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2019/PGG/2019 - 2019/VJH/397 

Not.nr. GE.66.RW.104900/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. WOONINSPECTEUR OOST-VLAANDEREN, 

met kantoren te 9000 Gent, Konrngin Maria Hendnkaplein 70 postbus 93, 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr. (RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

1. De dagvaarding die op verzoek van (op 7 juni 2022) aan de 
Wooninspecteur en (op 23 juni 2022) aan het openbaar min istene werd betekend, strekt 
ertoe: 

de vordering van ontvankeliJk en gegrond te verklaren; 

de lastens bij arrest van dit hof van 6 november 2020 uitgesproken 
dwangsom te laten intrekken, minstens beperken; 

- de Wooninspecteur te laten veroordelen tot het betalen van de 
rechtsplegingsvergoeding, voorlopig begroot op 1.650 euro. 

2. Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 24 Juni 2022 in het Nederlands: 

de beklaagde 
met kantoor te 

vertegenwoordigd door meester 

het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door 

de eiser tot herstel, vertegenwoordigd door meester 
beiden advocaat met kantoor te 

advocaat 

3dvocaat-generaal, 

voor meester 

1. 
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3.1 Deze kamer van het hof heeft b11 def1n1t1ef geworden arrest van 6 november 2020 de 
beklaagde 1eroordeeld tot een straf voor de volgende telastl egging: 

"als dader of mededader m de zin van artikel 66 Strafwetboek; 

bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, § 1, eerste lid Decreet van 
15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele 
onderverhuurder of als persoon die een woning ter besch1kkmg stelt, een woning die 
niet voldoet aan de vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op 
bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 29 maart 2013 houdende wip1ging van 
diverse decreten wat de woonkwaliteltsbewaking betreft, vanaf 11 augustus 2013, 

,n het pand gelegen te 

op 
eigendom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

een onaeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te m de penode van 21 september 2016 (datum vaststellmgen Agentschap 
Wonen Oost-Vlaanderen - stuk 1 verso) tot 3 oktober 2017 (stuk 140)." 

3.2 Over de herstelvordering bes liste het hof in het ar rest van 6 november 2020: 

11hP11pp/t rfp hPldnnnrlP over te gaan tot het herstel van het pand gelegen te 
kadastraal gekend als door 

het wegwerken door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken van de 
gebreken van de woning, zodat deze woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, 
gezondhe1ds- en kwaliteitsvereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, en dit binnen een 
termijn van een Jaar, te rekenen vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal 
treden; 

beshst dat door de beklaagde een dwangsom zal worden verbeurd van 150 
euro per dag vertragmg in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstnjken van de 
term11n van een jaar vanaf de dag waarop dit arrest m kracht van gew1;sde zal z11n getreden; 

machtigt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkeluke toestand met binnen de 
gestelde termijn wordt u,tgevoerd, de woonmspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen van met toepassmg van artikel 20bis § 7, eerste hd, Vlaamse 
Wooncode tot ambtshalve uitvoenng ervan op kosten van de beklaagde; 
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machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
met toepassing van artikel 20bts, § 8 Vlaamse Wooncode, om de kosten van 

herhuisvestmg te verhalen op de beklaagde 11 

4 . Nu de dagvaarding op 23 juni 2022 aanzegde aan het openbaar ministerie, 
is ziJn vordering, anders dan de Wooninspecteur tn zijn conclusie aanvoert, wel degelijk 
ontvankelijk 

5.1 De eiser vordert dat het hof de destijds opgelegde dwangsom zou "intrekken". Zo hij 
hiermee bedoelt dat het hof zou terugkomen op Zijn eerdere beslissing tot het opleggen van 
een dwangsom, dan kan dit uiteraard niet. Het hof kan de dwangsom volgens artikel 
l385qwnquies, eerste lid Gerechtelijk Wetboek enkel opheffen, de looptijd ervan 
opschorten gedurende de door het hof te bepalen termijn of de dwangsom verminderen 
ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de 
veroordeelde om aan de hoofdveroordeling t e voldoen. 

Er is sprake van een onmogelijkheid in de zin van deze bepaling indien zich een toestand 
voordoet waarin de dwangsom haar zin als dwangmiddel, dit wil zeggen als geldelijke prikkel 
om nakoming van de veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren, verliest Dit is het geval 
indien het onredelijk zou Zijn om van de veroordeelde meer inspanning en zorgvuldigheid te 
vergen dan hij heeft betracht De door artikel l385quinqwes, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek bedoelde onmogelijkheid Is geen absolute, maar wel een relatieve onmogehjkhe1d 
die moet worden afgemeten volgens de maatstaf van wat redelijkerw1Jze onmogelijk 1s. 

