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Not.nr. BG.66.WI 104300/17 

In de zaak van het openbaar ministerie en de eiser in herstel: 

1 nr. WOONINSPECTEUR, 

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

gevestigd te 

- etser in herstel -

met Belgische nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- veroordeelde -

(RRN 

met Belgische nat,onallteit, 

geboren te op 

wonende te 

- veroordeelde -

., 

RRN 

1.1 Bij vonnis van 12 april 2021 met nummer 581/2021 gewezen door de rechtbank van 
eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling KortriJk, kamer K.17, recht sprekend in 
correctionele zaken, werden en 3ls beklaagde schuldig 
bevonden aan en tot een straf veroordeeld voor het plegen van de feiten voorwerp van de 
hierna omschreven telastleggingen: 

"als dader of mededader tn de zin van artikel 66 Strafwetboek; om het misdrijf te hebben 
uitgevoerd of aan de wtvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt; om, door enige daad, 
tot de wtvoenng zodanige hulp te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet 
had kunnen worden gepleegd, om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of 
van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, het misdnjf rechtstreeks te hebben 
uitgelokt; om, hetz11 door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij 
door enigerlei geschnft, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, 
te koop geboden of openl11k tentoongesteld, het plegen van het misdrijf rechtstreeks te 
hebben u,tge/okt: 

Met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 
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als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een spec1J1eke woonvorm, als vermeld in artikel 5, §3 lid 1 van het 
Decreet van 15 JU!t 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoe t aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of 

via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewonrng, 

namelijk: 

Een wonmg gelegen té aan: 

a. in de periode van 01.11 .2017 tot en met 3112.2017: 

'1e verd1ep1ng achteraan naast trap) 

b. ,n de periode van 01.11.2017 tot en met 31.01 .2019: 

{le verdieping achteraan, le links rn 

hal) 

c. in de periode van 0111 .2017 tot en met 31.01.2019: 

d. 

'l e verdieping achteraan, 2de links 1n hal 

in de periode van 01.11.2017 tot en met 31.01 .2019. 

le verdieping achteraan, achter in hal) 

e. in de periode van 01.11.2017 tot en met 3112.2017: 

'2de verdieping) 

f. ,n de penode van 01.11.2017 tot en met 31.01.2019: 

g. 

h. 

i. 

'3de verdiepmg links achteraan) 

in de periode van 01 .11.2017 tot en met 31.01.2019: 

3de verdieping links voor) 

In de periode van 01 .11.2017 tot en met 31 .12.2017: 

'Jde verdieping vooraan midden) 

in de periode van 01.11 2017 tot en met 31 01.2019 · 
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J. 

'3de verdieping vooraan rechts) 

,n de penode van 01.11.2017 tot en met 31.01.2019: 

'3de verdieping achteraan rechts) 

{BG66. W/ 104300-17) 

2 Te 

Een woning gelegen te 

a. m de penode van 01 .04.2018 tot en met 18.09.2018: 

tussenverdieping) 

b. in de periode van 01.04.2018 tot en met 27.02.2019: 

aan: 

(1e verdiepmg mei. 

c. 

(2e verd1epmg mei tussenverd1epmg) 

m de periode van 01.04.2018 tot en met 27.02 2019: 

3e verdieping + 4e verdieping onder dak) 

(8666. Wl.102400-18) 

3. Te 

Een woning gelegen te 

a. in de penode van 01 04.2018 tot en met 31 01.2019: 

(gelljkvloers lmks) 

b. in de periode van 01.04.2018 tot en met 31.01.2019· 

c. in de periode van 01.04.2018 tot en met 31.01.2019: 

'le verdieping links) 

d. in de penode van 01.04.2018 tot en met 31 01.2019: 

aan 

(gelukvloers + kelder) 

l e verdieping, le rechts) 
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e. in de penode van 01 04.2018 tot en met 01 .08.2019: 

(2e verdieping, links) 

f Op een niet nader te bepalen tiidst,p ,n de periode van 08.10.2018 tot en met 
.25 03.2019: 

•2e verdieping, rechts) 

(BG66. Wl.102500-18) 

Een woning gelegen te wn: 

a. in de periode van 01.04.2018 tot en met 12.12.2018: 

(geltjkvloers - links) 

b. 1n de periode van 01.04.2018 tot en met 12.12.2018. 

