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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

1. DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, 

bevoegd voor de provincie Vlaams-Brabant, 
met kantoren te 3000 Leuven, Diestsepoort 6 bus 93, 
K.B.O. nummer niet gekend 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. loco mr. 
beiden advocaat bij de balie Leuven 

2. DE WOONINSPECTEUR, 

handelend in naam van het Vlaamse Gewest, 
met kantoor te 1210 Brussel, Koning Albert-Il-laan 19 bus 22, 

K.B.O. nummer niet gekend 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. loco mr. 
beiden advocaat bij de balie 

tegen 

ALl!l4 1. 
zaakvoerder 
geboren te 
wonende te 
rijksregisternummer 

beklaagde 

op 
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. arbeidster 
geboren te op 
wonende te 
rijksregisternummer 

beklaagde 

Nr. 1 9 0 9  P. 4 

de beklaagden sub 1 en 2 vertegenwoordigd door mr. 
, advocaat te 

)4�ti 3. 
met ondernemingsnummer 
met maatschappelijke zetel te 

met als lasthebber ad hoc mr. 
advocaat bij de balie 
met kantoor te 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

4 • ... 

s. ". 

1. Ten laste gelegde feiten 

A. 

idvotaat bij der balie • 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4 §1, 39 en 40 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende · 

de milieuvergunning en op artikel 5 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende . 
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vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning {Vlarem 1) van 6 
februari 1991, thans strafbaar ingevolge Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals gewijzigd bij artikel 34 van het decreet van 
21 december 2007 

1. 

De eerste ( . de tweede . de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

. voor wat betreft de eerste, de tweede. de derde en ... beklaagde in de i 
periode van 1 september 2004 minstens tot en met 29 juni 2009, ." 

Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als 
hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of tweede klasse te hebben 

geëxploiteerd, namelijk een inrichting voor de opslag en overslag van meer dan 1 ton ·· 
afvalstoffen, waarvoor volgens rubriek 2.1.2.b van de indelingslijst Vlarern 1. een : 
milieuvergunning klasse 1 vereist is 

2. 

De eerste de tweede de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

in de periode van 29 mei 2006 tot en met 4 december 2007 

i 
Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als : 
hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of tweede klasse te hebben i 
geëxploiteerd, namelijk 

een Inrichting voor de opslag en overslag van meer dan 1 ton afvalstoffen, waarvoor 
volgens rubriek 2.1.2.b van de indelingslijst Vlarem 1 een milieuvergunning klasse 1 
vereist is 
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een inrichting houdende een opslagplaats voor brandstof met een inhoudsvermogen · 

van 500 liter tot en met 30.000 liter gelegen in agrarisch gebied, waarvoor volgens • · 

rubriek 17.3.4.2'.b van de indelingslijst een milieuvergunning klasse 2 vereist is 

een inrichting houdende een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen 
waarvoor volgens rubriek 17.3.9.3' van de indelingslijst een milieuvergunning klasse · 

1 vereist is 

een inrichting voor de sortering van afvalstoffen van meer dan 100 ton, waarvoor 
volgens rubriek 2.2.1.c.2' van de indelingslijst een milieuvergunning klasse 1 vereist is · 

De eerste 1 l. de tweede , de derde 1 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

Te , in de periode van 18 mei 2007 tot en met 9 augustus 2007 

Terwijl de milieuvergunning ter zake geschorst is overeenkomstig artikel 5 §2 van het 
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, een als hinderlijk ingedeelde 
inrichting die behoort tot de eerste of tweede klasse te hebben geexplolteerd, namelijk een • 

inrichting voor de opslag en overslag van meer dan 1 ton afvalstoffen, waarvoor volgens 
rubriek 2.1.2.b van de indelingslijst Vla rem 1 een milieuvergunnlng klasse 1 vereist is 

4. 

De eerste 1 , de tweede' . de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 strafwetboek 

Te , in de periode van 20 januari 2010 tot en met 16 maart 2010 

Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als 
hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of tweede klasse te hebben :: 
geëxploiteerd, namelijk een inrichting voor de opslag en overslag van meer dan i ton • 

afvalstoffen, waarvoor volgens rubriek 2.1.2.b van de indelingslijst Vlarem 1 een 
milieuvergunning klasse 1 vereist is 
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B. 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4 §2, 39 en 40 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende 

de milieuvergunning en op artikel 2 § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende · 
vaststelling van het _lflaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem 1) van'6 
februari 1991, thans strafbaar ingevolge Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals gewijzigd bij artikel 34 van het decreet van , 
21 december 2007 

"· 

De eerste { , de tweede de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

, in de periode van 1 september 2004 tot en met 12 lanuari 2005 

Zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan bij de bevoegde overheid, een inrichting . 
die behoort tot de derde klasse te hebben geëxploiteerd, namelijk 

l. 

een inrichting houdende een al dan niet overdekte ruimte waarin drie tot en· met • 
vijfentwintig voertuigen, andere dan personenwagens, worden gestald, waarvoor volgens 
rubriek 15.1.l° van de indelingslijst Vlarem 1 een melding klasse 3 vereist is 

2. 

een inrichting houdende een opslagplaats voor brandstof met een inhoudsvermogen van 
S.000 liter tot en met 20.000 liter voor persoonlijk gebruik, waarvoor volgens rubriek 17.3.6 

van de indelingslijst Vla rem 1 een melding klasse 3 vereist is 

3. 

een inrichting houdende een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen met 
maximaal één verdeelslang, waarvoor volgens rubriek 17.3.9.1' van de indelingslijst Vlarem 1 • 

een melding klasse 3 vereist is 

c. 
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De eerste 1 de tweede 1. de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4 §1, 20, 22, 39 en 46 van het Decreet van 28 juni 1985 . 

betreffende de milieuvergunning, en de artikelen 1, 43 §1, 73 en 80 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement · 

betreffende de milieuvergunning (Vlarem 1), thans strafbaar Ingevolge Titel XVI van het ' 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals gewijzigd ; 
bij artikel 34 van het decreet van 21 december 2007 

Als exploitant van een inrichting verzuimd te hebben de in de milieuvergunning opgelegde 
bijzondere voorwaarden en de voor de inrichting geldende algemene of per categorie van: 
inrichtingen door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 20 van het Decreet 
vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden na te leven, namelijk door 

1. 

