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Het OPENBAAR MINISTERIE
en

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST
met kantoor te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22
eiser tot herstel
vertegenwoordigd door mr.

loco mr.

beiden advocaat blJ

de ba lie provincie
tegen

rijksregisternummer
geboren te

no

wonende te
van Belgische nat ionaliteit
beklaagde
vertegenwoordigd door mr.

loco mr

beiden advocaat bij

de bahe

1.

Ten laste gelegde feiten

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek;
BiJ inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 JUh

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of
als persoon die een woning ter beschikking, een woning die niet voldoet aan de vereisten en
normen van artikel 5 rechtstreeks of viatussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning,
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te w eten 3 woongelegenheden m een pand, gelegen te
die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals vastgesteld m PV
Te

n de periode van 1 januari 2016 tot en m et 1 maart 2016

De kadastrale omschr1Jving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is,
z1Jnde:
ligging·

en de

eigenaars erva n
geïdentificeerd zijnde als

INSCHRIJVIN G

en

DAGVAARDING

TER

KANTOOR

RECHTSZEKERHEID

(voormalig

Hypotheekkantoor)
De aandacht van de gerechtsdeurwaarder, met de betekening gelast, dient erop gevestigd te
worden dat deze dagvaarding, overeenkomstig artikel 6.3.1§6 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, artikel 20ter. al. 2 van het Woondecreet of art. 11.2.3 van het
Onroerend Erfgoeddecreet, door ziJn zorgen aan het Kantoor Rechtszekerheid van de ligging
van het onroerend goed dient te worden aangeboden teneinde overschriJvmg.
Het bewijs van de overschriJving en de kantmelding die nt samen met de dagvaarding door
de gerechtsdeurwaarder gevoegd te worden aan het strafdossier

Overgesch reven o p het l ste Kantoor Rechtszekerheid te

d.d. 28 maart 2019

Ref.:
Bed rag : 230,00 euro
Teamchef

2.

(get.)

Bestreden beslissing

2.1.
B1j het vonnis. op tegenspraak gewezen op 4 juni 2019 door de rechtbank van eerste aanleg

Limburg. afde ling Hasselt, 13D kamer, werd als volgt beslist·

OP STRAFGEBIED
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Verklaart beklaagde plicht1g aan de ten laste gelegde feiten zoals In de dagvaarding
omschreven.
Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 600,00 euro, door verhoging
met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 3.600,00 euro.
Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen
worden bij gebrek aan betaling binnen de t ermijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek
bepaald wordt op 90 dagen.
Verplicht de veroordeelde om bij wiJZe van bijdrage tot de financiering van het bijzonder
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteliJke gewelddaden en aan de occasionele
redders, een bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo
gebracht op 200,00 euro.
Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1
K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding
van 53,58 euro .
Verplicht de veroordeelde om biJ wijze van bijdrage ten bate van het begrotmgsfonds voor
juridische tweedelljnsbljstand een bedrag te betalen van 20,00 euro,
Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de
som van 282,40 euro.
Inzake de herstelvordering
Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur van het Vlaams Gewest ontvankelijk
en gegrond.
kadastraal gekend

Beveelt beklaagde om het pand te

dat niet m 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 z1Jnde een
dwangsomtermIJn in de zin van art. 1385bis Ger.Wb., en dit onder verbeurte van een
dwangsom van 100,00 euro per dag vertraging, volgende op het verstrijken van voormelde
hersteltermiJn.
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Zegt voor recht dat biJ gebreke aan uitvoenng door beklaagde zelf, de wooninspecteur
gemachtigd Is om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met
kosten ten laste van beklaagde ,

op grond van art.20 bis § 7 en § 8 van de

Vlaamse wooncode, met mbegnp van de kosten, zoals bedoeld in art. 17 bis § 2 van de
Vlaamse Wooncode.
Zegt voor recht dat meld ing van het vonnis zal worden gemaakt in de rand van de
overschrijving van de dagvaarding op het 1"kantoor Rechtszekerheid te

onder ref.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

2.2.
Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 4 juni 2019 op de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt:
•

op 2 juli 2019 door de beklaagde

-

op 2 juli 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE.

2.3.
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:

3.

-

op 2 juli 2019 door de beklaagde

-

op 2 juh 2019 door het OPENBAAR M INISTERIE.

