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Nr 3^00 

ingelmunster.

Nr n
* met maatschappelijke tetel te ; 

Ingelnunster, • ;

Allen ter rechtsiitting vertegenwoerdigd door D. De Backer, advccaat 
te 8500 Kortnjk, Brggsesteenweg 255

tegen:

Nr. 3M02.
DE WOONIN5PECTEUR van bet Vlaamse Gewest, met kantoren gevestigd aar, de Koning Albert ll- 
laan 19 bus Z2 te 1Z10 Brussel

Reshtbankvan flerjte aanleg West-Vlaancferen - aiding Kortrijk - nofcnr,

DE NFGEN A KAVIER> RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET EEN RECHTER

Ge2ien de processtukken en namelijk de rechtstreekse dagvaarding 
betekend bfj exploct van gerechtsceurwaarder C. Maginelie, met 
standplaats te Slnt-Lambrechts-Woluwe op 29 September 2016

ten ve'-zceke van:

Nr. 339*

, geboren te i op :
van Belgische nationaliteit, kweker, wonende te Meuleoeke.

Nr 339*

!, geboren te s op
van Belgische naticnaliteit, bediende, wonende te

Meulebeke,

Nr 3333

, met rr.aatschappelijke zetel te Inge.'munster,
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Rechtbank van ecrstc aanleg VK«jt-VlaamJeren - sftfeling Kcrtrij'k - nocnr.

ter rechtszlttirg vertegenwoordlgd door L Tommelein loco B. Bronders, belden advocaBt te 8400 
Oostende, Archimedesstraat 7

Mede Inzake:

HET OPENBAAR MINISTERIE bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaandereri, afdellng Kortrljk;

Gehoord de uiteenzetting van de zaakdoor D. De Backer, advocaat te Kortrljk, namens de 
rechtstreeks dagende partljen. •

Na de rechtstreeks gedaagde ondervraagd te hebben.

Gehaord de middelen van verdediging voorgedragen door llesbeth Tomrnelein loco Bart Bronders, 
advocaat te Oostende.

Gehoord het OpenbaarMinlsterie.

En na beraadslaagd te hebben,

DE RECHTBANK,

Gezlen de artikelen
zeals vermeld In de rechtstreekse dagvaarding.

1385qulnqules Ger. Wb.

1 Wet 5.3.1952 laatst gewijngd door Brtikel 2 en 3 Wet houdende diverse bepalinger. inzake justitie 
van 28 december 2011

182,184,185,189,190,194 Wetboek van Strafvordering

2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
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Usfisn

1. Bij vcnnls van deze rechtbank (12c ccrrectionele kamer) van 10.11.2315. werden huidlge 
rechtstreeks dagende partijen

en 1 op strafrechtelijk gebied verocrdeeld wegens
meerdere tnfcreuken op de Codex Ruimtelijke Ordering, het Kamerdecreet van 04.02.1997 en de 
V,aamse Wooncode van 15.07.1997. Eveneens werden 2ij ailen, op vorderlng van de Woorlnspecteijr 
van het Vlaamse Gewest veroordeeld tot het herstel van de plaats in de oorsp.ronkelijke tcestand 
van het pand gelegen aan de . • en dit binnen een
termijn van tien maarxten vanaf de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Tevers 
v;erd vocr rech: gezegd dat, op vorderlng van de Wooninspecteur, zij alien gehouden werden tot het 
tetalen van een dwargsom van honderdvijftig EUR per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van ce 
herstelmaatregel, en dit vanaf de dag voJgend op het verstrijken van de termijr van tien maanden.

2. Cp C2.05.2016 werd dit vonnis cp verzcek van de Wooninspecteur var. het Vlaamse Gewest 
betekend aan de rechtstreeks dagende oartijen, In deze akte van betekening werden de rechtstreeks 
dagende partijen gewezen op het volgende:

Acngezien het voormelde vonnis kracht van gewijsde heeft bekomen op 04.12.2015.