C. 

'le verdieping - links) 

in de penode van 01.04.2018 tot en met 12.12.2018: 

(2e verdieping - hnks) 

(8666. Wl.102600-18) 

Een woning gelegen te aan. 

a. in de penode van 01.05.2018 tot en met 28.06.2018: 

rgeliJkvloers) 

b. in de periode van 01.05.2018 tot en met 28.06.2018: 

'le verdieping) 

C. in de periode van 01.05.2018 tot en met 28.06.2018: 

(8666. W/.102700-18) 

6 Te 

'2de verdieping) 
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Een woning gelegen te 

a in de periode van 01 05.2018 tot en met 27.09 2018. 

'geli}kvloers) 

b. in de periode van 01 05.2018 tot en met 03.11 2018 · 

C. 

11e verdieping) 

m de periode van 01.05 2018 tot en met 03.11.2018. 

(2de verdieping) 

d. m de penode van 01 .05.2018 tot en met 03.11.2018: 

{BG66. Wl.102800-18) 

7. Te 

Een woning gelegen te 

(3de + 4de verdieping) 

aan: 

a. in de penode van 01 05.2018 tot en met 27.07.2018: 

( gelijkvloers) 

b. m de periode van 01.05.2018 tot en met 27.07.2018· 

c. m de periode van 01. 05.2018 tot en met 27.07.2018: 

·2e verdiepmg) 

(BG66. Wl.103200-18) 

aan. 

11e verdieping) 

De kadastrale omschrijving van de onroerend goederen die het voorwerp van het misdrijf 
zijn, zijnde: 

1. BG66. Wl.104300-17 

ligging: 

aard en oppervlakte: gebouw bestaande wt handelsgedeelten en appartementen, 15 a 30 ca 

Wijk en nummer van het kadaster: 
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en de eigenaars ervan ge1dent1/1ceerd zijnde als. af s eigenaar van affe 

appartementen (en wat de handelsgedeelten betreft), 

die de e1gendomst1tel hebben verkregen via aankoopakte van 23.12.1991, verleden voor 
notaris 

2 BG66. Wl.102400-18 

liggmg · 

aard en oppervlakte: hws, 80 ca 

WJJk en nummer van het kadaster. 

en de eigenaars ervan ge1dentif1ceerd zijnde als· 

die de eigendomstitel hebben verkregen via aankoopakte van 29.04.1992, verleden voor 

notaris 

3. BG66. Wl.102500-18 

ligging: 

aard en oppervlakte: bwldmg met zes woongelegenheden, 02 a 72 co 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan ae1dentificeerd zi,nde als: 

eigendom, en 

voor 93/100 volle 
voor 7/100 volle eigendom 

die de eigendomstitel hebben verkregen via aankoopakte van 07.04.2014, verleden voor 

notaris te 

4. BG66. W/.102700-18 

!tgging: 

aard en oppervlakte: huis, 01 a 40 co 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan ge1dentificeerd zijnde als: 
eigendom, en 

voor 93/100 volle 
voor 7/100 volle eigendom 

die de eigendomstitel hebben verkregen via aankoopakte van 07.04.2014, verleden voor 

notaris te 
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5. 8666. Wl.102600-18 

l1ggmg: 

aard en oppervlakte: huis, 87 ca 

wijk en nummer van het kadaster. 

