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Not.nr. K0. 66.99. 000175/17 

In de zaak van 

1. nr . .  Jf3f 

tegen 

geboren te op 

kapster, 

wonende te 

- rechtstreeks dagende partij -

1. nr. STAD vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen, 

met kantoren te 

- rechtstreeks gedaagde partij -

2. nr. DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR voor de provincie 

West-Vlaanderen, 

3. nr. 

4. nr. 

met kantoren te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koning Albert 1-Laan 1.2 bus 94, 

- rechtstreeks gedaagde partij -

met maatschappelijke zetel te 

ingeschreven met KBO-nummer 

- rechtstreeks gedaagde partij -

geboren te op 

wonende te 

- rechtstreeks gedaagde partij -

* * * * 
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1. 

1.1 Bij vonnis van 16 maart 2016 van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk ( 12e kamer), werd de oorspronkelijk beklaagde, thans rechtstreeks dagende 
partij strafrechtelijk veroordeeld 

wegens: 

te 

om het· wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks te 

hebben meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben 
verleend dat het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, 

beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of 
arglistigheden of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader of 

mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 februari 2013 tot en met 16 
oktober 2013 (stuk 23): 

bij inbreuk op artikel op 4.2.1. 1° a) strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.1-1° van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
regering op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij 

zonder voorafgaande vergunning hetzij in strijd met de vergunning hetzij na verval, 

vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning hetzij in geval van 

schorsing van de vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, 
zonder voorafgaande vergunning de hiernavolgende bouwwerken verricht te hebben, 
met uitzondering van onderhoudswerken, het optrekken of plaatsen van een 

constructie, in strijd met de stedenbouwkundige vergunning dd. 3 november 2011 

1. het zwembad gebouwd te hebben op een andere plaats en 90 graden gedraaid ten 

opzichte van het goedgekeurde plan 

2. het zwembad gebouwd te hebben met andere afmetingen, 8,93 m op 3,90 m in 
plaats van 8 m op 5 m 

3. een warmtepomp te hebben geplaatst juist na de gevel 
(stuk 10-11} 

4. het poolhouse anders geplaatst te hebben dan vergund en met andere afmetingen 
zoals nokhoogte van 5,12 meter in plaats van 4,5 m in strijd met het BPA dat een 
maximum nokhoogte voorziet van 4,5 meter 

5. de nokken van poolhouse 90 graden gedraaid te hebben ten opzichte van het 
goedgekeurde plan 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf 

is, zijnde: 
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ligging: 

- perceel 

- perceel 
- perceel 

aard en oppervlakte: 

- perceel 

- perceel 

- perçeel 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: 

beiden wonende te 

die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens 
- perceel de akte van aankoop dd. 

- percelen : akte van aankoop dd �n op . 

en 

waarbij met betrekking tot de toenmalige beklaagde, thans rechtstreeks dagende partij 
voorts onder meer als volgt werd beslist: 

"Beveelt (".), (".) op vordering van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad en de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur, de herstelmaatregel. zoals hierna bepaald, 
op de percelen gelegen te kadastraal bekend 

uit te voeren: 

het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, wat de volledige 

afbraak van het poolhouse inhoudt; 

en dit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht 

van gewijsde is gegaan. 

Zegt voor recht dat op vordering van het College van Burgemeester en Schepenen van 

de stad en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door (".), 
(".) een dwangsom van 250 euro zal worden verbeurd per dag 

vertraging in de nakoming van dit bevel. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur of het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad indien het herstel niet vrijwillig 
wordt uitgevoerd binnen voormelde termijnen, zelf in de uitvoering ervan kunnen 

voorzien, overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op 
kosten van de veroordeelden. 
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Verklaart de burgerlijke partijstelling van 

ontvankelijk. 
en 

Veroordeelt (".) (".) tot het herstel in natura van de door de 

burgerlijke partijen geleden schade, hetgeen inhoudt de volledige afbraak van het 

poolhouse, gelegen te kadastraal bekend 

dit binnen een termijn van 6 maanden 

vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 

Zegt voor recht dat op vordering van en door 
(".), (".) een dwangsom van 250 euro zal worden verbeurd per 
dag vertraging in de nakoming van deze veroordeling. 