Ik heb aan de betekende partijen verkioard dat het bcvolen herstel moet verwezenlijkt zijn voor 
04/10/2016 en cat wonneer niet tljdig wordt overgegaan tct het herstel von die gtbreken (dwz 0 
strafpunten op het technisch verstag) vanaf deze datum een dwangsom van ISO euro per dag 
vertroging verbeurt zolong het herstel niet integraal is doorgevoerd en gemeld via een aangetekenc 
schrijven oan de wooninspecteur (...), Behoudens bewijs van tegendeel, geldt enkei het prcces-verbaal 
van vaststelling als bewljs van herstel en von datum van herstel. De melding kan eerst gebeuren 
nadot het herstel integraa! Is doorgevoerd. Aan meldingen die een vrijwijlig herstel aankondigen of 
enkei betrekking hebben op een gedeeltelijk herstel worcft geen gevolg gegeven.*

3. Aangezlen de Wooninspecteur op deze datum nog steeds geen aangetekend schrijven had 
ontvangen van de rechtstreeks dagende partijen houdende meWing van het integraal herstel, werd 
op 19.10.2016 op haar verzoek aan de rechtstreeks dagende partijen bevel gegeven tot betalen van 
de verbeurd verklaarde dwangsommen ten bedrage van 2.250,00 EUR (nl. 15 maal 150,00 EUR van 
04/10/2016 tem 18/10/2016).

II. Vordering

4, Bi; rechtstreekse dagvaarding van 29.09.2016 tot "apheffxng, opschcrting ofminstens vermindering 
van ce dwangscm cf. art. 1385qufnquies Ger. W*t cp verzoek van :

,, . • . en; f werden
zowel de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest als het ambt van het Openbaar Ministerie 
gedagvaard om te verschijrren voor deze rechtbank en kamer.

Blijkens de bewoordingen van deze dagvaarding wordt het volgende gevorderd:
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“te haren zeggen dot de dwangsom bepaald blj vonnis van 18 november 2015 van de voormeide 
rechter is opgehaven, minsters cpgeschcrt tot bet uirvoeren van de nag te verkrijgen van de 
stedenbouwkundige vergunning of minstens re verminderen met ingang vanaf3 oktober 2Q16;

De opheffing von de dwangsom in ieder geval te laten terugwerken tot de eerste dog von 
verbeuroverklcring van de dwongsom"

ill. Beoaideiine van de eegropdheid van de (hoofd)vordering

5. Blijkens de fcewoordfngen va- gp'hnpinleidende akte en de door hun raadsman ter
terechtzitting neergelegde conclusies, olijkt oa» ut "'»chtr*-“e*ts dagende partijen hun vordering ex 
artikel 1385 Ger. Wb. steunen op het feit dat zJj inmiLj.': tot twee meal toe een
regularlserende stedentouwkundlge vergunning "dienden” aan te vragen bet feit dat hun
eerste reguia'-ntie oe-vraag oij besluit van de deputatie van de provincieraad van We> ‘.-a-nd.rer: 
van 08.10.2015 in gread van admlnistratief beroep afgewezen werd. Ten gevolge hiervan 'dienden0 
zij een nieuwe stedenbouwlcundige regularisatievergurning aan te vragen, die hen ppt** bn besluit 
van 27.06.2016 van het college van burgemzastcr schep«no- var. dc gemeente IngeimuiibUr 
werd verieend, doch waartegen (andermaal) admlnistratief beroep werd aangetefcend bij de 
deputatie door de eigenaars van een naburig erf. De deputatie zou hen deze vergunning thans wel 
verieend nebben bij besluit van 13.1C.2016, doch zij zcuden thans nog enige tijd nodlg hebben om 
deze ook daadwerkelijk ten tffvoer te ieggen.

6. Artikel 138Squinquies Ger. Wb. bepaalt:

"De rechter die een dwangsom heeft opgetegd, ken Op vordering van de veroerdeeide de 
dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedorer.de de door hem te bepalen termijn 
of de dwongsom verminderen ingevat van blijvende of tijdelijke. gehele of gedeeitelijke 
onmogelijkheid vocr de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
Voor zover de dwangsom verbeord was voardat de onmogelijkheid intrad, kan de rechter haar 
niet opheffen of verminderen."