-p 8 

en de eigenaars ervan ge1dent1f1ceerd Zijnde als: 

die de e1gendomst1tel hebben verkregen via aankoopakte van 21.06.1989, verleden voor 
notam te 

6. BG66. Wl.102800-18 

ligging: 

aard en oppervlakte: hws, 01 a 56 ca 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan ge1dent1f1ceerd zijnde als. 

die de eigendomstitel hebben verkregen via aankoop op lijfrente bij oke van 21 .12 2001, 
verleden voor notaris te 

7. BG66.Wl.103200-18 

Jiggmg: 

aard en oppervlakte: hws, 01 a 35 ca 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan ge1dentif1ceerd zi1nde als · 

die de eigendomstitel hebben verkregen v,a aankoopakte van 15.11.1991, verleden voor 
notans 

Eerste beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig 
art. 42 en 43bis van het Strafwetboek te horen veroordelen tot de b1;zondere 
verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoorde/en die zich bevinden in het 
patrimonium van de gedaagde, zijnde hetzij de vermogensvoorde/en die rechtstreeks wt het 
misdrijf zUn verkregen, hetzij de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
hetzij de mkomsten uit de belegde voordelen, waarbij de rechter, indien de zaken met kunnen 
worden gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen 
(het equivalent bedrag), namelijk: 
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Berekening vermogensvoordeel (met maanden telkens van de ene maand tot en met de 
andere maand· 

1. 8666. Wl.104300-17 

12:. 

f.:. 

d. 

f:. 

L 

ÇL_ 

h. 

L 

L. 

2. B666. W/.102400-18 , 

b. 
euro 

f.:. 

3. BG66.Wl.102500-18 

a. 

10m x 650 euro = 6.500 euro 

12.. 
euro 

f.:. 

d. 

nov 17 - dec 17 

35.975,00 euro 

2 m x 350 euro = 700 euro 

/ (geen huurpnjs gekend) 

/ (geen bewezen huunnkom.sten) 

nov. 17 -Jan. 19: 15 m x 360 euro = S.400 euro 

10v. 17 - maa. 18: 5 m x 550 euro -= 2. 750 euro 

nov. 17 -Jan. 19. 15 m x 395 euro = 5.925 euro 

nov. 17 - jan. 19: 15 m x 425 euro = 6.375 euro 

nov. 17 - sept. 18: 11 m x 325 euro = 3.575 euro 

nov. 17 - jan. 19: 15 m x 425 euro = 6.375 euro 

nov. 17 -Jan. 19: 15 m x 325 euro = 4.875 euro 

S. 700,00 euro 

/ (geen huurpnjs gekend) 

apr. 18 - sept. 18 6 m x 475 euro = 2.850 

apr. 18 - sept. 18 6 m x 475 euro = 2.850 euro 

· 27.150 euro 

woning 0002: 10m x 575 euro = 5.750 

(geen huurpriJs gekend) 

woning 0102: 10m x 450 euro = 4.500 euro 
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4. BG66. W/.102600-18 l 

g_ 

b. 

f:. 

5. BG66. W/.102700-18 ( 

a. 

Q_ 

f:. 

6. BG66. WI 102800-18 { 

b. 

f:. 

7. BG66.Wl.103200-18 

b. 

3m x 550 euro = 1. 650 euro 

p 10 

16 x 650 euro = 10.400 euro 

1 (ondwdelijkhetd verhuur) 

/ (geen huurpnJs gekend) 

9m x 400 euro = 3 600 euro 

9m x 375 euro = 3 375 euro 

met 18 - juni 18. 3m x 505 euro = 1.515 euro 

mei 18 -Juni 18: 3m x 450 euro = 1.350 euro 

mei 18 - juni 18: 3m x 480 euro = 1 440 euro 

: 6.270,00 euro 

met 18 - okt. 18: / (geen huurprijs gekend) 

mei 18- okt. 18: 6m x 595 euro = 3.570 euro 

mei 18 - okt. 18: 6m x 450 euro = 2. 700 euro 

· 4.800,00 euro 

mei 18 - juli 18: 3m x 475 euro = 1 425 euro 

me, 18 -Ju// 18: 

f:. mei 18 -juli 18: 3m x 575 euro= 1.725 euro 

Totaal vermogensvoordeel. (35.975,00 + 5.700,00 + 27.150,00 + 6.975,00 + 4 305,00 + 
6.270,00 + 4.800,00 =) 91.175,00 euro" . 