Rechtspleging voor het hof

De za ak werd behandeld op de openbare zitting van 25 november 2020.
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Het hof heeft hierbij gehoord:
-

mevrouw de Voorzitter m haar verslag,

-

het Openbaar Ministerie in Zijn Uiteenzetting van de zaak en

-

de eiser tot herstel

-

de beklaagde in Zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman,

in

in

zijn vordering,

Zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd,

voornoemd.
De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken.

4.

Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van
de hogere beroepen

4.1.

Ontvankelijkheid van de hogere beroepen

1. De verklaringen van hoger beroep van de beklaagde en van het Openbaar Ministerie
werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis
heeft gewezen.
2. Het verzoekschrift van de beklaagde 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 over de procedure, de schuldvraag, de
eventuele straftoemeting en de herstelvordering zijn nauwkeurig.
3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld m artikel 204 Wetboek van
Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis
heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met betrekking tot de strafmaat 1s nauwkeurig.
4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en het Openbaar
Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk.

4.2.

Omvang van de hogere beroepen

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in
artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering.
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Gelet op de overwegingen onder ru briek 4.1 . van dit arrest strekt de recht smacht van het
hof zich daarom uit t ot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelij k gebied van
het bestreden vonnis die betrekking hebben op de procedure, de schuldvraag, de eventuele
straftoemeting en herstelvorderrng.

5.

Motivering ten gronde op strafrechtelijk gebied

1. In hoofdorde w erpt de beklaagde op dat de strafvordering onon tvankehjk zou zijn omwille
van onrechtmatig verkregen bewijs {rubriek V.1 conclusie beklaagde). De reden hiervoor zou
zijn dat een woonmspecteur zijn controle zou hebben uitgevoerd op basis van een e-mail
van 14 september 2015 van de lokale politie waarin de beklaagde wordt omschreven als
"een turk uit

·•. Volgens de beklaagde geeft deze formulering enerzijds weer dat

etnische overwegingen aan de grondslag van de controle lagen en anderzijds zou de controle
zijn gebaseerd op willekeurige motieven waardoor de betrouwbaarheid van het bewijs zou
zijn aangetast (in het bijzonder de verwiJZing naar een indeling m drie ruimtes waardoor
volgens de beklaagde een stedenbouwkundige inbreuk werd geviseerd waarvoor de
wooninspecteur niet bevoegd was).
Dit verweer treft geen doel. Uit het strafdossier blijkt duidelijk dat de controle door de
wooninspecteur er is gekomen nadat hij een e-mail kreeg op 14 september 2015 van de
lokale politie zone

na een interne rondvraag b1J deze politiezone (ook per mail)

of er woningen waren die voor een controle m aanmerking zouden komen (stuk 66
strafdossier).
Het hof erkent dat de verwijzing door een w1jkinspecteur naar de beklaagde, in een interne
e-mail binnen de politiezone, als "een Turk uit

'' slecht was gekozen nu beklaagde

niet alleen van Marokkaanse origine en geboorte 1s maar bovendien ook reeds lang de
Belgische nation aliteit heeft verworven. Dit maakt de vaststellingen van de woonmspecteu r
echter niet onregelmatig.
Van belang daarbij is dat de beklaagde niet aannemelijk maakt dat de inlichtingen van de
wijkinspecteur op

zich op onregelmatige wijze werden

verzameld.