(".) ". 

1.2 Tegen het voormelde vonnis van 16 maart 2016 werd door meerdere partijen hoger 
beroep aangetekend, waarover door dit hof en deze kamer uitspraak werd gedaan bij arrest 
van 21 april 2017. Evenwel werd er noch door noch tegen de oorspronkelijk beklaagde, 
thans rechtstreeks dagende partij hoger beroep aangetekend, zodat het 
vonnis van 16 maart 2016 definitief is wat de oorspronkelijk beklaagde, thans rechtstreeks 
dagende partij , betreft. 

2. 

Bij rechtstreekse dagvaarding "artikel 1385quinquies Ger. W.", op 4 mei 2017 betekend aa,n 
de rechtstreeks gedaagde partijen de stad , vertegenwoordigd door haar college van 
burgemeester en schepenen, de en en op 8 mei 2017 
aan de rechtstreeks gedaagde partij de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur voor 
het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, werden deze rechtstreeks gedaagde 
partijen op verzoek van de rechtstreeks dagende partij gedagvaard om te 
verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk 
{twaalfde kamer) . 

Blijkens de bewoordingen van deze dagvaarding vorderde de rechtstreeks dagende partij 

"zich gedaagden te horen zeggen voor recht dat de bijkomende veroordeling tot een 

dwangsom ingevolge vonnis van deze rechtbank d.d. 16.03.2016 (rep. Nr. 2016/491; 

griffie nr. 491/2016) integraal wordt opgeheven; 

zich gedaagden tevens te horen veroordelen tot de kosten van het geding, met 
inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding op heden begroot op het basisbedrag van 

1.440,00 EUR; 
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dit alles bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk verhaal en zonder 
borg noch kantonnement". 

Blijkens de bewoordingen van de ter griffie van de correctionele rechtbank van eerste aanleg 
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, op 18 september 2017 neergelegde conclusie, heeft de 
rechtstreeks dagende partij haar vordering lopende het geding als volgt 
aangepast: 

3. 

"de bijkomende veroordeling van concluante tot betaling van een dwangsom, zoals 

vervat in het vonnis van deze rechtbank van 16 maart 2016 (rep. nr. 2016/491); griffie 

nr. 491/2016), integraal op te heffen, minstens de looptijd daarvan te schorsen vanaf 

16 maart 2016 tot en met 21 april 2018". 

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer 9A, oordeelde bij 
vonnis van 13 november 2017, bij verstek ten aanzien van de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur en voor het overige op tegenspraak, als volgt: 

4. 

"Verklaart de vordering, in toepassing van artikel 1385quinquies Ger. Wb., van 
ontvankelijk, doch wijst haar af als ongegrond. 

Veroordeelt tot betaling van de kosten van het geding, aan haar 

zijde begroot op 267,68 EUR dagvaardingskosten en 
1.440,00 EUR rechtsplegingsvergoeding ten aanzien van de stad 
1.440,00 EUR rechtsplegingsvergoeding ten aanzien van 

en Il 

Te�en dit vonnis van 13 november 2017 werd door de rechtstreeks dagende partij 
op 1december 2017 hoger beroep aangetekend. 

5. 
Op de terechtzitting van 23 maart 2018 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, werden, 
na de partijen te hebben gehoord, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag 
bepaald op de terechtzitting van 6 september 2018. 

Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 6 september 2018 in het Nederlands: 

de rechtstreeks dagende partij in haar middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester Nathalie 'T Jampens, advocaat met kantoor te 
Kortrijk, voor meester Frank Lesage, advocaat met kantoor te Roeselare, 
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het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Frederic Vroman, substituut
procureur-generaal, 

de rechtstreeks gedaagde partij de Stad in haar middelen, vertegenwoordigd 
door meester Dominique Matthys, advocaat met kantoor te Gent, voor meester Bart 
De Becker, advocaat met kantoor te Kortrijk, 

de rechtstreeks gedaagde partijen en in hun 
middelen, vertegenwoordigd door meester Meindert Gees, advocaat met kantoor te 
Kortrijk. 