Minstens in de periode van 9 ;mgustus 2007 tot en met 22 februari 2008, 

in strijd met artikel 5.2.1.8 §1 van Vlarem Il, de inrichting te hebben geëxploiteerd zonder ' 
voorafgaandelijk de toezichthoudende overheid te verwittigen 

2. 

Meermaals. minstens op verschillende tijdstippen in de periode van 9 augustus 2007 tot en 
met 16 april 2009, OP 13 november 2009, op 20 januari 2010 en op 11 februari 2010, 

in strijd met de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning, afvalstoffen te hebben : 
opgeslagen en verwerkt in de open lucht terwijl dit volgens de milieuvergunning enkel ' 
binnen in een sorteerloods mag gebeuren 

3. 

Minstens in de periode van 9 augustus 2007 tot en met 30 mei 2008, 
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in strijd met artikel 5.2.1.3 van Vlarem 11, de inrichting te hebben geëxploiteerd zonder dat 

een goedgekeurd werkplan bestond 

4. 

Minstens in de periode van 9 augustus 2007 tot en met 30 mei 2008, 

in strijd met artikel 5.2.1.5 §1 van Vlarem Il, te hebben nagelaten een voldoende groot · 

uithangbord aan te brengen waarop duidelijk leesbaar de aard van de inrichting, de 

gegevens van de exploit
.
ant, de vervaldatum van de vergunning, de openingsure

.
n, de : 

gegevens van de toezichthoudende overheid en de gegevens van de brandweer worden ' 

vermeld 

5. 

Minstens In de periode van 9 augustus 2007 tot en met 30 mei 2008, 

In strijd met artikel 5.2.1.9 §4 van Vlarern Il, te hebben nagelaten voor de inrichting in :. 

overleg met de brandweer de organisatie van de brandbestrijding en de ' 

brandbestrijdingsmiddelen vast te leggen 

6. 

Minstens in de periode van 9 augustus 2007 tot 30 mei 2008, 

in strijd met artikel 5.2.1.2 §2 van Vlarem Il, te hebben nagelaten een geijkte weegbrug met · 

automatische registratie te installeren 

7. 

Minstens in de periode van 9 augustus 2007 tot 30 mei 2008, 

in strijd met artikel 5.2.2..4.2 §1 van Vlarem Il, afvalstoffen te hebben opgeslagen op een ! 
niet-vloeistofdichte ondergrond 

8, 

Minstens in de periode van 9 augustus 2007 tot 20 !anuari 2010, 
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in strijd met artikel 5.2.1.S §5 van Vlarem Il en met de bijzondere voorwaarden van de 
mi l ieuvergunning, te hebben nagelaten langsheen de randen van de inrichting een . 
groenscherm aan te leggen volgens de afmetingen zoals voorzien in de b ijzondere 

·

• 
voorwaarden van de mi lieuvergunning 

9. 

Minstens in de periode van 9 augustus 2007 tot 20 ianuari 2010. 

in strijd met artikel 5.2.1.S §2 van Vlarem 1 1, te hebben nagelaten een afsluiting rond de · 
inrichting aan te brengen, waardoor deze ontoegankelijk is voor onbevoegden 

10. 

Minstens in de periode van 9 augustus 2007 tot 20 januari 2010. 

in strijd met artikel 5.2.1.5 §4 van Vlarem I l ,  te hebben nagelaten het terrein te verharden 

11. 

In de periode van 9 augustus 2007 tot en met 20 mei 2009, 

in strijd met artikel 2.1.2.c de indelingslijst van Vlarem 1, te hebben nagelaten een ., 
milieucoördinator aan te stellen 

D. 

Bij inbreuk op de artikelen 12, 56, 58 en 59 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de 
voorkoming en het beheer van afvalstoffen, thans strafbaar ingevolge Titel XVI van het . i 

1 decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals gewijzigd 
bij artikel 23 van het decreet van 21 december 2007 

Afvalstoffen achtergelaten of beheerd te hebben in strijd met de voorschriften van dit 
decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan, namelijk aanzienlijke hoeveelheden ongesorteerd, 
bouw- en sloopafval en ongesorteerde containerafvalstoffen, waaronder tevens gevaarlijke , 
afvalstoffen 
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1. 

De eer5te . de tweede de derde 1 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

, voor wat betreft de eerste, de tweede, de derde en " , beklaagde, meermaals, ·• 

op verschillende tijdstippen in de periode van 1 september 2004 minstens tot en met 29 juni 
2009, "' 

2, 

De eerste 1 de tweede . de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

Te meermaals, op verschillende tijdstippen in de periode van 29 mei 2006 tot 
en met 4 december 2007 

3, 

De eerste de tweede de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

Te meermaals. op verschillende tijdstippen in de periode van 18 mei 2007 tot en 
met 9 augustus 2007 en in de periode van 20 januari 2010 tot en met 16 maart 2010 

E. 

De eerste ( ), de tweede fo derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

Te ..!îl. en bii samenhang elders in het Riik, in de periode van l. 

september 2004 minstens tot en met 16 maart 2010 
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Bij inbreuk op de artikelen 14 en 56 . van het decreet van 2 jul i  1981 betreffende de 
voorkoming en het beheer van afvalstoffen, thans strafbaar ingevolge Titel XVI van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals gewijzigd 
bij artikel 23 van het decreet van 21 december 2.007 

1. 

In strijd met artikel 14 §2 van voornoemd decreet van 2 juli 1981 en met artikel 5.1.2.1 §1 :. 
van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake : 
afvalvoorkorning en -beheer (Vlarea) van 5 december 2003, zonder voorafgaande erkenning , 
door de Vlaamse Regering, als overbrenger van afvalstoffen, afvalstoffen te hebben 
ingezameld of opgehaald 

2. 

In strijd met artikel 14 §7 van voornoemd decreet van 2 juli 1981 en met artikel 6.2.1 t.e.m. , 
6.2.5 van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststell ing van het Vlaams Reglement ; 
inzake afvalvoorkoming en -beheer (Vlarea) van 5 december 2003, geen afvalstoffenregister 
te hebben bijgehouden 

F. 

Bij inbreuk op de a rtikelen 99, 101, 145bis, 146 en 147 van het decreet van 18 mei 1999 : 

houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, thans. strafbaar ingevolge de artikelen:, 

6.1.l en 6.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Bepaalde handelingen, werken of wijzigingen te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand i 
gehouden zonder voorafgaande u itdrukkel ijke schriftelijke vergu'nning, hetzij in strijd met de, 
vergunning, hetzij na het verval, vernietîging of het verstrijken van de termijn of schorsing : 
van de vergunning, namelijk 

1. 