De gebruikte

bewoordingen maken het ook niet noodzakelijk zo dat er sprake is geweest van etnische
profilering door de wiJkmspecteur. Bovendien is van belang dat het hof op zich ook geen
bewijswaarde toekent aan de melding door de wij kinspecteur maar enkel aan de
vaststellingen die naar aanleiding van die melding zijn gebeurd door de wooninspecteur.
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De wooninspecteur verzamelt immers op autonome wijze bew1jZen over de wanbedrijven
vermeld in de Vlaamse Wooncode ZiJn bevoegdheid hiervoor is bepaald in artikel 20 van de
Vlaamse Wooncode. HIJ kan daarb1J perfect een onderzoek voeren op basis van een melding
zoals is gebeurd ter zake, die voor hem kan gelden als een loutere inlichting.
Ten onrechte houdt de beklaagde ook voor dat de wooninspecteur niet bevoegd zou zijn
geweest omdat de mall van de wijkinspecteur melding maakt van een indeling in 3 ruimtes
en het feit dat de woning verschillende hursnummers heeft verkregen. Vooreerst wordt in de
mail ook melding gemaakt van schimmelvorming en vochtplekken. Alleen al op deze basis
was de wooninspecteur bevoegd om een controle urt te voeren (zie hierboven). Bovendien
maakt de bezettingsnorm van een woning deel uit van wonrngkwaliteitsnormen zodat de
indeling van een woning niet louter stedenbouwkundig relevant 1s, zoals de beklaagde wil
laten uitsch1Jnen.
Er zijn geen redenen om de strafvordering onontvankelijk te verklaren, noch om het
verzamelde bewijs nietig te verklaren of uit de debatten te weren.
2. Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is
de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten zoals hiervoor omschreven
bewezen gebleven.
Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke
door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd en
overgenomen.
De beklaagde, die een grief formuleerde tegen zijn schuldigverklaring, betwistte in conclusie
en ter terechtzitting de ten laste gelegde feiten op zich ook niet. De feiten blijven ook
bewezen op grond van de door de wooninspecteur gedane vaststellingen. Hij roept wel, rn
ondergeschikte orde, "verzachtende omstandigheden" in (rubriek V 2 conclusie beklaagde)
maar deze omstandigheden kunnen de feiten rechtvaardigen noch verschonen. Uit het
strafdossier en uit zijn eigen verweer blijkt duidelijk dat de beklaagde bewust de woningen
die niet voldeden aan de minimale woningkwaliteitsvere1sten verhuurde.
3. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met:
de persoon van de beklaagde,
-

zijn relatief gunstig strafverleden, in die zin dat de beklaagde driemaal werd
veroordeeld maar enkel voor verkeersinbreuken,
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de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect
voor de

minimale

wonmgkwaltteitsvere1sten

die

hij

als

verhuurder moest

waarborgen,
het verstnJken van de t1Jd sedert de feiten zonder dat er sprake 1s van het
overschrijden van de redelJJke term1Jn.
Het hof houdt rekening met de omstandigheden van de feiten zoals geschetst door
beklaagde op pagina 9 tot en met 14 van zijn conclusie (o.a. met de reeds geleverde
inspanningen om aan de herstelvordenng te voldoen, zie verder hieronder) echter zonder
deze aan te nemen als verzachtende omstandigheden in de Juridische zin (artikel 85
Strafwetboek).
Daarom werd aan de beklaagde door de eerste rechter om oordeelkundige redenen,
beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en aangepaste bestraffing
opgelegd onder de vorm van een geldboete van 600 euro (te vermeerderen met de
opdeciemen).
De omvang van de opgelegde geldboete 1s aangepast aan het aandeel van de beklaagde in
het onrechtmatig financieel geldgewin, en de duur van de vervangende gevangenisstraf is
aangepast aan de omvang van de geldboete.
Wel 1s het hof, anders dan de eerste rechter, van oordeel dat deze geldboete voor de helft
kan worden toegekend met uitstel van de tenuitvoerlegging voor een proeftermijn van 3
jaar. Deze deels uitgestelde straf 1s voor de beklaagde een voldoende waarschuwing voor de
toekomst.
Het Openbaar Mm1stene heeft op 28 augustus 2019 nog een vordering neergelegd waarin
het vordert om ten aanzien van de beklaagde, bij toepassing van artikelen 42, 3° en 43bis
Sw. het bedrag van 3.210 euro verbeurd te verklaren als wederrechteliJk verkregen
vermogensvoordelen ingevolge het verhuren van de woningen.
Overeenkomstig art. 42, 3° Strafwetboek kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks
uit het misdrijf zijn verkregen worden verbeurdverklaard. Indien de zaken niet kunnen
worden gevonden in het vermogen van de beklaagde dient de rechter de geldwaarde ervan
te ramen en kan een equivalent bedrag worden verbeurd verklaard (art 43bts Sw.). De
ontvangen huurgelden zijn rechtstreekse vermogensvoordelen van de bewezen gebleven
feiten Deze huurgelden kunnen niet worden gevonden in het vermogen van de beklaagde
zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag.
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De begroting van de vermogensvoordelen zoals gedaan door het Openbaar Ministerie wordt
op zich door de beklaagde niet betwist. Wel wijst hiJ op het feit dat hem een minnelijke
schikking van 3.000 euro werd voorgesteld (maar door omstandigheden niet werd betaald)
en dat de bijkomende bestraffing van een verbeurdverklaring voor hem zware fmancièle
gevolgen zou hebben.
De verbeurdverklaring van het correct geraamde bedrag van 3.210 euro dringt zich echter
op, aangezien het maatschappelijk onaanvaardbaar is dat de beklaagde voordeel zou putten
uit de gepleegde misdrijven.
Aangezien de feiten werden gepleegd na 18 april 2014, datum van inwerkingtreding van
artikel 52 van de wet van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering
van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (BS