Hoewel regelmatig gedagvaard, was de rechtstreeks gedaagde partij de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur voor de provincie West-Vlaanderen niet aanwezig ter 
terechtzitting, en werd hij ook niet vertegenwoordigd. Dienvolgens geschiedt de 
rechtspleging ten aanzien van deze partij bij verstek. 

6. 

Tegen het vonnis van 13 november 2017 van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Kortrijk, werd door de rechtstreeks dagende partij 
hoger beroep aangetekend blijkens een op 1 december 2017 ter griffie van de voormelde 
rechtbank afgelegde verklaring, waarbij tegen dit vonnis hoger beroep werd ingesteld "zoals 
aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier". Tevens werd door de 
rechtstreeks dagende partij op diezelfde datum ( 13 november 2017) en op diezelfde griffie 
een verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger beroep") neergelegd waarin 
nauwkeurig werd bepaald welke grieven tegen het voormelde vonnis worden ingebracht. 

Het hoger beroep van de rechtstreeks dagende partij werd aldus tijdig en regelmatig naar de 
vorm ingesteld en is ontvankelijk (artt. 203-204 Sv.). 

Blijkens het voormelde grievenformulier, opgesteld volgens het bij koninklijk besluit van 18 
februari 2016 vastgestelde model (zoals van toepassing voor dit model werd vervangen bij 
koninklijk besluit van 23 november 2017) , acht de rechtstreeks dagende partij 

zich gegriefd door het bestreden vonnis op strafgebied in zoverre daarin werd 
geoordeeld over de dwangsom (waaromtrent in het grievenformulier louter rubriek 1. 8 
werd aangekruist en de voorgedrukte vermelding "dwangsom" werd omcirkeld), en op 
burgerlijk gebied eveneens in zoverre daarin werd geoordeeld over de dwangsom 
(waaromtrent in het grievenformulier rubriek 2. 5 "andere" werd aangekruist met de 
bijkomende specificering "dwangsom"). 

Ten onrechte stellen de rechtstreeks gedaagde partijen de stad en 
en dat het hoger beroep onontvankelijk zou zijn omdat aldus de 

grieven niet voldoende nauwkeurig zouden zijn aangeduid. Immers volstaat het voor de 
appellant dat duidelijk opgave wordt gedaan van de onderdelen van de bestreden beslissing 

,-- PAGE 01-00001250429-0007-0014-01-01-;-i 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - - p. 8 

waartegen zijn hoger beroep is gericht. Te dezen kan er, gelet op de voormelde 
aanduidingen in het grievenformulier, geen twijfel over bestaan dat de rechtstreeks dagende 
partij zich gegriefd acht door de beslissing omtrent de (afwijzing van de vordering tot 
opheffing/opschorting van de) dwangsom. 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de grieven zoals bedoeld in 
artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. 

In dit verband stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin 
van het voormelde artikel 210 op te werpen. 

7. 

Hoewel er op de inleidingszitting van 23 maart 2018 behalve op verzoek van de rechtstreeks 
gedaagde partij de Stad ook op verzoek van de rechtstreeks dagende partij 

conclusietermijnen werden vastgelegd (zie hoger, randnr. 5), werden er door 
deze laatste partij geen conclusies neergelegd. 

Het hof stelt vast dat de conclusietermijnen voor het overige werden nageleefd. 

8. 

De door de rechtstreeks dagende partij bij toepassing van artikel 
13 85quinquies van het Gerechtelijk Wetboek ingestelde vordering tot opheffing, minstens 
tot opschorting van de opgelegde dwangsom, werd in het beroepen vonnis van 13 
november 2017 op de volgende gronden afgewezen: 

"I. Feiten 

1. Bij vonnis van deze rechtbank (12e correctionele kamer) van 16.03.2016, werd huidige 

rechtstreeks dagende partij op strafrechtelijk gebied veroordeeld 
wegens meerdere inbreuken op de Codex Ruimtelijke Ordening, waaronder de illegale 
oprichting van een poolhouse (feit (A)4). 