Uit deze wetsbepaling kan derhalve worden afgeleid dat enkel die veroerdeeide zich erep kan 
beroepen die zich in het geval van "blijvende of tijdelijke. gehele of gedeeitelijke onmogelijkheid" 
bevlndt om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Alleen de vaststelling door de rechter van de 
onmogelijkheid voor de schuldenaar om aan de hoofdveroordeling te voidoen, kan de rechter in 
staat stelien geheel of gedeeitelijke vrijstelling van betaling van de dwangsom toe te staan [lees en 
vergelijk: Cass. AR C.93.S28.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.VJ.)). De2e onmogelijkheid mag (uiteraard) niet aan 
het gedrag van de eisende partij zelf te wijten zijn.

7A. De rechtbank is van oordeel dat de rechtstreeks dagende partijen op heden niet bewijzen dat zij 
zich bevenden/bevinden in een toestand van "blijvende of Tijdelijke, gehele of gedeeitelijke 
onmogelijkheid" om aan de hoofdveroordeling te voldoen, minstens is deze beweerdelijke 
"enmogelijkheitf aan hun eigen gedrag te wijten.
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7.2. Bi; vonnis van 18.11.2015 werden zij immers op strafrechtelfjk gebied veroordeeld wegers
- bet wijzigen van bet aantal woongelegenheden van 4 naar 13 zander in het bezit te zijn van 

een voorafgaandelijke stedenbcuvvkundige vergunning (feit Al, zoals verbeterd};
- het vervclgens ter beschikklrg stelten met bet oog op bewoning van deze 13 kamerwoningen 

in strijcJ met hetgeen bepaald in het Kamerdecreet van 04.02.1997 (feit Cl, zoals verbeterd) 
en de Vfaanse Wooncode van 15.07.1997 (feit Dl);

van het kwestieuze pand geiegen aan de te , kadastraal
bekendais.

Met betrekking tot de herstelvordering werd in dit vonnis het vclgende bepaald:

"Beveeit en
1 over n? gaan to: hex hcntcl van het panel geiegen aon te l

, kodcstracl gekend coder _ . . .........
, hetgeen impliceert:

- indie n de beklocgden geen regutoriserende stedenbouwkundige vergunning bekemen:
• ofwel het pand een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening;
0 ofwel het pand te doper, tenzij dit verboden is;

- indien de beklcagden weleen regutoriserende stedenbouwkundige vergunning bekomen:
• het weewerken, door middel van rer.ovotie-, verbeter/ngs- en aonpassingswerken, van de 

gebrekeri aan het gebovw en de daarin ondergebrochte woongelegenheden, zotiot dit 
gebouw en de daarin ondergebrochte woongelegenheden valdoen oan de veiligheids-, 
gezondheids- er> wconkwaliteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 von het decreet van 
15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode, opdot het aantal purten in het technlsch 
versing wardt teruggebrocht op nul, dit b/nnen een termijn van tien maanden vanafde datum 
dot dit vonnis kracht van gewijsde zai hebben verkregen,

(-)"

7.3. Daar waar de rechtstreeks dagende partijen op heden voorhouden dat zij inmiddels tot twee 
maai toe een "reguiariserende vergunning' zoals bepaald in de venxrdeling tot herstei zouden 
hebben aangevraagd, steit de rechtbank vcoreerst vast dat de aanvragen die zij respectievelijk op 
20.03.2015 en 13.04.2016 indienden veel meer bebetsden don louter de regularisatie van het aantal 
woongelegenheden (13) in het pand geiegen aan de

Zo wordt in de aanvraag tot stedenbouwkundige. vergunning van 20.03.2015 melding gemaakt van 
"regularisatie van champignonsbedrijfsgebouwen en betonverbardina“ op de kadastrele percelen

en en wordt in de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning van 13.04.2016 melding gemaakt van "het bouwen van een 
overkapping vcor opslag van champignongrond, het omvormen van de rvimte vaor seizoensarbelders 
naar bureei en ontvangstrulmte en het regularlseren van champignonbedrijfsgebcuwen en 
verhardingeif op de percelen afdeling en

Daarenboven steit de rechtbank vast dat de rechtstreeks dagende partijen. nadat hun eerste verzoek 
tot het verlenen van een regularisatlevergunning bij beslissing van de deputatie van de provincieraad
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van West-Vlaanderen van 05.30.2015 werd gewelgerd, nog tot 13.04,2016. derbalve meer dan zes 
maanden, hebben gewacht om een tweede, nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in 
te dienen.