8/04/2014), kan deze verbeurdverklaring, enkel effectief en niet met uitstel van de
tenuitvoerlegging worden opgelegd.
De beklaagde werd voor het overige ook terecht veroordeeld tot de bijdrage ter financiering
van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele
redders en tot de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelljnsbijstand. Hij
dient tevens te worden veroordeeld tot de vaste vergoeding voor beheerskosten m
strafzaken. Deze laatste vergoeding wordt geïndexeerd.

6.

Herstelvordering

1. De Woonmspecteur vordert om de beklaagde te veroordelen tot het herstel
overeenkomstig artikel 2Db1s, §1 Vlaamse Wooncode wat volgens hem impliceert dat,
aangezien

het pand

niet in

aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- of

aanpassingswerken aan beklaagde het bevel moet worden gegeven tot hetzij de
herbestemming van dit pand, volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex" Ruimtelijke
Ordening, hetzij de sloop van het pand, tenzij de sloop verboden 1s en dit alles binnen een
hersteltermijn van 10 maanden na de uitspraak, onder verbeurte van een dwangsom van

150 euro per dag vertraging, volgend op het verstnJken van voormelde hersteltermijn. De
Wooninspecteur vordert ook om te zeggen voor recht dat de termijn van herstel niet dient
beschouwd te worden als een termijn van verbeurdverklaring van de dwangsom en
beklaagde geen b11komende term1Jn in de zin van artikel 13B5bis, 4° Ger. W. toe te staan en
deze termiJn uitdrukkelijk uit te sluiten.
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Tevens vordert de Woonrnspecteur bij gebreke aan uitvoering door de beklaagde zelf, aan
hem en/of aan het college van burgemeester en schepenen machtiging te verlenen om
ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van
de beklaagde op grond van artikel 20bts, §§ 7 en 8 Vlaamse Wooncode.
2. De herstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere
vorm van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20, § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde
mlsdnJven teniet te doen en de krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode vastgestelde
vereisten en normen te verwezenlijken. Uit de tekst van de artikelen 5, 20 en 2Db1s Vlaamse
Wooncode, hun ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de decreetgever volgt dat
het gevorderde herstel in hoofdorde tot integraal herstel moet strekken, dit wil zeggen tot
het wegwerken van alle gebreken aan het onroerend goed teneinde het t e laten voldoen
aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode.
De herstelvordering is nog steeds actueel. Er ligt immers geen proces-verbaal van u1tvoenng
voor zoals bedoeld in artikel 20bis, §6 Vlaamse Wooncode.
Uit de laatste controle op 15 september 2016 bhJkt immers dat de plaatsgesteldheid niet
was gewijzigd ten opzichte van de aanvankelijke vaststellingen. Het gebouw, woning
woning

en woning

beantwoordden wel aan de minimale kwaliteitsvereisten, maar de

bezettingsnorm van won ing

werd overschreden (4 bewoners i.p.v. 3) Ten onrechte

houdt de beklaagde voor dat de overtreding van de bezettmgsnorm op zich het hof niet
weerhoudt om vast t e stellen dat op 15 september 2016 de woningen waren herst eld
(rubriek V.3.3

conclusie

beklaagde).

Tevens

stedenbouwkundig ambtenaar te

bleek

immers

uit

navraag

b1J de

dat er voor het pand tot op heden geen

stedenbouwkundige vergunning werd bekomen (navolgend pv

stuk

154 strafdossier). Dit had tot gevolg dat op dat moment sowieso niet kon worden
vastgesteld dat het pand was hersteld zoals bedoeld in artikel 20bis Vlaamse Wooncode; het
was immers aangetast door een stedenbouwkundige inb reuk. Dit houdt ook in dat de
principiële herstelmaatregel van artikel 20bis Vlaamse Wooncode niet kan worden opgelegd,
maar enkel de daarin voorziene subsidiaire herstelmaatregel.
De beklaagde ontwikkelt op dit punt enkele middelen in conclusie maar zijn verweer treft
geen doel.