1.2 81J voormeld vonnis van 12 april 2021 werd in verband met de herstelvordering beslist 
als volgt: 

"De rechtbank stelt vast dat de herstelvorderingen van de woontnspecteur voor de panden 
gelegen te aan de 
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voorwerp z11n. 

Verklaart de herstelvordenng voor het pand gelegen aan de 
ongegrond." 

1.3 Tegen dit vonnis tekende de Woonrnspecteur op 11 mei 2021 hoger beroep aan. 

~onder 

te 

Op dezelfde datum van 11 mei 2021 werd een grievenformulier neergelegd ter griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling KortnJk, met een grief over de 
herstelvordering. Deze gnef is nauwkeurig bepaald. 

Het beroep werd tiJdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en 1s ontvankelijk. 

1.4 Op 12 jul i 2021 werd door de raadsman van de Wooninspecteur een verzoekschrift tot 
het vastleggen van conclus1eterm1jnen en het bepalen van een rechtsdag neergelegd. 

1.5 Op 11 maart 2022 werden bij beschikking van de voorzitter van de tiende kamer van het 
hof van beroep te Gent conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op 1 
december 2022. 

Dat de herstelvordering van de Wooninspecteur niet valt onder het begrip burgerlijke 
belangen in de zin van artikel 4, twaalfde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, belet niet dat de vaststelling van de conclusietermijnen en rechtsdag 
rechtsgeldig geschiedde, zelfs al gebeurde dit verkeerdelijk onder de noemer van de 
vermelde bepaling. Niemand formuleerde enige bezwaar over de vaststelling en b1J de 
behandeling op 1 december 2022, die plaatsvond in aanwezigheid van het openbaar 
ministerie, zoals hierna vastgesteld. 

1.6 Op de openbare rechtszitting van 1 december 2022 hoorde het hof 1n het Nederlands: 

de eiser tot herstel, vertegenwoordigd door meester in eigen 
naam en namens meester beiden advocaat met kantoor te 
de veroordeelde in zijn middelen van verdediging, ter zitting 
vertegenwoordigd door meester 1n eigen naam en voor meester 

beiden advocaat met kantoor te 
de veroordeelde in zijn middelen van verdediging, ter zitting 
vertegenwoordigd door meester advocaat met kantoor te 
het openbaar ministerie in ziJn vordering bij monde van . advocaat-
generaal. 

2. De saisine van het hof 1s beperkt tot de herstelvordering wat betreft het pand gelegen te 
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De schuld van elke veroordeelde beklaagde aan de telastleggingen la tot lj, 2a tot 2c, 3a tot 
3f, 4a tot 4c, Sa tot Se, 6a tot 6d en 7a tot 7c staat definitief vast op grond van het beroepen 
vonnis, dat voor deze beslissingen niet is bestreden . 

3. De eerste rechter stelde over de herstelvordering voor het pand te 
1n randnummer 2.5 van het beroepen vonnis vast dat "het bewijs van een 

stedenbouwkundige inbreuk niet (voorhgt)" en dat het handelspand met woonentiteiten 
vergund wordt geacht. 

De eerste rechter overwoog het volgende. "Zowel uit het strafdossier (cf. supra sub 2.4) als 
uit het proces-verbaal van vaststelling d.d. 21 Januari 2021 blijkt dat wonmg 102 niet als 
woning wordt gebruikt. 

