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Not.nr. DE.66.RW.201200/10
In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van

1. nr.

:36/-

DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR,
bevoegd voor het grondgebied Vlaams gewest
met kantoren te 1210 Sint-Joost-Ten-Node, Koning Albert 11-laan Bus 22,
- verweerder-

tegen

1. nr.

(RRN
geboren te

op

wonende te
- eiser 2. nr.

(RRN

)(ON

met als curator meester
geboren te

op

landbouwer,
wonende te
- eiser-

1. Eisers werden bij vonnis van 16 september 2013 van de rechtbank van eerste aanleg
Dendermonde van 16 september 2013 op tegenspraak schuldig bevonden aan en tot een
straf veroordeeld wegens:
·

"de eerste en de tweede:
Om de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks uitgevoerd te hebben of om aan de
uitvoering ervan medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige
hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,
door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige
kruiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben, als dader of
mededader zoals voorzien door artikel 66 van het Strafwetboek:
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Te
op een niet nadere datum in de periode van 1 mei 2009 tot en met 31
juli 2009 (st. 12}:
Bij inbreuk op artikel 99 § 1-1 o, strafbaar gesteld door artikel 146, a/.1, 1" van het
decreet· van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening,
handelingen, werken of wijzigingen 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 stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd, op een grond
één of meer vaste inrichtingen te hebben geplaatst, een bestaande vaste Inrichting of
een bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, of uitgebreid, met
uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op
de stabiliteit,
vanaf 1 september 2009 inbreuk uitmakende op artikel 4.2.1.1 °, c) strafbaar gesteld .
door artikel6.1.1. al. 1-1 o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij
besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 2009, de bij artikel 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde
handelingen hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd
met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging 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 een constructie te hebben afgebroken,
verbouwd of uitgebreid:
namelijk: door twaalf bunkers te hebben laten verzinken in de grond."

2. Met betrekking tot het herstel op vordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig
Inspecteur, besliste de rechtbank van eerste aal)leg te Dendermonde bij voormeld vonnis
van 16 september 2013 als volgt:
"Beveelt de eerste beklaagde
en de tweede beklaagde
op vordering van Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur tot het herstel in de
oorspronkelijke toestand, met name:
- reconstructie van de verzonken bunkers door het uittrekken, opgraven of 'liften' van de
constructies. De oorspronkelijke bunkers moeten ongehavend opnieuw aan de oppervlakte
worden gebracht;
gelegen te
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en kadastraal gekend als
en kadastraal gekend als
en kadastraal gekend als
en kadastraal gekend als
en kadastraal gekend al!
en dit binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden
van huidig vonnis.
Beveelt dat voor het geval dat de vermelde herstelmaatregelen niet binnen de voormelde
termijn werden uitgevoerd, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
en de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur ambtshalve in de uitvoering van de
herstelmaatregel zal kunnen voorzien overeenkomstig artikel 6.1.46 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 2009.
zegt voor recht dat In hoofde van elk der beklaagden, een dwangsom zal worden verbeurd
van 250,00 euro per dag vertraging in nakoming van dit bevel."

3. De ingestelde beroepen tegen het voormeld vonnis van 16 september 2013 werden
beslecht bij arrest van 13 februari 2015 van het hof van beroep te Gent waarbij de
beklaagden
er
schuldig werden bevonden aan
en tot een straf werden veroordeeld voor de hiervoor vermelde telastlegging en tevens
lastens hen het herstel werd bevolen.
4. Tegen voormeld arrest van 13 februari 2015 werd respectief door de eerste en de tweede
eiser cassatieberoep ingesteld op 27 februari 2015.
Bij arrest van het Hof van Cassatie van 22 september 2015 werden de ingestelde
cassatieberoepen verworpen.
5. Op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur besliste het hof in het
arrest van 13 februari 2015 met betrekking tot het herstel het volgende :
"beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur aan elke beklaagde
op de percelen grond nader vermeld in de aanhangigmakende dagvaarding van 6 augustus
2012 over te gaan tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, door de
reconstructie van de twaalf verzonken bunkers door het uittrekken, opgraven of 'liften' van
de constructie, zodanig dat de oorspronkelijke bunkers ongehavend opnieuw aan de
oppervlakte worden gebracht, dit binnen een termijn van vijftien maanden .te rekenen vanaf
het in kracht van gewijsde treden van dit arrest,
beveelt dat voor het geval dat de vermelde herstelmaatregel niet binnen de voormelde
termijn wordt uitgevoerd, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
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en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur ambtshalve in de uitvoering
ervan kunnen voorzien In overeenstemming met artikel6.1.46 VCRO,
zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door elke
beklaagde een dwangsom zal worden verbeurd van € 250 per dag vertraging in nakoming
van dit bevel". ·

