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In aanwezigheid van het openbaar ministerie de zaak van : 

geboren te 

verzoeker, 
vertegenwoordigd door meester 
advocaat aan de balie van 

TEGEN: 

op wonende te 

loco meester beiden 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, bevoegd voor het 
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, handelend in naam van het Vlaamse 
gewest, met kantoren te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6/93, 

verweerder, 
vertegenwoordigd door meester 
beiden advocaat aan de balie van 

VORDERING 

loco meester 

********** 

Verzoeker vordert de opheffing van de dwangsom, opgelegd bij arrest 

van 23 juni 2014. 

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie. 

***** 

Gehoord de verzoeker in zijn middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld 

door meester 
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Gehoord de stedenbouwkundige inspecteur in zijn middelen, zoals ter zitting 

ontwikkeld door meester 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

**** 

BEOORDELING 

A. Voorwerp geschil 

1. 
Het hof veroordeelde bii arrest van 23 juni 2014 de heer om op zijn 

perceel - gelegen te kadastraal gekend als 
- over te gaan tot: 

"het herstel van de plaats In de oorspronkelijke toestand door het verwijderen van 
de betonplaten muur met de houten toegangspoort inclusief eventuele vloerplaat en 
fundamenten, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de 
verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein, binnen een termijn van DRIE 
MAANDEN vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal treden, onder 
verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging, zonder dat een 
bijkomende termijn in de zin van art. 1385bis Ger. W. wordt toegekend." 

2. 
De heer beoogt met zijn huidige vordering de aldus opgelegde dwangsom 
te laten opheffen of verminderen. 

3. 
Het hof is, als rechterlijke instantie die de dwangsom oplegde, bevoegd om over die 
vordering te oordelen (artikel 1385qulnquies van het Gerechtelijk Wetboek), 

Overeenkomstig artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek kan enkel tot 
opheffing of vermindering worden besloten indien vastgesteld wordt dat het (al dan 
niet tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk) onmogelijk was de 
hoofdveroordeling uit te voeren. 

4. 
De heer voert aan dat het onmogelijk was de bovenstaande 
hoofdveroordeling (volledig) uit te voeren om volgende redenen: 
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5. 

Het behoud van een gedeelte van de muur was noodzakelijk voor de 
stabiliteit van zijn terras en woning evenals voor de bescherming ervan 
tegen waterafloop of -insijpeling. 
Er was met de administratie een akkoord tot stand gekomen dat een 
gedeelte van de muur kon behouden worden. 
Een foutief stilzitten van de administratie, waardoor hij niet tijdig op de 
hoogte werd gebracht dat het uitgevoerde herstel niet voldeed. 

De Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur ('de GSI') betwist die beweringen van 
de heer De GSI meent dat de muur geen enkel functie van stablliteits- of 
waterbescherming had en ontkent ten stelligste dat een akkoord zou zijn gesloten 
omtrent het behoud van een deel van de muur. 

B. Relevante feiten en procedurevoorgaanden 

1. 
De heer stelt dat hij al vóór enige betekening van de veroordeling tot 
herstel was overgegaan. Hij legt in dat verband zijn stuk 8 voor, een e-mail van 24 
februari 2016 aan het adres ' 
luidend: 
"Naar aanleiding van ons aangenaam telefonisch onderhoud bevestig ik hierbij 
hetgeen wij overeengekomen zijn. 

De betonplaten en houten schutting langsheen zullen volledig 
verwijderd worden, uitgezonderd aan de woning {en terras) van (dewelke 
1 meter onder straatniveau ligt) zodat er geen water van de weg kan binnenlopen. 

De werken zullen uitgevoerd worden in de zomer 2016 zodra het weer dit toelaat 
{ ... )" 

In augustus 2016 meldde de heer naar zijn zeggen, aan de GSI de 
volledige uitvoering van het herstel. Dat gebeurde mondeling. 