Eveneens werd zij (solidair met 
en ,, op vordering van de burgerlijke partijen en 

, op burgerlijk gebied veroordeeld tot "het herstel in natura van de door de 
burgerlijke partijen geleden schade, hetgeen inhoudt de volledige afbraak van het 
poolhouse, gelegen te kadastraal bekend 

dit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag waarop dit 

vonnis in kracht van gewijsde is gegaan." 

Tevens werd voor recht gezegd dat, op vordering van de burgerlijke partijen 

en , zij (solidair met 
en ) een dwangsom van 250,00 euro zal worden 

verbeurd per dag vertraging in de nakoming van deze veroordeling. 
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Tegen deze veroordeling werd door geen rechtsmiddel aangewend, 
zodat zij derhalve in haren hoofde definitief is. Haar ex-echtgenoot 
tekende wel hoger beroep aan tegen zijn veroordeling, doch enkel op burgerlijk gebied. 

2. Alhoewel uit de op heden voorgelegde stukken niet kan worden afgeleid of en wanneer dit 

vonnis aan de rechtstreeks dagende partij betekend werd in de zin van art. 1385bis, derde lid 
Ger. Wb., blijkt impliciet uit de tekst van de op 18.09.2017 door haarzelf neergelegde 

conclusies (p. 4/10, randnummer 5: "De derde en vierde verwerende partijen hebben op 2 7  
maart 2017 het vonnis van 16 maart 2016 laten betekenen aan concluante") dat dit 

inmiddels weldegelijk zou zijn gebeurd, vermoedelijk op 27 maart 2017. 

3. Evenmin bevatten de op heden door partijen voorgelegde stukkenbundels een afschrift 
van het exploot "(herhaald) bevel tot betaling van de dwangsommen", dat aan de 
rechtstreeks dagende partij zou zijn betekend, doch ook in deze wordt door partijen in 
conclusies expliciet erkend dat dit effectief zou zijn gebeurd, alhoewel het niet geheel 
duidelijk is op welke datum/data dit zou zijn gebeurd ("Desondanks hebben derde en vierde 
verwerende partijen op 14 april 2017 een herhaald bevel tot betalen laten betekenen aan 
concluante waarin, onder meer dwangsommen voor een totaal bedrag van 45.500 euro 
werden gevorderd." of "In dat opzicht hebben cliënten dan ook een bevel tot betaling van de 
dwangsommen laten betekenen aan eiseres op 21maart 2017"). 

ll. Vordering 

4. Bij rechtstreekse dagvaarding van 08.05.2017 "artikel 1385quinquies Ger. W.", op verzoek 
van werden zowel de stad vertegenwoordigd door haar 
college van burgemeester en schepenen, de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 
voor het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, als 

gedagvaard om te verschijnen voor deze rechtbank en kamer. 

Blijkens de bewoordingen van deze dagvaarding wordt het volgende gevorderd: 

"zich gedaagden te horen zeggen voor recht dat de bijkomende veroordeling tot een 
dwangsom ingevolge vonnis van deze rechtbank van 16.0 3.2016 (rep. Nr. 2016/491; griffie 
nr. 491/2016) integraal wordt opgeheven ; 
zich gedaagden teven te horen .veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding op heden begroot op het basisbedrag van 1.4 40,00 EUR; 
dit alles bij voorraad uitvoerbaar niettegenstaande elk verhaal en zonder borg noch 
kantonnement" 

5. Blijkens de bewoordingen van de ter terechtzitting van 18.09.2017 neergelegde conclusies, 
heeft de rechtstreeks dagende partij haar vordering inmiddels als volgt aangepast: 

"de bijkomende veroordeling van concluante tot betaling van een dwangsom, zoals vervat in 
het vonnis van deze rechtbank van 16 maart 2016 (rep. Nr.2016/491) ; griffie nr. 491/2016), 
integraal op te heffen, minstens de looptijd daarvan te schorsen vanaf 16 maart 2016 tot en 
met 21 april 2018 ;" 
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111. Beoordeling van de gegrondheid van de vordering 