In deze omstandlgheden, is de rechtbank dan ook van oordeel dat de beweerdelljke "blijvende of 
tijdelijke. gehele of gedeelteltjke onmogeHjkheicT om aan de hcofdveroordeling te voldoen In elk 
geval (outer aan het gedrag van de rechtstreeks dagende partljen zelf te wijten is, daar zij hun 
aanvra(a)g(en) tot het verkrijgen van een reeularisatievergunning niet alleen niet hebben beperkt tot 
de loutere regularisatie van het aantal woongelegenheden (13) in het pand gelegen aan de

v doch daarenboven tevens duldelljk hebben getalmd bij het indlenen van
deze aanvra(a)g(en).

7.4. Oaarenboven, en voor de volledigheid, stelt de rechtbank nog vast dat de rechtstreeks dagende 
partijen in het vonnis van 18.11.2015 voor de keuze werden gesteld: ofwel een 
regularisatievergunning aanvragen met betrekking tct de vastgestelde stedenkundlge inbreuken (het 
wijzigen van het aantal woongelegenheden van 4 naar 13), ofwel geen regularisatievergunning op 
stedenbouwkundig gebled aanvragen. Het feit dat zlj initieel gekozen hebben voor de eerste optie, 
belet evenwel niet dat zi], op het ogenblik dat zij vaststelden dat 2ij deze regularisatievergunning niet 
meer tijdig (i.e. binnen de opgelegde termijn van 10 maanden na het in kracht van gewijsde treden 
van het vonnis) konder verkrljgen, alsnog konden overstappen naar de andere optie en derhalve het 
herstel verwezenlljken zonder stedenbouwkundige regularisatie.

(Ook) in deze omstandigheden is de beweerdelijke "blijvende of tijdelijke, aehele of gedeeltelijke 
ormogelijkheid" om aan de hoofdverccrdeling te voldoen louter aan het gedrag van de rechtstreeks 
dagende partljen zelf te wijten.

8. De (hoofd)vordering dient te worden afgewezen als ongegrond.

IV. BeoordeiinR van de ontvankelilkhejd van de vprderlftt in ordergeschikte prde

9.1. In ordergeschikte orde, verzoeken de rechtstreeks dagende partijen de rechtbank om uitlegging 
van het vonnis van 28.11.2015, daar zij, in tegenstelling tot de Wooninspecteur, van oordeel zijn dat 
de opgelegde dwangsom van 150,00 EUR niet per veroordeeide geldt, doch slechts een totaal fcedrag 
betreft dat maximaal per dag kan worden verbeurd verklaard.

9.2. De rechtbank steit vast dat deze vorderlng van de rechtstreeks dagende partljen dient te worden 
afgewezen als onontvankelijk. Huidige vorderlng wordt Immers ingesteld op basis van artikel 
1385quinqties Ger. Wb., en hetgeen bepaald in dit artikel laat de rechtbank niet toe ter 2ake een 
Interpretatief vonnis uit te spreken.

V. Kosten

en
. dienen te worden aangezien als de In het ongelljk gestelde partij, zodat
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het passend is hen te veroordeien tot de kostEn van het geding. evenals tot de 
rechtsplegingsvergoed'iig zoa's door de Woonlnspecteur gevorderd.

OM OEZE REDENEN,
De rechtbank, 
wijjcnde op tegcnsproak,

Verklaart de hocfdvordering, in toepassing van artikel 1385qulnques Ger. Wb., van
er

ontvsnKeii|k, ooch wijst haar af als ongegrond.

Wijst de ondergescnikte vordering van
en om het vonnis van de correctionele

rechtbank Wcst-Viaandercn, sfdeling Kortrijk, van 18.11.2015 v>t te leggen, af als onontvankeiijk.

Veroordeelt en
tot betaling var, de kosten van het geding, aan hun zijde begrcot op 

164,14 EUR dagvaardingskosten en 1.440,00 EUR rechtspiegingsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesprcken te Kortrijk, ir> het gerechtsgebouw, in de openbare 
terechtzitting van de NEGEN A KAMER cp vijf december tweeduizend en zestlen.

Aanwe2ig; -W, Haelewyn, alleenzetelend rechter
-M. VangampeJaere, afgevaardigd griffier bij M.8. 9/10/2014