De door de eerste beklaagde voorgelegde bnefw1sseling d.d. 5 november 1992 gencht aan 
toont aan dat de stad destijds ingelicht werd over de bewoning op de 

verd1epingsoppervlakten 
De bewoning blijkt tevens uit de wttreksel van de kadastrale legger die de toestand op 1 
Januan 1996 vermeldt. 
In de kadastrale legger wordt er voor de melding gemaakt van 11 
perceelnummers met als omschnjvmg 
Uit het brandpreventieverslag d.d. 13 oktober 2008 bl11kt de bestemming, name/IJk 
hande/spand met bovengelegen woningen 
Uit niets blijkt dat ooit enige opmerking gemaakt heeft over een 
stedenbouwkundige inbreuk betreffende het pand gelegen aan de Er blukt 
evenmin dat een stedenbouwkundige inbreuk werd vastgesteld. 
In de gegeven omstandigheden neemt de rechtbank aan dat het handelspand met 
woonent1teiten werd geacht vergund te z11n. 
Het bewijs van een stedenbouwkundige inbreuk ligt niet voor." 

4. De decreten over het Vlaamse woonbeleid werden gecod1f1ceerd op 17 juli 2020 biJ artikel 
2 Besluit van de Vlaamse Regenng van 17 juli 2020 (BS 13 november 2020} in de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021 (art. 1) De Vlaamse Wooncode werd mee gebundeld . 

Sinds 1 januari 2021 is de woningkwaliteltsbewaking gebundeld in boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021. Artikel 3.1, § 1, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de 
veilighe1ds- gezondhe1ds- en woningkwalîteitsnormen, zoals die tot 1 Januari 2021 vermeld 
waren in artikel 5, § 1, Vlaamse Wooncode. 

Op grond van artikel 3.1, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn de mogelijke 
gebreken onderverdeeld in de volgende drie categorieën. 
1 ° gebreken van categorie 1. kleine gebreken d 1e de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief be·mvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
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2° gebreken van categorie Il· ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negat ief bemvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun vell1ghe1d of 
gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning; 
3° gebreken van categorie 111: ernstige gebreken die mensonwaardige 
levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de 
gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. 

De strafbaarstelling voor inbreuk op de gestelde vereisten is sinds 1 januari 2021 vervat in 
artikel 3.34, eerste hd, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en luidt. "Als een niet-conforme of 
overbewoonde woning rechtstreeks of vra tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de wonrng ter beschikking stelt, gestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of 
met een van die straffen alleen." 

De door de wooninspectie aan en in de bewuste woning vastgestelde gebreken waren 
ernstige gebreken, namelijk gebreken van nu minstens categorie Il en 111, zoals hierna verder 
besproken De te last gelegde feiten z1Jn sinds 1 Januari 2021 ononderbroken strafbaar 
gebleven. 

5. De herstelmaatregelen op grond van een (publieke) herstelvordenng z1Jn een biJZondere 
vorm van teruggave en moeten verplicht worden opgelegd aan diegenen die schuldig 
worden bevonden aan een misdrijf. 

De principiële herstelmaatregel wat betreft de woonkwaliteitsnormen is het uitvoeren van 
renovatie-, verbetenngs- of aanpassingswerkzaamheden waardoor het pand confor m wordt 
gemaakt. 

Sinds 1 Januari 2021 bepaalt artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen van 2021. "Naast de straf 
kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken wt te voeren om de woning of het pand 
dat het gebouw met de aanweZJge woningen omvat, conform te maken en om de 
overbewoning te beeind1gen. Als de rechtbank vaststelt dat de wonmg niet ,n aanmerking 
komt voor werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld in artikel 3.35, beveelt 
ze de overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 me, 2009 of om de woning of het goed te 
slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalrngen. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de woonrnspecteur of het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de wonmg, het pand of het goed ligt 

De rechtbank bepaalt de termijn voor de wtvoenng van de herstelmaatregelen en kan, op 
vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen, eveneens 
een dwangsom bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
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herstelmaatregelen De termijn voor de wtvoermg van de herstelmaatregelen bedraagt 
maximaal twee Jaar." 

