek 

1385quinqules van het Gerechtelijk Wetboek 

9. 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 

van de rechtstreeks dagende partij 1 

grieven zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk; 

; ,en binnen de geformuleerde 

Bevestigt het bestreden vonnis, mits de enkele wijziging dat de veroordel ing van de 

rechtstreeks dagende partij tot betaling aan de rechtstreeks gedaagde 

partij DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST van een rechtsplegingsvergoeding 

.in eerste aanleg van 1.440,00 euro wordt teniet gedaan; 

Veroordeelt de rechtstreeks dagende partij tot de kosten van deze 

procedure in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij en begroot op 

83,83 euro; 

Wijst de vordering van de rechtstreeks gedaagde partij DE WOONINSPECTEUR VAN HET 

VLAAMS GEWEST tot het verkrijgen van een rechtspleglngvergoeding In hoger beroep af. 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/C0/360 -p. 29 

Dit a·rrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 2 oktober 2019 

uitgesproken door 1 , Kamervoorzitter 

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

met bijstand van griffier 
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