6. Blijkens de bewoordingen van de gedinginleidende akte en de door haar raadsman ter 
terechtzitting neergelegde conclusies, blijkt dat de rechtstreeks dagende partij haar 
vordering ex artikel 1385quinquies Ger. Wb. steunt 

- enerzijds op het gegeven dat het poolhouse waarvan de afbraak bij vonnis van 16.03.2016 

werd bevolen zich niet op het adres " ' zou bevinden, doch wel op het adres 
" ·, dat op heden bewoond wordt door haar ex-echtgenoot 

- anderzijds op het feit dat zij in de "juridische en materiële" onmogelijkheid zou zijn het 
kwestieuze perceel waarop het poolhouse zich bevindt te betreden, aangezien dit perceel 
inmiddels "in onderling akkoord" werd toegewezen aan haar ex-echtgenoot, de voormalige 
eerste beklaagde , die haar de toegang tot het perceel zou ontzeggen 

en zich zou verzetten tegen de afbraak van het poolhouse. 

7. Artikel 1385quinquies Ger. Wb. bepaalt: 

"De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde 
de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te 
bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele 
of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te 
voldoen. 
Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de 
rechter haar niet opheffen of verminderen." 

Uit deze wetsbepaling kan derhalve worden afgeleid dat enkel die veroordeelde zich erop 
kan beroepen die zich in het geval van "blijvende - of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke 
onmogelijkheid" bevindt om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Alleen de vaststelling 
door de rechter van de onmogelijkheid voor de schuldenaar om aan de hoofdveroordeling te 
voldoen, kan de rechter in staat stellen geheel of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de 

dwangsom toe te staan (lees en vergelijk: Cass. AR C.93.528.F, 3 november 1994 (Studio 
Magazine N.V. / Offpress N.V.); Cass. (le k.) AR C.01.0400.F, 31 oktober 2002 (D.E. e.a. / 
V.V.J.)). Deze onmogelijkheid mag (uiteraard) niet aan het gedrag van de eisende partij zelf te 
wijten zijn. 

8.1. De rechtbank is van oordeel dat de rechtstreeks dagende partij op heden niet bewijst 
dat zij zich bevond/bevindt in een toestand van "blijvende oftijdelijke, gehele of gedeeltelijke 
onmogelijkheid" om aan de hoofdveroordeling te voldoen, minstens is deze beweerdelijke 
"onmogelijkheid" aan haar eigen gedrag en nalatigheid te wijten. 

8.2. Vooreerst blijkt deze onmogelijk geenszins uit het gegeven dat het kwestieuze 
poolhouse volgens de rechtstreeks dagende partij niet aan de " " te zou 

gelegen zijn. 
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Uit een samen lezing van enerzijds stuk 1 van de rechtstreeks dagende partij en anderzijds 
stuk 3 van de derde en vierde verwerende partij, blijkt immers dat het kadastraal perceel 

waarop zich (het overgrote deel van) het kwestieuze poolhouse bevindt (nl. perceel 
volgens de kadastergegevens noch aan de noch aan de 

noch aan enig ander officieel adres zou gelegen zijn. Dit gezien het perceel zogenaamd 

"binnengebied" betreft, en dus nergens direct aan de openbare weg grenst. Deze 
kadasterinschrijving staat er uiteraard niet aan in de weg dat dit perceel op het ogenblik van 

het eerste vonnis (16.03.2016) de facto deel uitmaakte van het perceel waarop ook de 

voormalige gezinswoning van de rechtstreeks dagende partij en stond, 
en dat gelegen was aan de te Daarenboven stelt de rechtbank vast dat 
uit de door de rechtstreeks dagende partij en ingediende 
regularisatie-aanvraag van 02.10.2013 blijkt dat het kwestieuze poolhouse tevens voor een 

(vermoedelijk heel klein) gedeelte gelegen is op het kadastrale perceel dat in elk geval 
aan de '· ' is gelegen (zie vonnis van 16.03.2016, randnummer 13 en arrest van 
21.04.2017, randnummer 4.12). 