De eerste , de tweede de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 
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k , op de percelen gekadastreerd: 

voorheen eigendom van en thans eigendom van de 

voorheen eigendom van en thans eigendom van de 

eigendom van de gemeente met name de bedding van de voormalige 

eigendom van het Vlaams Gewest, met name een grondoverschot dat ontstond door het '. 
herleggen van de 

Voor wat betreft de eerste. de tweede. de derde en .. beklaagde, 

meermaals, op verschillende tijdstippen in de periode van 1 september 2004 minstens tot en . 
met 29 juni 2009, 

Allerhande afvalstoffen, met name aanzienlijke hoeveelheden ongesorteerd bouw- en 
sloopafval en ongesorteerde containerafvalstoffen, gedeponeerd en achtergelaten te ' 
hebben 

2. 

De eerste ( ). de tweede ( , de derde ( 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

Te op de het perceel gekadastreerd 
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eigendom van het Vlaams Gewest, 

met name een grondoverschot dat ontstond door het herleggen van de 

op een niet nader bepaald tiidstip in de periode van 1 september 2004 tot en met 7 
november 2005 

Een reliëfwijziging te hebben doorgevoerd, meer bepaald een ophoging van het perceel met . . 
niet-Copro gekeurd materiaal 

3 .  

De eerste ( , de tweede , de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

)p de percelen gekadastreerd: 

eigendom van de 

voorheen eigendom van en en thans eigendom van de 

Meermaals, op verschillende tijdstippen in de periode van 29 mei 2006 tot en met 4 
december 2007 

Al lerhande afvalstoffen, met name aanzienlijke hoeveelheden ongesorteerd bouw- en 
sloopafval en ongesorteerde contai nerafvalstoffen, gedeponeerd en achtergelaten te\ 
hebben 

4. 

De eerste 1 de tweede fe derde 
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als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

op het perceel gekadastreerd 

eigendom van de 

meermaals, op verschillende tijdstippen in de periode van 18 mei 2007 tot en met 9 , 

augustus 2007 

Allerhande afvalstoffen, met name ongesorteerd bouw- en sloopafval en ongesorteerde , 
containerafvalstoffen, gedeponeerd en achtergelaten te hebben 

5. 

De eerste , de tweede . de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

op het perceel gekadastreerd . 

eigendom van de en 

meermaals. op verschillende tijdstippen In de periode van 20 januari 2010 tot en met 16 · •  

maart 2010 

Allerhande afvalstoffen, met name aanzienlijke hoeveelheden ongesorteerd bouw- en 
sloopafval en ongesorteerde containerafvalstoffen, gedeponeerd en achtergelaten te 
hebben 

G. 

Bij inbreuk op artikel 20 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, ·· 

de hierna vermelde woningen te hebben verhuurd, terwijl deze woning n iet voldeed aan de · 

woonkwaliteitsnormen zoals bepaald In artikel 5 van voornoemde wooncode en in  het 
u itvoeringsbesluit van de Vlaamse Raad van 6 oktober 1998, en terwijl de verhuurder: 
evenmin beschikte over een geldig conformiteitsattest zoals voorzien in de artikelen 7 en 14 :; 
van voornoemde wooncode 
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1. 

De eerstej 1 en de tweede 1 L 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

, in de periode van 1 mei 2007 tot en met 12 juni 2007 

De woning gelegen te verhuurd aan e n :  

2. 

De eerste de tweede �n de derde 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

. in d.e periode van 1 februari 2005 tot en met 12 juni 20oz 

De woning gelegen te 

H. 
1. 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

verhuurd aan 

BIJ het vonnis, op tegenspraak gewezen door de rechtbank van eerste aanleg Leuven, kamer ·i 
1 

17, op 7 februari 2012 werd onder meer als volgt beslist: · 

Beveelt de verbeurdverklaring van 116.932,05 euro vermogensvoordelen in hoofde van de · • 1 
vijf beklaagden, waarvan 1/4 ten laste van de eerste beklaagde 1 , de:' 
tweede beklaagde en de derde beklaagde 
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Beveelt de verbeurdverklaring van 250 euro vermogensvoorde/en in hoofde van de eerste ' 

beklaagde 1 en de tweede beklaagde , elk voor de . 
helft. 

Beveelt de verbeurdvNk/aring van 
eerste beklaagde ( 
derde beklaagde 

2. Over de herstelvorderingen 
2.1 

16.800 euro vermogensvoordelen i n  
I, de tweede beklaagde ( 
. elk voor 1/3. 

hoofde van de 
en de 

De rechtbank l egt de door de wooninspecteur gevorderde herstelmaatregel op en beveelt·: 
dat, binnen een termijn van tien maanden vanaf de betekening van dit vonnis: 

de eerste beklaagde , de tweede beklaagde 
en de derde beklaagde ( ' het pand e:e/eRen in  

(kadaster: , een andere 
bestemming geven op basis van de bepal ingen van oe Vlaamse Codex Ruimtelijke " 
Ordening 
of dat zij het pand slopen. 

Als deze herstelmaatregel (andere bestemming of sloop) niet binnen tien maanden ha de · 

betekening van dit vonnis wordt uitgevoerd: 

kunnen de wooninspecteur en/of het college van burgemeester en schepenen 
ambtshalve in de uitvoering erv<in voorzien. In dat geval zijn de eerste drie. 
beklaagden verplicht om alle uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een • 
staat, opgesteld door de overheid, met inbegrip van de kosten van een eventuele : 
herhuisvesting van de bewoners van het pand 
zijn de beklaagden een dwangsom verschuldigd van 125 euro per dag vertraging 

De rechtbank machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
om de kosten bedoeld in artikel 15, §1, laatste lid van de Wooncode te verhalen op de eerste 
drie beklaagden. 
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Zegt voor recht dat melding van dit vonnis zal gemaakt worden in de rand van de i 

overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor van 

Zegt voor recht dat dit vonnis dient overgesch'reven te worden volgens de voorschrifte_n van . 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 6.2) en de Vlaamse Wooncode (art. 2:oter), 
alsook ingeschreven in het register van de vergunningen. 