Zo werpt de beklaagde op dat de Vlaamse minister bij beslissing van 25 november 2016
reeds zou hebben beslist dat de woning voldoet aan de vereisten van artikel 5 Vlaamse
Wooncode (rubriek V.3.1 conclusie beklaagde).
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De beklaagde verwijst daarmee naar zi1n stuk 2 en een beslissing van de bevoegde minister
waarbij de eerdere ongesch1ktverklaring van de woningen gelegen
ongedaan werd gemaakt, onder meer op grond van de overweging dat "klaarblijkelijk" werd
voldaan aan de uitvoering van de herstelvordering. Deze beslissing behelst echter een
admm1strat1eve beshssing over de ongeschiktverklaring van de woningen en geldt niet als
effectief proces-verbaal van vaststelhng zoals bedoeld in artikel 20b1s1 §6 Vlaamse
Wooncode (hetgeen trouwens ook al blijkt uit de bewoording "klaarblijkelijk" ). Bovendien
bhJkt daar niet uit dat aan de voorwaarden is voldaan als bedoeld in artikel 20bis, §1
Vlaamse Wooncode om de herstelvordermg zonder voorwerp te kunnen verklaren (zre
verder).
Voorts werpt de beklaagde op dat de Wooninspecteur met zijn vordering e1genliJk het
herstel van een stedenbouwkundig mlsdriJf zou nastreven, waarvoor de Vlaamse
decreetgever een ander handhavingsinstrument - dat van de Codex Ru1mteli1ke Ordening 2ou hebben voorzien (rubriek V.3 conclusie beklaagde). Ook hier gaat de beklaagde uit van
een verkeerde premisse. De vordering van de Wooninspecteur is immers wel degelijk
gegrond op artikel 20bis Vlaamse Wooncode. Dit artikel bepaa lt, zoa ls hierboven reeds
gesteld, dat het herstel in principe bestaat uit het laten voldoen van het pand dat het
gebouw met de aanwezige woonentiteiten omvat, of de specifieke woonvorm als vermeld In
artikel 5, § 3, eerst e lid, Vlaamse Wooncode aan de vereisten en normen, vastgesteld met
toepassing van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Als de rechtbank vaststelt dat de wonmg niet In
aanmerking komt voor werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld ,n artikel

20,

§

1, tweede lid Vlaamse Wooncode, kan ziJ echter enkel de subsidiaire herstelmaatregel

bevelen aan de overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de
bepalingen van de Vlaamse Codex RuimteliJke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of
het goed te slopen, tenziJ de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of
reglementa ire bepalingen . Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente waar de woning, het pand of het goed ligt, of
zoals terzake, op vordering van de Wooninspecteur. Dit betekent echter niet dat de
Wooninspecteur daarmee het herstel zoals bedoeld

in

de Vlaamse Codex Ruimteh1ke

Ordening nastreeft.
Het behoort

in

dat kader, anders dan de beklaagde voorhoudt (rubriek V.3. 2 conclusie

beklaagde) wel degelijk tot de bevoegdheid van de Wooninspecteur om na te gaan of het
pand, waarvan hij het herstel vordert, al dan niet Is aangetast door een stedenbouwkundige
inbreuk.
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Om dezelfde reden kan de beklaagde zich ook niet beroepen op de verJarmgstermiJn van
artikel 6.3.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (rubriek V.3.2 conclusie beklaagde). De
herstelvordenng op grond van artikel 20bis Vlaamse Wooncode is in ieder geval nog niet
verjaard, aangezien de vaststellingen dateren van 1 maart 2016 en ondertussen meerdere
daden van stu1tmg werden gesteld.
Terzake stelt het hof, net als de eerste rechter, vast dat de woning niet in aanmerking komt
voor werkzaamheden aangezien het aangetast is door een stedenbouwkundige overtreding.
Uit het strafdossier bliJkt immers dat voor dit pand op 27 augustus 1946 door het bevoegde
bestuur een besluit werd genomen met toelating voor het bouwen van een w inkelhuis. Er
werd een weigering van stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 25 Januari 2010 voor
het verbouwen van dat handelspand tot 3 woongelegenheden en een opslagruimte.
Ten onrechte houdt de beklaagde voor dat het pand niet is aangetast door een
stedenbouwkundige inbreuk aangezien zowel de woonfunctie als de opdeling in 3
woongelegenheden reeds voltrokken zouden zijn geweest vooraleer de respectievelijke
gebru1ksw1Jzigingen onderhevig werden aan de vergunningsplicht. Hij verwijst in dat verband
naar de historiek van het bevolkingsregister, waaruit volgens hem blijkt dat er reeds
inschrijvingen waren op het adres
op 1 januari 1947 en sindsdien
ook werd bewoond en minstens in 2 entiteiten werd opgedeeld m 1967 terwijl de eerste lijst
van vergunningsplichtige functiew1jz1gingen pas 1n werking is getreden vanaf 9 september