Gelet op het voorgaande, is de rechtbank bijgevolg van oordeel dat er op heden geen enkele 
discussie kan zijn omtrent de ligging van het perceel waarop het kwestieuze af te breken 
poolhouse zich bevindt en dat de hoofdveroordeling derhalve geenszins "onuitvoerbaar" zou 
zijn, zoals de rechtstreeks dagende partij voorhoudt. 

8.3.1. In tweede instantie, voert de rechtstreeks dagende partij aan dat zij inmiddels uit de 

echt gescheiden is van . Hoewel de vereffening-verdeling van de 
huwgemeenschap nog niet gerealiseerd zou zijn, zou haar, ten voorlopige titel en in 
onderling overleg, de woning gelegen aan de Bozestraat 171 toegewezen zijn. Aan haar ex-
echtgenoot zou, behalve de woning gelegen aan de 

ook het perceel waarop het kwestieuze poolhouse gelegen is (en het zwembad, doch dit 
maakt evenwel geen voorwerp uit van huidige procedure) toegewezen zijn. Aangezien 

het kwestieuze perceel met een afsluiting volledig zou hebben afgeschermd 
en hij haar de toegang tot het perceel zou ontzeggen, zou het voor haar tot op heden 
onmogelijk zijn om het poolhouse af te breken. 

8.3.2. Samen met de derde en vierde verwerende partij, is de rechtbank van oordeel dat het 
loutere gegeven dat "prefereerde" om de uitspraak van het hof van 

beroep af te wachten en hij zich steeds tegen een vrijwillige tenuitvoerlegging door de 
rechtstreeks dagende partij zou hebben verzet, geenszins een "blijvende of tijdelijke, gehele 
of gedeeltelijke onmogelijkheid" om aan de hoofdveroordeling te voldoen in haren hoofde 
uitmaakt. 

Daar waar zij op heden immers samen met haar ex-echtgenoot nog 

steeds mede-eigenaar is van het betreffende perceel maakte het loutere gegeven dat 
deze laatste zich steeds tegen de afbraak zou hebben verzet en hiertoe zelfs "zijn" perceel 

zou hebben omheind en afgesloten, geen volstrekte onmogelijkheid uit in hoofde van de 
rechtstreeks dagende partij om het poolhouse af te breken. Indien zij daadwerkelijk de 
intentie zou hebben gehad om het vonnis van 16.03.2016 ten uitvoer te leggen, kon zij 

daartoe haar ex-echtgenoot met een aangetekend schrijven in gebreke stellen en desnoods, 
in geval van volgehouden weigering door deze laatste, met een rechterlijke machtiging het 
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9. 

perceel betreden en het poolhouse vervolgens (laten) afbreken. De in het vonnis van 
16.03.2016 voorziene uitvoeringstermijn van zes maanden vanaf het in kracht van gewijsde 
treden, volstond hiertoe ruimschoots. Deze stappen heeft zij evenwel nooit gezet, zodat kan 
worden geoordeeld dat zij ter zake minstens nalatig was. 

In deze omstandigheden, is de rechtbank dan ook van oordeel dat de beweerdelijke 
"blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid" om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen (mede) aan het gedrag van de rechtstreeks dagende partij zelf te wijten is. 

9. De vordering dient te worden afgewezen als ongegrond" (pp. 3-7 van het bestreden 
vonnis). 

Het hof stelt vast dat de rechtstreeks dagende partij behalve de oorspronkelijk burgerlijke 
partijen en niet alleen ook de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur als eiser tot herstel heeft gedagvaard, maar ook de stad 

vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen. 

Evenwel was de stad niet als burgerlijke partij betrokken in de strafzaak die heeft 
geleid tot het hoger aangehaalde vonnis van 16 maart 2016. Voorts kan de stad 
vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, als publiekrechtelijke 
rechtspersoon niet worden geïdentificeerd met haar college van burgemeester en 
schepenen, die op gemeentelijk niveau de herstelvorderende overheid is. De stad 
kan dan ook niet worden beschouwd als "eiser tot herstel". 