De doelstelling van het herstel is dat het pand na uitvoering van het herstel regelmatig op de 
woningmarkt ter beschikking kan worden gesteld. 

tn dit geval stelt het hof echter vast dat het pand niet in aanmerking komt voor deze vorm 
van herstel, gezien geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden 1s voor de in het pand 
gecreeerde woonent1te1ten. ln het pand werd zonder zo'n vergunning m strijd met artikel 
4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening immers het aantal woongelegenheden gewijzigd 
die hoofdzakelijk bestemd ziJn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaand e. Deze 
inbreuk 1s strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, eerste lid, Vlaamse Codex Ru1mteliJke 
Ordening. 

De veroordeelden kunnen bij wijze van herstel niet veroordeeld worden tot het plegen van 
een omgevings- {namelijk: stedenbouwkundig) m1sdnjf. Vanzelfsprekend kan de rechter 
enkel een legaal herstel opleggen . 

Om het herstel te realiseren moeten de veroordeelden dus ofwel de woningen een andere 
bestemming geven op baSIS van de bepahngen van de Vlaamse Codex RuimteliJke Ordening, 
ofwel de woningen slopen, tenzij dit op wetteliJke gronden verboden 1s. Niets belet de 
veroordee lden een stedenbouwkundige vergunnmg aan te vragen en desgevallend te 
bekomen, waardoor het beletsel voor een volledig herstel zou wegvallen In dat geval 
kunnen de veroordeelden de opgelegde herstelmaatregel uitvoeren door het dan vergund 
pand conform te maken. 

Ten onrechte leidde de eerste rechter uit de afwezigheid van vaststelling van een 
stedenbouwkundige inbreuk door de gemeente of stad of uit de afwezigheid van enige 
opmerking van andere (overheids)instanties, af dat de toestand als vergund zou kunnen 
worden beschouwd. Dat de stad over bewoning zou zijn ingelicht, brengt niet mee dat er 
een vermoeden van vergunning zou z1Jn. De enkele vermelding van bewoning op de 
kadastrale legger heeft evenmin dat gevolg Dit geldt ook voor het brandprevent1everslag 
dat melding maakt van een handelspand met bovengelegen woningen. Het 
brandpreventieverslag heeft duidelijk een andere finaliteit dan het verlenen van een 
vergunning. Op grond hiervan mochten de veroordeelden niet rechtmatig uitgaan van een 
vergunde toestand of een vermoeden van vergunning. Evenmin hebben de overheden als 

Oostende, het Agentschap Wonen Vlaanderen en nog minder de brandweer, het 
rechtmatig vertrouwen opgewekt dat "de situatie reglementa1r 1s" . Hieruit kan geenszins een 
vergunning wat betreft het wijzigen van de woongelegenheden van de woning en het 
opsplitsen van de woning worden afgeleid Ook het feit dat dertig Jaar nadat de eerste 
veroordeelde de appartementen verwierf er een "zogezegd stedenbouwkundig probleem" 
zou zijn opgedoken, brengt niet mee dat er sprake was van vergunning 
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Ten onrechte voeren de veroordeelden aan dat het pand wordt geacht vergund t e zijn en 
een woonfunctie te hebben, op grond van artikel 4.2.14, § 2, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en dat het pand, opgetrokken in de 19de eeuw, alt1Jd bewoning zou gekend hebben 
en ook de functie van het gebouw valt onder het vermoeden van vergunning. Dit belet 
immers niet dat er geen vergunning voorhanden is voor het opsplitsen van de woning of het 
wijzigen van het aantal woongelegenheden in het gebouw voor de huisvesting van een gezin 
of een alleenstaande, zijnde handelingen die niet gedekt zijn door een eventueel vermoeden 
van vergunning in de zin van artikel 4.2.14, § 1 of 2 van de vermelde codex (cf. art. 4.2.14, § 

3, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Er werd wat betreft kamer vastgest eld dat er een woning werd in ondergebracht, terwijl 
deze nochtans te klein was en alleen daardoor al niet kon voldoen aan de minimale 
kwaliteitsnormen. Dat Intussen alle nutsvoorzieningen zouden zijn verw1Jderd, belet niet dat 
nog steeds het herstel moet worden gerealiseerd of vastgesteld {zie hierna). Het hof 
herhaalt dat enkel een legaal herstel kan worden bevolen. 

De omstandigheid dat er geen misdrijf meer zou zijn en dat het pand niet meer verhuurd zou 
worden, doet geen afbreuk aan het feit dat de rechter alsnog de herstelmaatregel moet 
bevelen, om te vermijden dat de veroordeelden slechts tijdelijk de verhuring (of andere 
terbeschikkingstelling) stopzetten en zo zouden ontsnappen aan de herstelverplichting. Het 
feit dat een van de veroordeelden als eigenaar het pand nu zelf zou bewonen, neemt niet 
weg dat dit een tijdeliJke situatie kan zijn, waardoor de veroordeelden, na een eventuele 
afwijzing van de herstelmaatregel waartoe de eerste rechter besliste, alsnog het pand 
opnieuw zouden verhuren (of ter beschikking stellen voor bewoning). Zolang de gebreken 
niet hersteld z1Jn en niet voldaan 1s aan de decretale woonkwaliteitsnormen, is het herstel 
niet zonder voorwerp. 

De herstelvordering is niet kennelijk onredelijk. De herstelvordering is gemotiveerd vanuit de 
doelstellingen van de wooncodereglementering (Vlaamse Wooncode en Vlaamse Codex 
Wonen van 2021) en bepaalt een wettelijk voorziene herstelvorm. 

Het betreft een herstelvordering van de wooninspecteur met betrekking tot de 
wooncodereglementering en is geen herstelvordering overeenkomstig de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening De herstelvordenng 1s gemotiveerd vanuit doelstellingen van de 
wooncodereglementenng en niet met het oog op een goede ruimtelijke ordening. De 
vaststelling dat het herstel van alle gebreken geen legaal herst el zou vormen gezien dit een 
inbreuk op de stedenbouwkundige regels zou meebrengen, doet hier niets aan af en maakt 
de huidige herstelvordering geen stedenbouwkundige herstelvordering. 

Dat de veroordeelde geen eigenaar zou zijn, belet niet dat de 
herstelvordering ook aan hem als veroordeelde voor de wooncodem1sdnjven moet worden 
opgelegd. 
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6. Op heden Is er nog geen herstel Er is immers geen proces-verbaal van uitvoering van de 
wooninspecteur van uitvoering van herstel in de zin van artikel 3.46 Vlaamse Codex Wonen 
van 2021 (voor 1 januari 2021: art. 20b1s, § 6, Vlaamse Wooncode) 

Het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder van 21 Januari 2021 levert geen bewijs van 
herstel in de zrn van de vermelde bepalingen op. 

Overigens volgt UJt de conclusies van de veroordeelde zelf, dat hij al 
een hercontrole overeenkomstig van artikel 3.46 Vlaamse Codex Wonen van 2021 aanvroeg, 
maar dat deze niet kon gebeuren door ziJn weigering om de hiervoor vereiste vergoeding te 
betalen. Deze weigering steunt trouwens op de onjuiste reden dat hiJ niet zou kunnen 
gehouden ziJn vergoeding te betalen voor een hercontrole van het gehele pand, want dat 1s 
wat zal moeten gebeuren. 