2. 
De GSI betekende de rechterlijke uitspraken, inhoudende de herstelplicht, op 13 
september 2016. Die betekening ging gepaard met een bevel tot betaling van 
verbeurde dwangsommen voor de periode van 1 maart 2016 tot 12 september 
2016 ten belope van 24.500 euro. 

Op 24 februari 2017 liet de GSI een verjaringstuitend bevel inzake de verbeurde 
dwangsommen (periode 14 september 2016 tot 24 februari 2017) betekenen. 
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3. 
De heer schreef bij aangetekende brief van 22 mei 2017 aan 'Ruimte 
Vlaanderen, Dienst Bouwlnspectie, ': 
"fn augustus 2016 liet ik uw diensten weten dat de betonplaten, houten schutting en 
fundering langsheen vakkundig verwijderd werden. 

Er werd mij toen telefonisch meegedeeld dat dit in orde was en dat iemand zou 
langskomen om hiervan een pv op te maken. 

Tot op heden heb Ik niemand gezien of gehoord. ( ... )" 

4. 
De GSI liet een bevel tot betaling betekenen op: 
- 7 augustus 2017 voor de dwangsommen die verbeurden in de periode van 14 
september 2016 tot 7 augustus 2017 
- 5 februari 2018 voor de dwangsommen die verbeurden in de periode van 14 
september 2016 tot 25 januari 2018, ten belope van 62.687,29 euro. 

5. 
Op 16 februari 2018 heeft de heer verzet ingesteld tegen het bevel tot 
betaling bij de bevoegde beslagrechter, teneinde te laten vaststellen dat de 
dwangsomtitel niet meer actueel was. 

6. 
Op 22 februari 2018 voerde de GSI een controle uit en stelde vast dat het herstel 
niet volledig was uitgevoerd aangezien een deel van de muur - 25 meter ter hoogte 
van de woning - evenals de metalen steunpalen van de houten toegangspoort nog 
aanwezig waren. Op 1 maart 2018 werd een proces-verbaal van niet-uitvoering 
opgemaakt. 

De vaststelling van de afwezigheid van volledig herstel werd bij brief van 2 maart 
2018 meegedeeld aan de heer Daarbij wees de stedenbouwkundig 
inspecteur er tevens op dat een melding van uitvoering (die moet worden gericht 
aan de Afdeling Handhaving van het departement omgeving, op het adres 

, slechts zin heeft als het herstel volledig werd 
uitgevoerd. 

7. 
Bij vonnls van 30 juli 2018 heeft de beslagrechter te Leuven het verzet van de heer 

verworpen. Een hoger beroep daartegen werd grotendeels ongegrond 
verklaard bij arrest van 21 januari 2020. In dat arrest werd beslist dat na 14 
november 2019 geen dwangsommen meer kunnen verbeuren. 
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8. 
Eind oktober 2019 verwijderde de heer de constructie immers volledig. 
Dat werd vastgesteld door de GSI bij een controle, uitgevoerd op 13 november 
2019. 

De heer betwist dat van een 'volledige uitvoering' kan gesproken worden 
aangezien nog een gedeelte van de muur overbleef. Hij ziet In het besluit van de GSI 
dat het herstel desalniettemin volledig werd gerealiseerd, een bevestiging dat een 
volledige uitvoering onmogelijk was én dat er een akkoord was dat een gedeelte 
mocht blijven staan. 

9. 
Op 13 februari 2020 heeft de GSI de verbeurde dwangsommen gedeeltelijk 
kwijtgescholden, ten belope van 35.937,50 euro. 

Volgens informatie, aangeleverd ter zitting, zouden de nog verschuldigde 
dwangsommen ongeveer 111.000 euro bedragen. 

C. Materiële onmogelijkheid van uitvoering 

1. 
De heer beweert in de eerste plaats dat de volledige uitvoering van de 
verwijderingsplicht materieel niet mogelijk was. Hij stelt dat het gedeelte van de 
muur ter hoogte van de woning (en het terras) onlosmakelijk verbonden was met 
de fundering van woning en terras, waardoor - bij het volledig afbreken, inclusief 
de fundering - de stabiliteit van woning en terras in het gedrang zou komen. 
Bovendien zou de muur volgens hem noodzakelijk zijn om waterafvloei op zijn 
perceel en in zijn woning tegen te houden. 