2.2 

De rechtbank legt de door de stedenbouwkundig inspecteur gevorderde herstelmaatregel 
op en beveelt dat de eerste beklaagde , de tweede beklaagde ; 

en de derde beklaagde ( 1 m.b.t. het pand gelegen : 
in (kadaster: 
binnen een termijn van tien maanden vanaf de betekening van dit vonnis de hierna bepaalde . 
in de herstelvordering van 21 mei 2007 beschreven aanpassingswerken uitvoeren ofwel de 
loods slopen: 

het naleven van de bouwvergunning van 16 februari 1993 die de oprichting to�staat .' 
van een bergplaats met als bestemming "bergplaats voor werktuigen voor een ·: 
bloemen- en plantenkwekerij" 
het plan bevat een werkplaats, inkom, kantoor en ruimte voor sproeiproducten voor 
een para-agrarisch bedrijf 
er mag geen n ieuwe of tweede bedrijfswoning worden ingericht (in · 

overeenstemming met het advies vari AMINAL van 5 januari 1993) 
"bovendien houdt dit ook een aanpassing van de bestaande gevels in" 
geen activiteiten Uitvoeren in de loods die te maken hebben met afvalverwerking 
het huidige gebruik van de loods stopzetten 

Als de aanpassingswerken of de sloop niet binnen de opgelegde termijn zijn gebeurd, • 

machtigt de rechtb<;1nk de stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen om dit ambtshalve te doen, in de plaats van de beklaagden en op hun kosten 
moeten de eerste drie beklaagden een dwangsom betalen van 125 euro per dag vertraging 

De rechtbank verklaart dat dit vonnis voorlopig ten uitvoer mag worden gelegd voor Wat de.' opgelegde herstelmaatregelen betreft. 
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2.2. 

Tegen voormeld vonnis d.d. 7 februari 2012 werd hoger beroep ingesteld op de griffie van , 
de rechtbank van eerste aanleg Leuven, onder meer: 

2.3. 

op 16 februari 2012 door de beklaagden 
tegen al de beschikkingen 

op 17 FERBUARI 2012 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen de beklaagden 

en · 

Bij het arrest, op tegenspraak gewezen door het hof van beroep Brussel. kamer 13, op 20 

februari 2018 werd onder meer als volgt beslist: 

Bevestigt het bestreden vonnis mits deze wijzigingen, met eenparige stemmen: 

2.4. 

zegt voor recht dat dit arrest zal worden ingeschreven in de rand van de ' 
overgeschreven dagvaarding op het hypotheekkantoor van 

op kosten van de · 

beklaagden; 

zegt voor recht dat dit arrest wordt ingeschreven in het vergunningenregisters te · 

en te 

Tegen voormeld arrest d.d. 20 februari 2018 werd beroep in cassatie ingesteld, onder meer: 

op 27 februari 2018 door de beklaagden en· 
tegen al de beschikkingen van het arrest die op hen betrekking : 

hebben 
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2.5. 

-·-··--·-"""'"."'���-···�··"v.-.---�------------..--------

op 2 maart 2018 door de eisers tot herstel de STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR en 
de WOONINSPECTEUR tegen al de beschikkingen van het arrest die op hen 
betrekking hebben. 

Bij het arrest. gewezen door het Hof van Cassatie. op 2 oktober 2018 werd onder meer als : 
volgt beslist: 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het: 

lastens de eisers 1.1 en 1.3 
de bijzondere verbeurdverklaring beveelt van 

vermogensvoordelen; 

geen uitspraak doet over de herstelvordering van de eiser 11.l (de ': 1 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR met betrekking tot het onroerend goed gelegen • · ' 

(telastlegging Fl) lastens de verweerders 1 1 .1.l [DE : 

· .. Il te 
en 1 1 .1.2 en het geen uitspraak doet over de, 

.herstelvordering van de eiser 1 1 .2 [de WOONINSPECTEURJ met betrekking tot het 
onroerend goed gelegen te 
de verweerders 1 1 .2.I �n 11.2.2 

(telastlegging Gl) lastens· 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigde arrest. 
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

3. Rechtspleging voor het hof 

Na de vaststelling van conclusietermijnen en e.en rechtsdag ter zitting van de C4 kamer d.d. : 

19 december 2019, werd de zaak sine die uitgesteld ten einde de zaak te kunnen: 
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behandelen door de CG-kamer van het hof, die gespecialiseerd is in de behandeling van de , 
zaken waarbij een raadsheer in het arbeidshof betrokken is. 

De zaak werd vervolgens behandeld op de openbare zitting van de C6 kamer d.d. 13 juni.· 

2019. 

Gelet op de gewijzigde samenstelling van de zetel van het hof werd de zaak in zijn geheel · 

hernomen. 

Het hof heeft hie"fhu gehoord'. - --· -

-Het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering. 

-De eisers tot herstel in hun middelen ontwikkeld door mr. loco mr. 
beiden advocaat bij de balie die een bundel stukken heeft neergelegd voor • 

elk van de eisers tot herstel. 

-De beklaall"dr>n sub 1 en 2 in hun middelen van verdediging ontwikkeld door mr. 
advocaat te die een conclusie en een bundel stukken ' 

neett neergelegd voor de beklaagden sub 1 en 2. 

-De beklaagde sub 3 door mr. loco mr. beiden advocaat bij de balie : 

4. Motivering ten gronde 

4.1. Voorafgaandelijk . 
Het hof stelt vast dat zowel de stedenbouwkundige Inspecteur als de woonlnspecteur als • 

partij tussenkwam in de procedure hangende voor het hof van beroep te Brussel en dat zij 
beiden beroep in cassatie aantekenden tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel : 
van 20.02.2018 . 