De vordering van de rechtstreeks dagende partij tegen de stad 
onontvankelijk te worden verklaard. 

10. 

dient dan ook 

Op grond van de gegevens van het dossier en de behandeling ter terechtzitting van 6 
september 2018, is het hof van oordeel dat de rechtstreeks dagende partij 

geenszins het bewijs bijbrengt dat er in haren hoofde sprake zou zijn van een 
blijvende of tijdelijke, hetzij geheel of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de 
hoofdveroordeling te voldoen, zoals bedoeld in artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk 
Wetboek. Het hof verwijst in dit verband naar de hoger aangehaalde overwegingen in het 
beroepen vonnis (hoger, randnr. 8), die door het hof worden overgenomen en bevestigd. 

Afgezien van de onontvankelijkheid van de tegen de stad ingestelde vordering (zie 
hoger, randnr. 9), bevestigt het hof dienvolgens de afwijzing van de vordering van de 
rechtstreeks dagende partij door de eerste rechter. 

11. 
De eerste rechter legde de kosten van de rechtspleging terecht ten laste van de rechtstreeks 
dagende partij . die de door haar voorgeschoten kosten dient te dragen en 
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voorts gehouden is tot de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie in hoger 
beroep zoals hierna bepaald. 

De eerste rechter veroordeelde de rechtstreeks dagende partij voorts ook 
terecht tot de kosten van de rechtstreeks gedaagde - oorspronkelijk burgerlijke - partijen 

en en van de rechtstreeks gedaagde partij de stad 
in eerste aanleg, met inbegrip van de door hen gevorderde 

rechtsplegingsvergoeding. 

De rechtstreeks dagende partij is voorts gehouden tot de kosten van de 
rechtstreeks gedaagde partijen en de stad in 
hoger beroep, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding zoals hierna bepaald. 

OP DEZE GRONDEN, 

het hof, recht doende bij verstek ten aanzien van de rechtstreeks gedaagde partij de 

gewestelijk stedenbouwkundig in�pecteur voor de provincie West-Vlaanderen en op 

tegenspraak ten aanzien van de overige partijen, 

Gelet op: 
- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- de artikelen 162, 162bis, 186, 19 0, 194 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 

Verklaart het hoger beroep van de rechtstreeks dagende partij tegen het 
vonnis van 13 november 2017 van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk, ontvankelijk en opnieuw ten gronde beslissend: 

Bevestigt het vonnis in al zijn beschikkingen, met dien verstande en die wijziging dat de 
vordering onontvankelijk wordt verklaard in zoverre ze werd ingesteld tegen de stad 

Veroordeelt de rechtstreeks dagende partij tot de kosten gevallen in 
hoger beroep aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 14 0,48 EUR; 

� 

Veroordeelt de rechtstreeks dagende partij tot de kosten in hoger beroep 
van de rechtstreeks gedaagde partij de stad daarin begrepen de rechtsplegings-
vergoeding in hoger beroep die wordt begroot op 1.4 4 0,- EUR; 

Veroordeelt de rechtstreeks dagende partii tot de kosten in hoger beroep 
van de rechtstreeks gedaagde partijen en daarin 
begrepen de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep die wordt begroot op 1.4 4 0,- EUR. 
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Kosten beroep: 
Dagv. 

Dagv. stad en 

Dagv. 
Dagv. 

€ 25,26 
€ 5 0,53 
€ 25 ,26 
€ 26,27 

€ 127, 7 1  
+ 10 %: € 12, 77  

Totaal: € 140,48 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit kamervoorzitter Erik Van de Sijpe, als voorzitter, en de raadsheren Bart 
Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare rechtszitting van 12 oktober 2018 

uitgesproken door voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Frederic Vroman, 
substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouton. 

Leentje Mouton 

c l 
--------

-a.__-Bart Meganck 
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