2. 
Voor geen van die beweringen liggen objectieve bewijselementen voor. De feitelijke 
juistheid ervan kan dan ook niet worden nagegaan. 

Uit niets blijkt dat de geviseerde muur een stabllitelts- en 
waterbeschermingsfunctie had. De volledige afbraak in oktober 2019 toont het 
tegendeel aan en bevestigt dat er geen enkele materiële onmogelijkheid van 
uitvoering was. 

De heer 
aannemelijk. 

maakt de feitelijke onmogelijkheid van uitvoering geenszins 
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3. 
Ten onrechte ziet de heer in het aanvaarden van het behoud van een 
kleine opstaande rand ter hoogte van het terras (vroeger onderdeel van de muur) 
een bevestiging van zijn bewering dat een volledige uitvoering onmogelijk was en is. 

4. 
De veroordeling tot herstel moet te goeder trouw worden gelezen en 
geïnterpreteerd en ingepast worden in de concrete feitelijke situatie. 

De veroordeling tot afbraak van een muur, inclusief eventuele vloerplaat, betekent 
dat het bouwwerk in beginsel volledig moet verdwijnen maar kan - afhankelijk van 
de concrete positie van de muur - ook betekenen dat minstens het aspect 'muur' 
moet verdwijnen waarbij evenwel sommige elementen worden behouden voor 
zover die nog andere, toegelaten, functies zouden hebben. 

Dat het behoud van een restfractie van een muur (noodzakelijkerwijze) aanvaard 
wordt, Is dan ook in genen mate gelijk te stellen met een onmogelijkheid de afbraak 
van de muur uit te voeren. 

5. 
Uit de vaststellingen van 13 november 2019 inzake het uitgevoerde aanvullende 
herstel, blijkt dat In deze zaak een dergelijke situatie voorligt. 

De voorgelegde foto's tonen aan dat het aspect muur volledig verdwenen is, nu er 
geen opstaande constructie meer is die aan beide zijden ervan uitsteekt boven 
grondniveau en aldus het gezichtsveld doorbreekt, maar enkel een opstaande rand 
die dient ter ondersteuning en behoud van een hoogteverschil tussen het 

grondniveau en het terras. 

Die opstaande rand - een minimaal restant van de afgebroken muur die voordien 
nog een resterende lengte van 25 meter had (van de oorspronkelijke lengte van 90 
meter) - kan niet langer omschreven worden als een muur en kan - gelet op de 
andere aanvaarde functies en/of verbondenheid met andere constructies ervan -
behouden worden zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de draagwijdte 
van de herstelplicht en de vraag of die volledig werd nageleefd. 

leder redelijk persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou Inzien dat het 
behoud van het restant zoals in deze zaak het geval is, geen argument kan vormen 
om de integraliteit van de muur te behouden of om de afbraak van die muur als 
onmogelijk te bestempelen. Evenmin kan In de aanvaarding van het restant een 
'erkenning van onmogelijkheid van uitvoering' gelezen worden. 



Hof van beroep Brussel - i019/HR/1- p. 8 

De heer is manifest te kwader trouw door dat wel te doen - kwade trouw 
waarop hij zich uiteraard niet kan beroepen. Zijn subjectieve invulling van het 
begrip 'onmogelijkheid' valt niet bij te treden. 

Evenmin kan zij als een 'dwaling' omtrent de draagwijdte van de herstelplicht 
kwalificeren. De veroordeling tot herstel evenals de draagwijdte ervan in de 
concrete situatie zijn glashelder. 