1984 Daarmee gaat de beklaagde volledig voorbij aan zlJn eigen verklaring dat hij het pand
kocht in 2008 en daarna het pand opdeelde in 3 woningen, daarvoor 3 gas-, water en
elektriciteitsmeters liet plaatsen, 3 busnummers aanvroeg en kreeg (hetgeen overigens een
administratieve beslissing 1s van de gemeente die geen afbreuk doet aan de mogehjkheid
van een stedenbouwkundige Inbreuk),. en uiteindelijk besliste omwille van financiële
redenen om toch maar te beginnen met de werken ondanks het feit dat hiJ geen
stedenbouwkundige vergunning verkreeg om dit te doen (stuk 123 strafdossier). Er werden
dus in ieder geval na 2008 vergunningsphcht1ge werken uitgevoerd aan het pand, zonder het
bekomen van een voorafgaande vergunning. Zijn vraag in ondergeschikte orde om de
herbestemming overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
te beperken tot 2 woongelegenheden kan in dat opzicht ook niet worden gevolgd.
Evenmm zou het volstaan om de huurovereenkomst voor het adres

stop t e zetten, zoals

door de beklaagde ondergeschikt wordt gevraagd, aangezien daarmee de door hem
uitgevoerde werken m het kader van de opdeling in 3 woongelegenheden niet ongedaan
worden gemaakt

r
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Voor het overige 1s de herstelvordering van de Wooninspecteur zowel intern als extern
wettig en beoogt, op gepaste, aangepaste doch noodzakeliJke wijze het herstel van de
gevolgen van de door beklaagde gepleegde m1sdnJven. Deze herstelvordering is gemotiveerd
vanuit het oogpunt van elementaire verligheids-, gezondheids- en woonkwal1te1tsvereisten
en is derhalve niet kennelijk onredelijk.
Het hof volgt de beklaagde niet waar hij voorhoudt dat de herstelvordering kennelijk
onredelijk zou zijn omwille van (rubriek V.3.1 conclusie beklaagde)·
-

de werkzaamheden die hiJ heeft uitgevoerd opdat alle woongelegenheden aan de
won,ngkwallte1tsvere1sten

zouden

voldoen,

echter

zonder

dat

voor

deze

woongelegenheden een (stedenbouwkundige) omgevingsvergunning werd bekomen;
-

er voor hem een beweerd redelijk vooruitzicht zou geweest zijn om het pand op te

-

de minnelijke schikking die door het Openbaar Ministerie werd voorgesteld, maar

delen ,n 4 woongelegenheden bij aankoop;
door beklaagde omwille van persoonlijke omstandigheden niet zou ziJn betaald,
hetgeen overigens een opportuniteitsbeslissing van het Openbaar Ministerie
uitmaakt en geen afbreuk doet aan de mogel1Jkheid voor de Wooninspecteur om bij
aanhang1gmaking voor de rechtbank het herstel te vorderen;
-

het feit dat de Woonrnspecteur vaststelde dat het pand, waarvan hij het herstel
vordert, is aangetast door een stedenbouwkundige inbreuk.

3. Het hof bepaalt de termijn voor het uitvoeren van de werken op de maximale termijn van
2 jaar vanaf het in kracht van gewijsde gaan van hu1d1g arrest teneinde beklaagde de
gelegenheid te geven zich aan de hem opgelegde verplichtingen te conformeren.
De beklaagde houdt voor dat ondertussen een aanvraag tot regularrsat1evergunnmg werd
ingediend op 26 januari 2020 met verwijzing naar zijn stuk 6. De hersteltermiJn van 2 jaar
moet daarom ruimschoots volstaan om de vergunning te bekomen.
Het hof acht het net als de eerste rechter gepast om een dwangsom op te leggen waarvan
het bedrag dient bepaald op 100 euro per dag vertraging indien niet vrrJwi111g door
beklaagde wordt overgegaan tot het herstel, en dit binnen de opgelegde hersteltermijn met
dien verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde
hersteltermijn in zoverre het huidig arrest vooraf werd betekend. Er wordt geen b11komende
dwangsomterm1Jn opgelegd. Het opleggen van een dwangsom is noodzakelijk gezien de
eerste vaststellingen reeds dateren van 1 maart 2016 en het herstel nog steeds niet is
uitgevoerd.
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4. Voor het geval dat de herstelmaatregelen door de overtreder niet binnen de door het hof
gestelde termiJn worden uitgevoerd, wordt bevolen dat de wooninspecteur ambtshalve