Ook de beklaagden 
cassatie aan. 

alsook tekenden beroep in '; 

Ingevolge het arrest van het Hof van cassatie van 2.10.2018 werd het arrest van het hof van. 
beroep van Brussel van 20.02.2018 deels vernietigd en dient het hof binnen de perken van · 

verwijzing door het Hof van Cassatie nog enkel te oordelen over: 
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- de bijzondere verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen ten aanzien van 
beklaagden en de 

- de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur ten aanzien van de beklaagde , 
met betrekking tot de percelen kàdastraal gekend te 

en gelegen langs de ter hoogte van 
de woningen nr. 
- de herstelvordering van de wooninspecteur ten aanzien van de beklaa�de 

met betrekking tot het pand gelegen 

4.2.Ten gronde 

a. De verbeuring van de illegale vermogensvoordelen 

Beklaagde 

Beklaagde 
was bestuurder van de en dit sinds 4.08.99. 

was bestuurder van de die eigenaar was van de gebouwen en het 
terrein dat verhuurd werd aan de .Zij was op de hoogte van de activiteiten . · 
van de en verklaarde in haar verhoor op 15.06.2007 dat zij als werknemer ·• 
ingeschreven was bij d e  en wist dat haar echtgenoot geen . 

enkele milieuvergunning had en dat voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten een · 

aangepaste bouw-en milieuvergunning noodzakelijk was. 

Bij schriftelijke vordering van 4.10.2011 vorderde het Openbaar Ministerie ( stuk 130 
rechtspleglngsdossier eerste aanleg ) volgende illegale vermogensvoordelen bij toepassing 
van art.42,3° en art .43 bis SW te verbeuren : 

1. Ingevolge de niet vernunde activiteiten van opslag en overslag van afval in de jaren 2005, • 

2006 en 2007 voor een bedrag van 467.728,21 euro ten aanzien van de drie beklaagden . Het ' 
wederechtelijk vermogensvoordeel werd berekend aan de hand van de in het dossier; 
beschikbare informatie over de inkomsten uit de volledige bedrijfauitbating onder aftrek van : 
de verwerkingskosten. Het illegaal vermogensvoordeel bestaat uit het geld dat gespaard; 
werd door afval te vervoeren naar haar niet vergunde Inrichtingen. Aangezien de 
vermogensvoordelen niet konden worden gevonden in het vermogen van de beklaagden · 

dient het hof deze voordelen bij equivalent te ramen . 
De eerste rechter oordeelde terecht dat de volledige bedrijfsuitbating van de 

niet volledig zonder vergunning gebeurde zodat om die reden niet alle inkomsten • 

illegale vermogensvoordelen uitmaakten gezien het opslaan van afval slechts een : 
nevenactiviteit van de was. De eerste rechter raamde om die reden dan: 
ook terecht het illegale vermogensvoordeel op 116.932,05 euro hetzij 25 % van de . 
inkomsten van de gedurende de jaren 2005 tot en met 2007. Ter zitting . · 

van het hof op 13.06.2019 sloot het OM zich aan bij het door de eerste rechter . 
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verbeurdverklaarde bedrag ten aanzien van alle beklaagden waarvan 1/4 ten laste van ' 

beklaagde , beklaagde en de beklaagde de : werd gelegd. ' 
Het hof is echter van oordeel dat deze illegale vermogensvoordelen enkel rechtstreeks ten: 
goede kwamen van de zodat het hof enkel deze vermogensvoordelen . 
verbeurdverklaard ten aanzien van de met name 3/4 van 116.932,05 ' 
euro = 87.699 euro. Deze verbeurdverklaring legt het hof op gezien het niet verantwoord . 

zou zîjn dat de beklaagde de voordelen zou putten uit de bewezen i 
verklaarde misdrijven. 
Art. 8 §1 van de wet van 29 Juni 1964 betreffende opschorting, het uitstel en de probatie, .. 
gewijzigd bij art. 52 van de wet van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter ' 

verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken 1: 
(BS 8.04.2014), inwerking getreden op 18/04/2014, bepaalt thans "De tenuitvoerlegging van , 
de veroordeling tot een verbeurdverklaring kan echter niet worden uitgesteld." Op grond , 
van art. 2 van het Strafwetboek is deze nieuwe bepaling slechts van toepassing op feiten · 

gepleegd na 18.04.2014. De feiten dateren voor deze wetswijziging zodat het hof nog de :. 
mogelijkheid heeft om deze verbeurdverklaring met uitstel op te leggen . Als deel van het 
rechtsherstel dat moet worden geboden omwille van de overschrijding van de redelijke. 
termijn zoals reeds definitief is vastgesteld in het arrest van het hof van beroep te Brussel • 

van 20.02.2018 enerzijds en anderzijds dat tot op heden nog steeds afval op het terrein· 
aanwezig is na al die jaren zoals blijkt uit het proces-verbaal van 30.04.2019 van de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur (stuk 7 bundel GSI ) ,acht het hqf het• 
opportuun om deze verbeurdverklaring deels met uitstel van tenuitvoerlegging voor een

'
: 

proeftermijn van drie jaren op te leggen zoals hierna bepaald teneinde beklaagde 
te wijzen op de ernst van de feiten en als strenge verwittiging voor de toekomst. 

2.lngevolge de verhuur van woningen niet conform de Vlaamse Wooncode : 
A. de woning in i feit G1 ) ten belope van 250 euro , 
waarvan de helft ( elk 125 euro ) ten aanzien van de beklaagde en· 
beklaagde en 
B.wonlng te ( feit G2 ) ten belope van 16.800 euro waarvan telkens; 
één derde ten aanzien van de drie beklaagden en 

afzonderlijk ( elk 5.600 euro ) . 

Het wederrechtelijk vermogensvoordeel werd berekend aan de hand van de in het.: 

dossier beschikbare informatie over de periodes van illegale verhuring e,n de·. 
overeengekomen huurprijzen. De ontvangen huurgelden werden niet gevonden In het ' 
vermogen van een van de beklaagden zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op 
een daarmee overeenstemmend bedrag . 

Als deel van het rechtsherstel dat moet worden geboden omwHle van het overschrijden : 
van de redelijke termijn alsook het gegeven dat de woning te thans voldoet aan ·. 
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de normen van art.5 van de Vlaamse Wooncode en de korte periode van de verhuur van 
de woning te acht het hof het niet opportuun alsnog de ontvangen · 

huurgelden voor deze beide panden te verbeuren , 

b.De herstelvordering van de GSI ten aanzien van het pand gelegen te 

( Tenlastelegging F 1) lastens beklaagde en lastens beklaagde , 

b.1. Voorafgaandelijk : wetswijzigingen mbt de herstelvordering 

Huidig artikel 7.7.S VCRO bepaalt dat vanaf de inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 1 1 1 ,  , 

afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 2.5 april 2014 • 
betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning - dit i s  vanaf 1 maart 2.018 , de · 

burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur de taken en 
bevoegdheden overneemt die voor de inwerkingtreding door het college van burgemeester · 

en schepenen werden waargenomen in  het kader van titel VI van deze code><, en zetten ze :' 
de herstelvorderingen voort die door het college van burgemeester en schepenen werden • 
Ingeleid bij het o penbaar ministerie of voor de burgerlijke rechter. 