D. Akkoord gedeeltelijke uitvoering 

1. 
De heer meent dat de GSI zich akkoord verklaarde met het behoud van de 
muur ter hoogte van zijn woning en terras. Dat akkoord zou mondeling zijn tot 
stand gekomen op 24 februari 2016, een schriftelijke neerslag ervan zou de heer 

hebben gemaakt in de mail van die datum (zijn stuk 8). 

2. 
Op basis van de voorgelegde stukken kan niet vastgesteld worden dat de GSI 
akkoord zou zijn gegaan met het integrale behoud van 25 meter muur (en de 
metalen steunpalen van de poort) ter hoogte van de woning. 

De mail van 24 februari 2016 waarin dat akkoord zou zijn verwoord - hierboven 
geciteerd - heeft niet die draagwijdte. Daarin wordt immers gesproken over het 
volledig verwijderen van de muur, met uitzondering van het gedeelte aan de 
woning dat nodig is om de waterafloop te keren. Die beschrijving van de 
uitvoeringswijze behelst niet het behoud van de gehele muur van 25 meter (en de 
metalen steunpalen van de poort), maar stemt overeen met de uitvoeringswijze die 
de GSI aanvaardde in november 2019. 

3. 
Ten tweede blijkt niet dat er enig akkoord zou zijn tot stand gekomen met de 
bevoegde instantie. De heer heeft geen overeenkomst gesloten met de 
GSI, noch met een persoon die bevoegd is om de wil van de GSI te uiten . . 

Concreet zou de telefonische afspraak inzake de gedeeltelijke uitvoering zijn tot 
stand gebracht met een zekere heer , medewerker bij de diensten Inspectie 
RWO. 

De heer maakt niet aannemelijk dat die bewuste heer op enigerlei 
wijze bevoegd zou zijn de GSI te binden, dan wel die schijn zou hebben gewekt. 
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Dat laatste is uitgesloten. Het is voor een persoon die de naleving van een 
herstelvordering zou moeten beoordelen immers niet mogelijk om op basis van één 
telefonisch gesprek - gevoed door eenzijdige en nog te verifiëren Informatie van de 
tot herstel gehouden persoon - de (van een rechterlijke beslissing afwijkende) 
modaliteiten van het uit te voeren herstel vast te leggen als zijnde voldoende. 

leder normaal zorgvuldig persoon beseft dat die werkwijze afbreuk doet aan de 
herstelplicht en dat eventuele telefonisch bekomen toezeggingen of Informatie 
allerminst als een zekerheid kunnen worden beschouwd. De omzeiling van het 
rechterlijk bevel die de heer zichzelf probeerde te verschaffen met zijn 
telefoon en mail van 24 februari 2016, berust op kwade trouw en heeft generlei 
waarde. 

4. 
Ten derde, is de wijze waarop de uitvoering van het herstel moet worden 
vastgesteld en bewezen op dwingende wijze wettelijk geregeld. Ten tijde van de 
feiten in deze zaak bepaalde artikel 6.1.45 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening: 

11 De overtreder brengt de stedenbouwkundige inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen onmiddellijk, bi} aangetekende brief of bij afgifte 
tegen ontvangstbewijs, op de hoogte indien hij de opgelegde herstelmaatregel 
vrijwil//g heeft uitgevoerd. Daarop wordt door de stedenbouwkundige 
inspecteur onmiddellijk en na controle ter plaatse een proces-verbaal van 
vaststelling opgemaakt. 
De stedenbouwkundige inspecteur zendt een afschrift van het proces-verbaal 
van vaststelling aan de gemeente en de overtreder. 
Behoudens bewijs van het tegendeel, geldt enkel het proces-verbaal van 
vaststelllng als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel." 

De heer heeft de volgens hem op 22 augustus 2016 volledig gerealiseerde 
uitvoering niet gemeld overeenkomstig die bepaling, De beweerde mondelinge 
mededeling in augustus 2016 wordt niet aannemelijk gemaakt en zou in ieder geval 
niet volstaan. 

