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2022/PGG/340 - 2022/VJll/154 

Not.nr. GE 66.RW.103300/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. , (RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- rechtstreeks dagende partij, oorspronkelijk beklaagde-

2. nr. [RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- rechtstreeks dagende partij, oorspronkelijk beklaagde -

tegen 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR van het Vlaamse Gewest, 

wonende te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22, 

- rechtstreeks gedaagde partij -

Gedagvaard teneinde: 

"de gehele onmogeli]khe1d vast te stellen in hoofde van de verzoekers om te voldoen aan de 
hoofdveroorde/,ng zoals deze lastens hen werd uitgesproken b11 vonn,s van de correctwnele 
rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D! van 16.06.2020 (vonnisnummer: 

1, minstens de gedeeltelijke onmogelijkheid vast te stelfen om te voldoen aan de 
hoofdveroordelmg met betrekking tot de panden ,n de achterbouw (woningen 

en dienvolgens; 

in hoofdorde, te horen zeggen voor recht dat de dwangsom bepaald bij voormeld vonnis 
wordt opgeheven en dit met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de 
verbeurdverklaring ervan; 

m subsidiaire orde, te horen zeggen voor recht dat de dwangsom wordt opgeschort en dit 
met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de verbeurdverklarmg totdat er een 



Hof van beroep Gent - - kamer - -p 3 

definitieve beslissing werd genomen over de omgevingsvergunning en vervolgens een 
gepaste termijn te bepalen binnen dewelke de vergunning moet worden wtgevoerd; 

de gedaagde te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op de 
dagvaardingskosten en het rolrecht." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1, besliste 
btJ vonnis van 16 juni 2020 op tegenspraak onder meer en voor wat betreft de 
herstelvordering als volgt: 

"WOON HERSTEL 

Beveelt dm er hoofdelijk toe gehouden zijn aan de panden 
gelegen te kadastraal gekend als 

een andere bestemming te geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex 
Rwmtelijke Ordening, hetzij de panden te slopen, tenzij de sloop verboden is op grond van 
wettelijke, decretale of reg/ementa,re bepalingen, onder verbeurte van een dwangsom van 
150 euro per pand en per dag vertraging in de nakommg van dit bevel lastens de 
veroordeelden ten voordele van de wooninspecteur. 

Bepaalt de termiJn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 20b1s, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
onmiddellijk biJ aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbew11s op de hoogte 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig werd of zal zijn uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 

doen. 

Veroordeelt en hoofdelijk tot vergoeding van alle 
uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig ort. 20bis, §7 Vlaamse 

Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad 

niettegenstaande iedere voorziening. 11 
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1.2 Op 7 mei 2021 hebben en een dagvaarding betekend aan de 
Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 138Sqwnquies 
GerechteliJk Wetboek. 

1.3 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30DI, besltste 
bij vonnis van 16 november 2021 op tegenspraak als volgt: 

"Verklaart de vordering van eisers ontvankelijk. 

Wijst de vordering zowel in hoofdorde als in ondergeschikte orde af als ongegrond. 

Laat de kosten gevallen aan de zijde van de eisende partijen te hunnen laste. 11 

1.4 De rechtstreeks dagende partijen stelden op 16 december 2021 hoger beroep m tegen 
alle beschikkingen van het vonnis van 16 november 2021. Zij dienden op diezelfde datum 
een verzoekschrift in overeenkomstig artikel 204 Wetboek van Strafvordering op de griffie 
van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. 

1.5 Op de rechtszitting van 9 september 2022 (inle1dingszittmg) legde dit hof bij toepassing 
van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermiJnen vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 16 december 
2022. 

De partijen hebben tijd ig geconcludeerd. 

1.6 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 16 december 2022 in het Nederlands: 

de rechtstreeks gedaagde partij de Wooninspecteur in zijn middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester voor meester )eiden 
advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in ziJn vordering bij monde van advocaat-
generaal, 

- de rechtstreeks dagende part1J in ziJn middelen bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

de rechtstreeks dagende partij in zijn middelen vertegenwoordigd 
door meester advocaat met kantoor te 

2.1 De verklaring van hoger beroep tegen het vonnis van 16 november 2021 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, is tijdig en regelmatig naar de vorm. 
Ook het grievenformulier is tijdig ingediend. 



Hof van beroep Gent - - kamer - - p. 5 

2.2 De advocaat van de rechtstreeks dagende partijen bepaalde m het grievenformulier een 
nauwkeurige grief tegen het beroepen vonnis voor wat betreft de afwijzing van de vordering 
tot opheffing van de dwangsom. 

2.3 Het hoger beroep van de rechtstreeks dagende partijen is ontvankeliik (art. 203 en 204 
Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van het hoger beroep en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordenng. /n dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen z1Jn om ambtshalve een gnef In de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

3. In conclusies stelt de Wooninspecteur incidenteel hoger beroep in. H1J betwist de 
ontvankeliJkhe1d van de rechtstreekse dagvaarding. Dit incidenteel hoger beroep is 
ontvankelijk. 

De gedmginleidende rechtstreekse dagvaarding is niet betekend of aangezegd aan het 
openbaar mrn,sterie. Op straffe van n1et-ontvankeli1kheid van de vordering in de zin van 
artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek moeten steeds alle schuldeisers van de 
dwangsom worden gedagvaard. Het openbaar ministerie is bevoegd om de door de 
herstelvorderende overheid per brief geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter 
uit te oefenen, inclusief het aanwenden van rechtsmiddelen en dit ongeacht of de 
herstelvorderende overheid zich als procespartij heeft gemanifesteerd. De veroordeelden 
die op grond van art ikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek een vordering inleiden, 
moeten deze laten betekenen aan de personen tegen wie ze is gericht, te weten het 
openbaar ministerie bij het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over die vordering en de 
herstelvorderende overheid ,n wiens voordeel de veroordeling tot betaling van een 
dwangsom werd uitgesproken, zelfs wanneer de dwangsom werd toegekend aan de 
herstelvorderende overheid. 

Bij gebrek aan betekening of aanzegging aan het openbaar ministerie is de rechtstreekse 
dagvaarding die en Jitbrachten met toepassing van artikel 
1385quinquies Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk. 

4. De rechtstreeks dagende partijen moeten hun eigen kosten dragen. Het hof veroordeelt 
hen bijkomend tot de kosten gevallen aan de ziJde van het openbaar ministerie in de 
procedure in graad van beroep. 
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Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen. 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart het beroep ontvankeliJk en er ten gronde over beslissend: 

verklaart de rechtstreekse dagvaarding van en niet ontvankelijk; 

stelt vast dat en hun eigen kosten moeten dragen; 

veroordeelt en 1oofdel!Jk tot de kosten gevallen aan de zijde van 
het openbaar ministerie in de procedure in graad van beroep, begroot op 123,16 euro. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschrift akte HB: 

Dagv. RGD" 
Dagv. RD'n: 

+ 10%: 

Totaal· 

p 7 

€ 24,00 
€ 3,00 

€ 27,72 
€ 57,24 

€ 111,96 
€ 11,20 

€ 123,16 

Dit arrest 1s gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld wt raadsheer . als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszitting van 3 februari 2023 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

in aanwezigheid van 