Het sinds 1 maart 2018 în werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt in §1 dat naast de 
straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een : 
meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de p laats in  · 

de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, 
met Inachtneming van de volgende rangorde; 

1' als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar Is met een goede ruimtelijke 
ordening, het betalen van een meerwaarde; 
2' als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering 
van bouw· of aanpassingswerken; 
3' in d e  andere gevallen, de u itvoering van het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

In het huidig VCRO wordt er afgestapt van de herstel rangorde op basis van het al  dan niet ; i 
schenden van de bestemmingsvoorschriften of het doorbreken van het stakingsbevei ( het , 
oude art.6.1.41 § 1 VCRO ). De nieuwe rangorde houdt enkel rekening met de : 
verenigbaarheid van de gevolgen van de overtreding met de goede ruimtelijke ordening . 

Bovendien heeft de rechter de bevoegdheid om ambtshalve de door het decreet 
aangewezen herstelvorm te bevelen zonder h ierbij de scheiding der machten te schenden ( :  
het art.6.3.1.§1 VCRO ) .  
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b.2. Ten gronde : de redelijkheid van de herstelvordering 

1.Bij arrest van het hof van beroep te Brussel werden beklaagden op 20.02.2018 definitief •. 
veroordeeld voor het feit sub F 1 zijnde een inbreuk op art.99§1 ,5° ,a van het decreet van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening thans art.4.2.1.1° en 5 • 

VCRO . 

Bij schrijven dd.29.04.2008 deelde de GSI zijn herstelvordering mee aan het Openbaar
. 

ministerie, na · éénsluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid ( .thans • 
Handhavingsbeleid ) en strekte tot het herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand : , 
-het verwijderen van alle materiaal , materieel en alle afval en dienen naar een vergunde 

·· 

bestemming te worden afgevoerd 
-het staken van het als eigenaar toestaan dat de grond gewoonlijk wordt gebruikt voor het · 

opslaan van allerlei materiaal, materieel en afval . 

Bij besluiten neergelegd ter griffie op 29.03.2019 handhaaft de GSI zijn herstelvordering en ·• 
verzocht de GSI bijkomend dat dit alles binnen een termijn van 6 maanden vanaf de ':: 
uitspraak dient te worden uitgevoerd op straffe van een dwangsom van 125 euro per dag . 
vertraging en per beklaagde ingeval van niet uitvoe ring van de herstelmaatregel . 

De ee rste rechter liet na uitspraak te doen over deze herstelvorde ring . 

2. De betrokken percelen zijn gelege n in agrarisch gebied volgens het gewestplan 
goedgekeurd bij KB van 7 november 1978 . 

Deze omstandig gemotiveerde herstelvordering van 29.04.2008 is zowel intern als extern •· 

wettig en beoogt, binnen de weerhouden feiten sub Fl, op gepaste, aangepaste doch 
noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het door de beklaagden ge pleegde • 

misdrijf. Zij steunt op motieven van een goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk 
onredelijk. De Hoge Raad voor het Herstelbeleid ( thans Handhavingsbeleid ) verlee nde op . 
26.05.2008 een éénsluldend advies. 
Het gegeven dat het vaststaat dat de redelijke termijn overschreden is gelet óp de . ·  
abnormale duur van de rechtspleging, heeft niet tot gevolg dat de h erstelvordering, diè tijdig , 
werd ingediend, zonder gevolg dient te blijven. Het feit dat het hof nu pas d ient te oordelen .· 

over de herstelvordering, impliceert niet dat hierdoor de redelijkheid van de : 
herstelvordering is aangetast ingevolge dit tijdsverloop. 

Bovendien is er geen sprake van een laattijdige herstelvordering. De eerste vaststellingen 
zijn van 12.06.2007 en de vordering tot herstel dateert van 9.06.2008. 
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Het louter tijdsverloop doet geen afbreuk aan het legitiem doel van de opgelegde , 
herstelmaatregel die nog steeds noodzakelijk is om een einde te stellen aan een onvergunde . 
situatie. 

3.Het hof dient na te gaan of dit gevorderd herstel nog steunt op motieven van ruim�elijke :; · 

' 

ordening en niet kennelijk onredelijk is ingevolge het ruime tijdsverloop van de rechtspleging · 

waardoor er eventueel gewijzigde omstandigheden zouden zijn opgetreden. 

De bij het dossier gevoegde foto's tonen aan dat de wederrechtelijk uitgevoerde werken en : 
handelingen een aantasting vormen van het agrarisch gebied. In  navolgende processen- -
verbaal van 22,11.2016, 8.03.2019 en 30.04.2019 ( met foto's ) is vastgesteld dat deze . 
percelen nog steeds gebruikt worden voor het opslaan van allerlei materiaal , materieel en : 
afval . (  zie stuk 6 en 7 bundel GSI ) . 

Deze gestorte materialen veroorzaken een nefaste invloed op de bestemming van het · 
gebied. Het storten van allerlei afval van onbekende oorsprong brengt immers de · 

bodemkwaliteit van het terrein in gedrang waardoor het verder gebruik voor ·_ 
landbouwdoeleinden in de toekomst wordt gehypothekeerd. Bovendien veroorzaakt de . 
opslag van allerlei materiaal , materieel en afval en de activiteiten op het terrein 
ongetwijfeld visuele hinder en deze activiteiten veroorzaken bovendien geluidsoverlast voor . 
de omwonenden. 

Het opleggen van een meerwaarde dan wel bouw- en aanpassingswerken volstaan echter 
niet om de plaatselijke ordening in dit agrarisch gebied te herstellen en acht het hof dan ook 
geen gepaste herstelmaatregel . 
En kel het herstel van de plaats in de oorspronkel ijke toestand kan daarom volstaan om de 
plaatselijke ordening te herstellen. 
De gevorderde herstelmaatregel vindt derhalve steun in de elementen van het dossier en de 
aangevoerde motieven. 