Die wettelijke regeling vormt een reden te meer waarom de heer zich niet 
kan beroepen op een beweerdelljk akkoord niet tot volledig herstel over te gaan. 
Pas wanneer herstel (eventueel uitgevoerd conform voorafgaandelijk afgesproken 
modaliteiten) is gemeld en aanvaard, is er sprake van een bindend akkoord. Als er al 
modaliteiten zouden zijn afgesproken in deze zaak - bereikten zij nooit het statuut 
van een overeenkomst die de GSI bindt. 
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5. 
Ten vierde maakten de door de GSI gestelde handelingen alras duidelijk dat er van 
een akkoord met gedeeltelijke uitvoering helemaal geen sprake was. 

De GSI ging immers op 13 september 2016 over tot betekening van de veroordeling 
tot uitvoering van herstel mét bevel tot betaling van de tot dan verbeurde 
dwangsommen. Aldus werd de heer onmiskenbaar op de hoogte gesteld 
- kort na zijn beweerde melding van uitvoering van 22 augustus 2016 - dat die 
uitvoering niet voldeed volgens de GSI. 

De GSI heeft dat standpunt aangehouden, zoals blijkt uit de daaropvolgende 
betekeningen van betalingsbevelen in 2017 en 2018. 

De heer wist aldus onmiskenbaar dat er geen aanvaarding van de 
behouden 25 meter muur was. Niettemin heeft hij daar slechts laat op gereageerd
en daarbij heeft hij zich nooit beroepen op enige toezegging tot gedeeltelijke 
uitvoering. In zijn eerste reactie - een aangetekende brief van 22 mei 2017 die de 
GSI niet zou hebben bereikt - meldt hii enkel dat "de betonplaten, houten schutting 
en fundering langsheen vakkundig verwijderd werden". Daarmee 
wekt hij de schijn voor een volledige uitvoering te hebben gezorgd, maar stelt hij 
niet dat er ten onrechte dwangsommen worden ingevorderd, in strijd met een 
overeenkomst . 

6. 
Er moet besloten worden dat de heer niet bewijst, zelfs niet aannemelijk 
maakt, dat hij een overeenkomst tot gedeeltelijk uitvoering zou hebben gesloten 
die op enigerlei wijze bindend zou zijn voor de GSI of de draagwijdte van de 
herstelplicht zou hebben veranderd. 

Aldus is er ook op dat vlak geen bewijs van een oorzaak die een volledige uitvoering 
onmogelijk zou hebben gemaakt en Is er geen grond om de opgelegde dwangsom 
op te heffen of te verminderen. 

E. Gewekte schijn door laattijdige controle 

1. 
Uit het bovenstaande volgt tevens dat de heer zich onmogelijk kan 
beroepen op een door de GSI foutief gewekte schijn inzake de uitvoering van de 
herstelplicht. Er zij herhaald dat de heer niet gerechtigd was in het 
beweerde telefoongesprek van 24 februari 2016 een bindende overeenkomst te 
zien en dat hij quasi meteen na de volgens hem voldoende uitvoering (22 augustus 
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2016) kennis kreeg van het standpunt van de GSI dat dat niet zo was (betekening op 
13 september 2016), standpunt dat de GSI daarna consequent is blijven aanhouden. 

2. 
Daaraan kan worden toegevoegd dat de GSI evenmin kan worden verweten 
laattijdig tot controle te zijn overgegaan. 

In de eerste plaats kan de heer - die zelf wetens en willens en te kwader 
trouw slechts gedeeltelijk uitvoerde - zich niet beroepen op een gebrekkige 
controle van zijn eigen foutief gedrag om dat foutief gedrag te verschonen. Ten 
tweede is het aannemelijk dat de GSI de eerste aangetekende melding van 
uitvoering van 22 augustus 2017 niet ontving door de niet-vermelding van het 
busnummer in het adres. Ten derde volgden daarna geen meldingen meer door de 
heer . ondanks het f elt dat hij betalingsbevelen bleef ontvangen. 