Dat het pand is opgenomen in de lijst van het bouwkundig erfgoed m met lokaal 
belang (lijst A.be), in het kader van het Actieplan Bouwkundig Erfgoed, belet evenmin het 
opleggen van het hierna bepaald herstel. De veroordeelden kunnen het eventueel slopen 
beletten door het bekomen van een vergunning en vervolgens het conform maken van het 
pand. Verder is het slopen niet wettelijk verboden, doch enkel aan voorwaarden verbonden 

Dat geen eigenaar is van het volledige pand en dat de gelrjkvloerse 
verdieping eigendom is van andere vennootschappen die los van hem staan, staat evenmin 
het herstel in de weg. Huidig arrest verleent de veroordeelde een titel die hij desgevallend 
ten aanzien van derden kan aanwenden, zodat het herstel helemaal niet praktisch 
onmogelijk is 

7. Gelet op het talmen van de veroordeelden in het verleden om tot het herstel over te 
gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd biJ niet naleving van het 
bevel tot herstel. De dossiergegevens tonen aan dat de veroordeelden al ruim de kans 
geboden werd het herste l uit te voeren, doch dat ZIJ verkiezen de afloop van deze zaak af te 
wachten en dat ziJ talmen. De weigering de vergoeding voor de zelf gevraagde hercontrole 
te betalen, illustreert dit nog meer. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een 
gepaste en noodzakelijke aansporing van de veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel 
over te gaan. 

De lange t ijd sedert dewelke de veroordeelden reeds konden overgaan tot het herstel van 
het pand en de ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er 
geen reden is om bij toepassing van artikel 13B5bis, laatste alinea, GerechteliJk Wetboek nog 
een zekere termijn te bepalen waarna de beklaagden pas de dwangsom zullen kunnen 
verbeuren. 

Voor het geval dat de herstelmaatregelen door de veroordeelden rnet binnen de gestelde 
termijn worden uitgevoerd, machtigt het hof de Wooninspecteur en het college van 
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burgemeester en schepenen van 
voorzien. 

OP DEZE GRONDEN, 
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HET HOF, recht doende op tegenspraak; 

Gelet op: 
- arti kel 24 Taalwet Gerechtszaken 

om ambtshalve 1n de uitvoering ervan te 

verklaart het hoger beroep van de Wooninspecteur ontvankelijk; 

wijzigt het beroepen vonnis binnen de perken van het hoger beroep als volgt: 

veroordeelt de veroordeelden om binnen de tien 
maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde Is, over te gaan tot de herbestemming van 
het pand te kadastraal gekend onder 

overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ru1mtellJke 
Ordening van 15 mei 2009 of de sloop van het gebouw, tenziJ dit verboden is op grond van 
wettelijke, decretale of reg lementaire bepalingen dan wel het uitvoeren van renovatie-, 
verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden, zodat dit gebouw en de daarin 
ondergebrachte woongelegenheden voldoen aan de ve11igheids-, gezondheids-, en 
woonkwallteitsvereisten, bepaald door de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 

zegt dat op vordering van de Wooninspecteur door elke veroordeelde een dwangsom van 
150 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevel te rekenen 
vanaf het verstnJken van de term1Jn van tien maanden vanaf de dag waarop dit arrest in 
kracht van gewijsde os, 

beveelt dat voor het geval het voornoemde pand niet binnen de opgelegde termijn wordt 
hersteld de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

ambtshalve in de u1tvoenng van de bevolen herstelmaatregel zullen kunnen 
voorzien, met de daaraan verbonden kosten ten laste van de veroordeelden; 

veroordeelt de veroordeelden hoofdelijk tot betaling van de kosten van de strafvordering 1n 
beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 177,00 euro. 
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Kosten beroep: 

Afschrift vonnis· 
Afschrift akte HB BP. 

€ 174,00 
€ 3,00 

€ 177,00 

Dit arrest 1s gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
o:;amP.nl!PStP.lrl 111t raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en en in openbare rechtszit ting van 13 januari 
2023 Uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met biJstand van griffier 