De bewering van beklaagden dat de percelen wel zouden zijn opgeruimd verwijzend naar , 
niet gedateerde foto 's ( stuk 42 bi.inde! beklaagden ) is tegenstrijdig met de vaststellingen · 

van de GSI die zelfs nog op 30.04.19 ter plaatse kwam en vaststelde dat de percelen nog ', 
steeds gebruikt werden voor afval , materieel en materiaal te stockeren . 

Gezien de omvang en de aard van de inbreuken brengt de herstelvordering zoals gesteld e n ;; 
gehandhaafd voor de beklaagde geen onredelijke last mee die het voordeel dat voor de : 
ruimtelijke ordening zou ontstaan zou overstijgen. 
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4. Op grond van huidig artikel 6.3.1, §4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor de 
uitvoering van de herstelmaatregelen en kan de rechtbank, op vordering van de bevÓegde ·i 
overheid, ook een dwangsom bepalen. 

De gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur vordert een dwangsom van 125 euro per dag 1 

vertraging. 
De termijn voor het herstel wordt bepaald op 6 maanden vanaf het in kracht van gewijsde 
gaan van huidig arrest, om hen de nodige tijd te verschaffen om zich aan de hen bij dit arrest 
opgelegde verplichtingen te conformeren. 

Bij de bepaling van deze termijn heeft het hof rekening gehouden met de omvang van de 
werken en de tijd die reeds verstreken is sedert de eerste vaststellingen waarvan beklaagden 

-

gebruik hadden kunnen maken om vrijwillig over te gaan tot herstel. 

Het is gepast orn ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald op 125 
euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagden wordt overgegaan tot het 
herstel van de plaats in zijn vorige toestand, zoals boven aangegeven, en dit binnen de 
opgelegde hersteltermijn van 6 maanden, 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. Dit houdt concreet In dat er geen dwangsomtermijn wordt 
toegestaan. 
Het opleggen van een dwangsom moet beklaagden ertoe aanzetten de herstelmaatregel uit 
te voeren. De verplichting tot het uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan 
beklaagden en niet aan de bevoegde overheid. Er Is dan ook geen aanleiding om deze 
dwangsom te beperken in de tijd, dan wel een maximumbedrag op te leggen. 
Op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO_ beveelt dit a rrest dat de stedenbouwkundige 
inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de'  
plaats en op de kosten van de veroordeelden als de plaats niet binnen de door het hof · 
gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, 

c.De herstelvordering van de Woonînspecteur ten aanzien van het pand gelegen te '  

beklaagde 

( Tenlastelegging G 1) lastens beklaagde en 

De wooninspecteur vorderde op 4.01.2007. het herstel overeenkomstig artikel 20bis, §11 
Vlaamse Wooncode hetgeen Impliceerde het wegwerken van alle gebreken aan het pand 
waardoor het pand voldoet aan de woonkwaliteitsnormen en dit binnen een termijn van 6. 
maanden na het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak op straffe van een'

1 
dwangsom van 125 euro per dag vertraging volgend op het verstrijken van hoger vermelde_ 
hersteltermijn . 
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De eerste rechter liet na uitspraak te doen over de herstelvordering. 

N r .  1 9 0 9  P. 2 8  

I n  besluiten neergelegd ter griffie o p  7.06.2019 handhaaft de woonlnspecteur zijn 
herstelvordering . 
Het hof stelt vast dat de wooninspecteur i n  besluiten zijn herstelvordering handhaaft ten • 

aanzien van beklaagde en beklaagde 

De herstelmaatregelen van art. 20 bis Vlaamse Wooncode beogen als bijzondere vorr:n van ; 
teruggave, de gevolgen van de door art. 20 §1 Vl. Wooncode bedoelde misdrijven teniet te ', 
doen en de door art. 5 Vl. Wooncode bedoelde elementaire veiligheids-, gezondheids-en 
woonkwaliteitsnormen te verwezenlijken. 

Het herstel moet, behoudens in het geval van kennelijk In redelijkheid, worden bevolen voor 
al le gebreken aan de woning, voorwerp van art. 20 § 1  Vl . Wooncode bedoelde misdrijf, 
zodat die woning opnieuw voldoet aan alle krachtens art. 5 Vl. Wooncode geldende :. 
elementaire veiligheids-, gezondheids-en woonkwaliteitsnormen. 

De onveilige woontoestand van het pand blijkt afdoende uit het strafdossier, onder meer de · 

bevindingen van de wooninspecteur en uit de begeleidende foto's. 

Beklaagden houden voor dat de herstelvordering inmiddels werd u itgevoerd verwijzend naa r " 
het besluit van de Burgemeester van van 30.06.2008 waarbij de 
onbewoonbaarheid van het kwestieuze pand werd opgeheven ( stuk 41 bundel beklaagden). 

De herstelvorderende overheid is verplicht het herstel van alle gebreken te vorderen, dit wil · 

zeggen tot op nul strafpunten. Een herstelvorderende overheid kan immers niet het herstel ; 
eisen tot op een niveau dat het misdrijf, zij het i n  mindere mate, behouden bl ijft. Dit in 
tegenstelling tot de administratieve procedure waarbij de gewestelijke ambtenaar aan de '. 
burgermeester adviseert het besluit van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid in te trekken : 
zodra de woning minder dan 15 strafpunten behaalt . ' 
De herstelvordering van de wooninspecteur is dan ook zowel intern als extern wettig en 1 

beoogt, op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van de ': 
door beklaagden gepleegde misdrijven .  Deze herstelvordering is gemotiveerd va nuJt het .' 
oogpunt van elementaire veiligheids-, gezondheids" en woonkwallteitsvereisten en is 
derhalve niet kennelijk onredelijk. 

Er wordt door beklaagden geen proces-verbaal van uitvoering van herstel bijgebracht ; 
waaruit zou blijken dat het herstel integraal werd uitgevoerd . Het zijn beklaagden die de :' 
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wooninspecteur in kennis moeten stel len dat het herstel integraal werd uitgevoerd ( · 

art.20bis § 6 Vlaamse Wooncode ) ,  

Gezien de omvang van deze aanpassingswerken bepaalt het hof de termijn voor het 
uitvoeren van de werken op 6 maanden vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 
arrest teneinde beklaagden de gelegenheid te geven zich aan de hen opgelegde , 
verplichtingen te conformeren. 