3. 
De handelswijze van de GSI kan niet als foutief of onzorgvuldig beschouwd worden 
en vormt in ieder geval geen element dat de integrale uitvoering van de 
herstelplicht onmogelijk maakte. 

Evenmin heeft de GSI zich schuldig gemaakt aan rechtsmisbruik door 
dwangsommen te laten verbeuren. Het is de heer die de wettelijk 
vastgelegde procedure niet heeft gevolgd en te kwader trouw zijn herstelplicht 
minimalistisch heeft ingevuld en daarmee als enige verantwoordelijk is voor het 
langdurige verbeuren van de dwangsommen (verbeuring waarvan de GSI hem 
regelmatig op de hoogte bracht). 

4. 
Ook inzake de controle-inspectie van 22 februari 2018 kan geen fout vastgesteld 
worden. 

Volgens de heer had de GSI op dat moment moeten meedelen dat een 
verwijdering met behoud van de uiteindelijk aanvaarde opstaande rand zou 
volstaan. 

Er Is evenwel geen enkele aanwijzing dat de heer daarom zou hebben 
verzocht. Evenmin kan dat een reden vormen om nog meer dan anderhalf jaar te 
wachten met uitvoering, zoals de heer deed. In het betrokken proces
verbaal van 1 maart 2018 wordt ondubbelzinnig aangegeven dat het herstel niet 
volledig werd gerealiseerd en wat nog moet gebeuren. Het is niet aan de GSI, maar 
aan de hee1 om daarop tot uitvoering over te gaan, eventueel tot op het 
punt waar dat praktisch mogelijk is. De GSI heeft niet tot taak om zelf te 
onderzoeken waar die praktische uitvoeringsgrens ligt. In het feit dat hij dat niet 
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doet, kan geen fout of onzorgvuldigheid liggen. Op 22 februari 2018 kon de GSI nog 
niet anticiperen op wat zij in het proces-verbaal van 14 november 2019 als 
voldoende zou aanvaarden. 

F. Getuigenverhoor en besluit 

1. 
Er moet besloten worden dat de heer geen omstandigheid bewijst of 
aannemelijk maakt die een grond tot opheffing of vermindering van de dwangsom 
zou kunnen zijn. De vordering van de heer is dan ook ongegrond. 

2. 
Het door hem aangeboden getuigenbewijs kan daar geen ander licht op werpen, 
ongeacht wat die getuigen zouden verklaren. 

De getuigenverklaringen zouden geen afbreuk kunnen doen aan het op basis van de 
objectieve bewijsgegevens vaststaande besluit dat er geen materiële 
onmogelijkheid van uitvoering aanwezig was. Noch zouden zij een aanwijzing 
l<unnen zijn dat de GSI een bindende wilsuiting van aanvaarding van een gedeeltelijk 
behoud van de muur zou hebben gedaan {of eerder had moeten doen). Alle 
voorgelegde gegevens evenals de decretaal opgelegde afhandelingswijze, tonen 
Immers het tegendeel aan. 

G. Gerechtskosten 

De heer 
ge rechtskosten. 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

is als in het ongelijk gestelde partij gehouden tot de 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 

Gelet op de artikelen: 
2, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 Juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; 
210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering; 
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek; 
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Verklaart de vordering van de heer ontvankelijk maar ongegrond. 

Zegt dat de kosten van dagvaarding (543,97 euro) ten laste blijven van de heer 

Aldus gevonnist door : 

- de heer 
- mevrouw 
- de heer 

********** 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
raadsheer, 
raadsheer, 

magistraten van de 15de kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

en u1tgesproKen \contorm artikel /82 bis Ger. W.) door de voorzitter, de heer 
in openbare terechtzitting van 19 oktober 2020 waar aanwezig waren : 

- de heer 
- de heer 
-de heer 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
advocaat-generaal, 

griffier, 



Eensluidend verklaarde kopie 

Afgeleverd aan: DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR 

Uitsluitend voor bestuurlijke inlichting - behoeften van inwendige aard 

Brussel, 21-10-2020 
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