in

de uitvoering ervan kan voorzien overeenkomstig artikel 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. Deze
mogel11khe1d moet ook worden toegekend aan het college van burgemeester en schepenen.
De wooninspecteur wordt ook gemachtigd om de kosten, vermeld in artikel 17bts,

§

2

Vlaamse Wooncode, te verhalen op de overtreder Deze machtiging dient ook te worden
verleend aan het college van burgemeester en schepenen.
5. De eerste rechter heeft zijn beslissing over de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad
verklaard. Terecht komt de beklaagde op tegen deze beslissing. Artikel 203, §3 Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis gedurende de termijnen om
hoger beroep in te stellen en gedurende de rechtspleging in hoger beroep principieel wordt
geschorst maar dat de vonnissen over de strafvordering, buiten die van veroordeling,
vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, alsook de vonnissen over de burgerlijke
rechtsvordering bij een speetaal gemotiveerde beslissing uitvoerbaar verklaard kunnen
worden bij voorraad niettegenstaande hoger beroep. De eerste rechter heeft

in

dit verband

overwogen dat de onvergunde toestand al sedert 2010 bestaat en blijft voortduren. Deze
terechte vaststelling volstond volgens het hof echter niet om de beslissing uitvoerbaar biJ
voorraad te verklaren.
Het hof ziet ook geen dwingende redenen om dit arrest biJ voorraad uitvoerbaar te verklaren
(artikel 428, tweede ltd Sv.).

7.

Wettelijke bepalingen

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
-

152, 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209b1s, 210,
211 en 211bis van het Wetboek van Strafvordering

-

1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43, 43bis en 66 van het Strafwetboek
1, 2, 5, 15, 17bis, 20 §1, 20bis en 20ter van het decreet van 15 juli 1997
1 van de wet van 5 maart 1952

-

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016

-

2 en 3 van de wet van 28 december 2011

-

1 en 8 van de wet van 29 Juni 1964
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-

58 van het KB van 18 december 1986
28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985
4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017

-

6 van het KB van 26 april 2017

-

91 van het KB van 28 december 1950
1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020

8.

Beslissing

Het hof,
Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen;
Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen
zoals hiervoor bepaald, als volgt:
Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk;
Op strafrechtelijk gebied
Bevestigt het bestreden vonnis met dien verstande dat:
-

de tenuitvoerlegging van de opgelegde geldboete voor de helft wordt uitgesteld voor

-

de beklaagde bijkomend wordt veroordeeld tot de bijzondere verbeurdverklaring van

een proeftermijn van 3 Jaar;
3.210 euro op grond van artikelen 42, 3° en 43bis Sw.;
de opgelegde vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken wordt gebracht op
55,15 euro;
Herstelvordering
Bevestigt het bestreden vonnis met dient verstande dat:
-

de hersteltermijn wordt gebracht van 10 maanden na uitspraak van het vonnis naar 2
jaar na datum van dit arrest;

-

de uitvoerbaarheid van het vonnis bij voorraad ongedaan wordt gemaakt en dit
arrest niet uitvoerbaar b1J voorraad wordt verklaard;
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het bevel en de machtiging op grond van artikel 20b1s, §§7 en 8 Vlaamse Wooncode
ook worden toegekend aan het college van burgemeester en schepenen;
De kosten
Laat de kosten van de nieuwe dagvaardingen omwille van Covrd19 ten laste van de Staat;
Veroordeelt

de

beklaagde tot

de

overige

kosten

van

de

strafvordering en

de

herstelvorderrng in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal
begroot op 409,54 euro.
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengeste ld uit:
Kamervoorzitter
Raadsheer
Raadsheer
en in openbare terechtzitting van 23 december 2020
uitgesproken door

Kamervoorzitter

In aanwezigheid van het hd van het Openbaar M inisterie vermeld in het proces-verbaal van
de terechtzitting
met bijstand van griffier
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