Het hof acht het gepast om een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald :, 
op 125 euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagden wordt overgegaan tot :' 
het u itvoeren van de werken zoals boven aangegeven, 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 bijkomende dwangsomtermijn opgelegd. Het opleggen van een dwangsom is ·, 
noodzakelijk gezien de eerste vaststellingen reeds dateren van 12,06.2007 en tot op heden . 
nog steeds niet is aangetoond dat de gebreken zijn hersteld waardoor de veiligheid v'an de . 
bewoners van het pand In gedrang kan komen. 

S. 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 jun i  1935, 
162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 210, 211, 21lbis en 435 ; 
van het Wetboek van Strafvordering, 
1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 42,3·, 43, 43bis, 50, 66, 100 van het Strafwetboek, 
2, 3, 4 §1-§2, 20, 22, 39, 46 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de ' 
milieuvergunning en artikelen 1, 2 §1, 5 §1, 43 §1, 73 en 80 van het besluit van de : 
Vlaamse Regering houdende vaststel l ing van het Vlaams Reglement betreffende d e  
mil ieuvergunning (Vlarem 1 )  van 6 februari 1991, 
12, 14, 56 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer . 
van afvalstoffen, 
Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake , 
milieubeleid zoals gewijzigd bij artikel 23, 34 van het decreet van 21 december 2007, 
99, 101, 145bis, 146 en 147 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de , 
organisatie van de ruimtelijke ordening, thans strafbaar ingevolge de artikelen 6.1.1 . 
en 6.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
:20, 20bis van het decreet van 15 jull 1997 houdende de Vlaamse woon code, 
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55 t/m 61 van het decreet van 25 april 2014, 

N r . 1 9 0 9  P .  3 0  

4.2.1 .  1 'en s ", 6.3.11 6.3.4, 7.7.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (nieuw) 
11 8 (oud) en 18bis van de wet van 29 juni 1964, 
21ter VT.Sv., 

6. Beslissing 

Het hof, 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de verwijzing door ': 
het Hof van Cassatie, zoals hierna bepaald, op tegenspraak; 

Na herneming van de zaak, 

Met eenparigheid van stemmen, 

De verbeurdverklaring van de i l legale vermogensvoordelen 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Verklaart verbeurd de i l legale vermogensvoordelen op grond van art.42,3" en art.43 bis SW. ', 

Het bedrag van 87.699 euro met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een periode van · 
drie jaar behalve een bedrag van 50.000 euro effectief In hoofde van beklaagde 

Met betrekking tot de herstelvordering van de GSI tegen de beklaagden en - , 

Verklaart de herstelvordering ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur, 
ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt de beklaagden en 
te herstellen van de percelen Rele1rnn te 
gekend te 

hoofdelijk de plaats in de oorspronkelijke staat �· 
. betrekking tot de percelen kadastraal : 

gelegen langs de 
(er noogie van ae woningen n1 en hetgeen volgende werken impliceert: 
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-het verwijderen van alle materiaal , materieel en alle afval en dienen naar een vergunde 

bestemming te worden afgevoerd 

-het staken van het als eigenaar toestaan dat de grond gewoonlijk wordt gebruikt voor het • 

opslaan van allerlei materiaal, materieel en afval . 

binnen de termijn van ZES MAANDEN ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van 
huidig arrest; 

Beveelt op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO dat, als de plaats niet binnen de door dit 
arrest gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, de stedenbouwkundige inspecteur 
en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op 
de kosten van de veroordeelden; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materia len en voorwerpen, 
afkomstig van de herstell ing van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te 
verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke b lijft, verplicht is a l le uitvoeringskosten, verminderd 
met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 
van een staat die de overheid, die het arrest uitvoert, heeft opgesteld of die de 
beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerb.aar  verklaard heeft; 

Veroordeelt beklaagden hoofdelijk, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet 
wordt voldaan, tot betaling aan de gewestelijk stedenbouwkundîge Inspecteur van een 
dwangsom van HONDERDVIJ FENTWINTIG EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag 
volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig a rrest 
vooraf werd betekend. 

Met betrekking tot de herstelvordering van de Wooninspecteur 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspeçteur ontvankelijk en gegrond; 

Beveelt de beklaagde en beklaagde om navolgende werken uit te voere n .  
a a n  het pand gelegen te om de woning te laten voldoen i 
aan de vereisten van artike·I 5 van het decreet van 15 juli  1997, 
binnen een termijn van 6 maanden vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest; 

Beveelt voor het geval de herstelmaatregelen niet binnen 6 maanden na het in kracht van ; ., 
. gewîjsde gaan van huidig arrest worden uitgevoerd, zoals hiervoor gezegd, dat de : 

wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagden, ' 

op grond van art. 20bis §7 van het woondecreet; 
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Zegt d at de overtreder die i n  gebreke blijft, verplicht is alle u itvoeringskosten te vergoeden ': 
op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid die het arrest uitvoert, of begroot en :·. 

uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank; 

Veroordeelt voor het geval dat aan de veroordeling tot het uitvoeren van de : 
herstelmaatregelen niet wordt voldaan, tot betaling aan de wooninspecteur een dwangsom : 

' 

van 125 EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de · 

hoger vermelde hersteltermijn en i n  zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

De kosten 

Veroordeelt de beklaagden solidair tot de kosten van deze procedure na het arrest van het • 
Hof van Cassatie d.d. 2 oktober 2018, deze voorgeschoten door de openbare partij · 

(dagvaardingen) in totaa l  begroot op 153,31 euro. 
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Dit a rrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, kamer C6 - sociaal, 
samengesteld uit : 

Voorzitter, 

Raadsheer, 

Raadsheer in  het Arbeidshof, 

d ie  aan de beraadslaging hebben deelgenomen 

en in openbare terechtzitting van ZESENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN 

NEGENTIEN 

uitgesproken door Raadsheer 
in aanwezigheid van het lid van het openbaar ministerie zoals vermeld op het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
met bijstand van griffier 

Mevrouw Voorzitter, bevindt zich in de onmogelijkheid om dit a rrest te 
ondertekenen (artikel 195bis van het Wetboek van Strafvordering en artikel 785, eerste lid :. 

van het Gerechtelijk Wetboek) . 

Mevrouw Voorzitter is tevens wettig verhinderd om dit arrest uit te spreken ; 

zodat krachtens beschikking d .d .  26 september 2019 van de heer Eerste Voorzitter zij met 
het oog op de uitspraak vervangen wordt door Ra<ldsheer 
l id van het Gerechtelijk Wetboek) .  
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