5.2 Dat niet langer huurder 1s van het pand waarop de herstelvordenng 
betrekking heeft, heeft niet tot gevolg dat het voor hem onmogeltjk 1s geworden om aan de 
hoofdveroordeling te voldoen. Niet alleen verdu1deliJkt hij niet sinds wanneer aan de huur 
een einde 1s gekomen, al tn het arrest van 6 november 2020 stelde het hof tn randnummer 
8.3: 

"De veroordeling tot herstel 1s het gevolg van het bewezen verklaarde misdrijf, zodat de beklaagde, 
ook al 1s hl] geen eigenaar van het bewuste pand, moet worden veroordeeld tot het herstel van de 
gebreken. Dat de beklaagde geen eigenaar 1s van de woning, betekent met dat het voor hem 
onmogeluk 1s om gevolg te geven aan de verpl,chtmg tot herstel, aangezien Zijn veroordelmg de titel 
hiertoe vormt. Evenmm heeft dit tot gevolg dat de herstelvordermg kennelijk onredelt1k zou z11n 

Het gegeven dat de womng momenteel met zou worden bewoond en zal worden verkocht, belet 
evenmin de veroordelmg van de beklaagde tot herstel." 

Deze overwegingen gelden vandaag onverkort. het loutere gegeven dat h1J geen huurder 
(meer) is en evenmin de eigenaar is van het pand, heeft niet tot gevolg dat het voor hem 
onmogelijk is geworden om de herstelmaatregel uit te voeren. 
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:oont overigens niet in het minst aan dat h1J al inspanningen leverde om de 
herstelvordenng uit te voeren, noch bewijst hij dat de huidige eigenaar van het pand de 
uitvoering van herstelvordering verhindert. Dit bewijs volgt alleszins niet uit het gegeven dat 
de huidige eigenaar zinnens is om het pand te verkopen, zoals trouwens ook al tijdens de 
procedure ten gronde het geval was, en te bestemmen voor een nieuwbouwproject. Ook uit 
de e-mail van 7 maart 2022 van de advocaat van de eigenaar volgt dit niet (stuk 7 B van de 
eiser) . De advocaat van de eigenaar stelt daarin enkel dat het z1Jn cl1ente weinig zinvol lijkt 
om aan het pand kosten te maken om het conform de Vlaamse Wooncodex t e kriJgen. 

Om dezelfde redenen gaat het hof evenmin in op z1Jn vraag om de verbeurdverklaring van de 
dwangsommen te beperken. De opgelegde dwangsom heeft tot doel hem aan te zetten tot 
naleving van de wet. De in het verleden inmiddels verbeurde dwangsommen of de voor de 
toekomst nog te verbeuren dwangsommen beperken tot een maximaal bedrag zou in het 
geval van de eiser de effectiviteit die van de dwangsom moet uitgaan, tenietdoen. 

Voor zoveel als nodig wijst het hof erop dat als het pand zou worden gesloopt, de 
herstelvordering zonder voorwerp zal worden. 

6. moet zelf zijn kosten dragen. HIJ is niet gehouden tot het betalen van een 
rechtsplegingsvergoeding aan de Wooninspecteur. Art ikel l62bis Wetboek van 
Strafvordering beperkt de verhaalbaarheid van de rechtspleg1ngsvergoeding in strafzaken 
immers tot de verhouding tussen de beklaagde (en de burgerlijk aansprakelijke partij) 
enerzijds en de burgerlijke partij anderz1Jds. De Wooninspecteur als herstelvorderende 
overheid streeft anders dan een burgerlijke partij geen particulier belang na, maar oefent 
een wet telijke opdracht m het algemeen belang uit. HiJ heeft eenzelfde opdracht in het 
kader van een procedure tot opheffing van de dwangsom, zoals ingesteld door de eiser 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en de art ikelen: 
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 tegensp raak, 

verklaart de vorderingen van ontvankelijk, maar wijst ze af als ongegrond; 

beslist dat zelf z1Jn kosten moet dragen. 

l 
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Kosten be ep 
chrift vonnrs: 

Afschrifte akten HB: 
Opstelrecht b .bekl.. 

Dagv. ö 1. 

+ 10 % : 

Totaal : 

€& 
€& 
€& 
€& 

€& 

Dit arrest 1s gewezen te Gent door het 
samengesteld Uit r?"rlch<>0r 

en 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 

advocaat-generaal, met btJstand van gnff1er 

hof van beroep, tiende correct ionele kamer, 
als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

~n tn openbare rechtszi tting van 7 oktober 2022 
. in r1anwezighe1d van 