Deze beslissing is in kracht van gewijsde.
4. De dagvaarding op verzoek van de eisers betekend op 14 december 2016 aan de
verwee rder en op 15 december 2016 aan het openbaar ministerie strekte ertoe:
- in hoofdorde: de opheffing te bevelen van de dwangsom opgelegd zijnde per persoon ten
bedrage van 250,00 euro in het arrest van 15 februari 2015 van het hof van beroep te Gent,
met nr. C/254/2015,
- in subsidiaire orde: de opschorting te bevelen van de looptijd van de dwangsom opgelegd
zijnde per persoon ten bedrage van 250,00 euro in het arrest van 15 februari 2015 van het
hof van beroep te Gent, met nr. C/254/2015, in afwachting van de uitkomst van een
deskundig onderzoek naar de haalbaarheid en de kostprijs van de opgelegde herstel en
- in uiterst subsid iaire orde: de herleiding te bevelen van de opgelegde dwangsom ten
bedrage van 250 euro per persoon in het arrest van 15 februari 2015 van het hof van beroep
te Gent, met nr. C/254/2015, tot een bedrag van 50 euro per persoon per dag vertraging,
Bij niet bestreden arrest van 27 mei 2017 besliste het hof van beroep te Gent als volgt:
"verklaart de vordering tot opheffing, de ondergeschikte vordering tot schorsing en de meer
ondergeschikte vordering tot vermindering van de bij voormeld arrest van 15 februari 2015
opgelegde dwangsommen ontvankelijk doch ongegrondi
laat de kosten van het geding te last van de eisers."

Tegen het arrest van 27 mei 2017 werd geen rechtsmiddel ingesteld en het arrest heeft
kracht van gewijsde.
5. De dagvaarding op verzoek van eisers op 13 juni 2019 betekend aan de gewestelijk
stedenbouwkundig inspecteur en de procureur-generaal, die het voorwerp van de huidige
beoordeling uitmaakt, strekt er in hoofdorde toe:
"de vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren.
• dienvolgens de bij arrest van de 10de kamer van het hof van beroep (van) 15. 02.15
opgelegde dwangsom op te heffeni
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• ondergeschikt: de looptijd van de bij arrest .van de 10de kamer van het hof van beroep
{van) 15.02.15 opgelegde dwangsom op te schorten in afwachting van de uitkomst van een
deskundig onderzoek naar de haalbaarheid en de kostprijs van het opgelegde herstel;
• uiterst ondergeschikt: de opgelegde dwangsommen in redelijkheld te herleiden.
telkens met dien verstande dat verzoekers onherroepelijk afstand deden bij dading tussen
partijen in november 2017 van een eventueel recht op terugvordering van een betaling
50.000 euro als eerste schijf van reeds verbeurde dwangsommen.
dit alles bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk verhaal en zonder
kantonnement".

6. Op de rechtszitting van 27 juni 2019 van dit hof, zelfde kamer, werden op verzoek van de
raadsman van de eiser tot herstel en na de partijen te hebben gehoord, bij toepassing van de
artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen
vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de rechtszitting van vrijdag 17 januari 2020. .
De partijen verklaarden uitdrukkelijk dat er geen bezwaar is tegen het feit dat de conclusies
die voor de eisers
en
op de rechtszitting van
17 januari 2020 werden neergelegd, in het beraad worden gehouden.
7. Op de rechtszitting van 17 januari 2020 verklaarde meester
. op te treden als raadsman van
en verklaarde
advocaat te
hij dat
vrijwillig als eiser verscheen in deze procedure. De andere
partijen hadden hiertegen geen bezwaar.
Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 17 januari 2020 in het Nederlands:
- de eiser
in zijn vordering, bijgestaan door meester
advocaat met kantoor te
- de eiser
in zijn vordering, bijgestaan door meester
. advocaat met kantoor te
- meester
vertegenwoor~igd

. advocaat met kantoor te
, In zij n hoedanigheid van curator van
, hiertoe aangesteld bij vonnis van 22 oktober 2018, in zijn vordering,
door meester
, advocaat met kantoor te

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van
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- de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester
voor meester
, beiden advocaat met kantoor te
8. Volgens artikel 13B5quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter die de
dwangsom heeft opgelegd, 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.
Er is sprake van een onmogelijkheid in de zin van deze bepaling indien zich een toestand
voordoet waarin de dwangsom haar zin als dwangmiddel, dit wil zeggen als geldelijke prikkel
om nakoming van de veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren, verliest. Dat is het geval
indien het onredelijk zou zijn om van de veroordeelde meer inspanning en zorgvuldigheid te
vergen dan hij heeft betracht. De door artikel 13B5quinqules, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek bedoelde onmogelijkheid is geen absolute, maar wel een relatieve onmogelijkheid
die moet worden afgemeten volgens de maatstaf van wat redelijkerwijze onmogelijk is.
9. De eisers geven aan dat zij ab initlo stelden dat het ongeschonden naar boven halen van
de bunkers uitermate moeilijk tot onmogelijk zou zijn en dat diverse aannemers hen dit te
kennen gaven.
De eisers yorderen in hoofdorde de bij arrest van 15 februari 2015 opgelegde dwangsom ab
lnitio op te heffen. In ondergeschikte orde vorderen zij het bevelen van een
onderzoeksmaatregel, namelijk de aanstelling van een deskundige voor een onderzoek van
de haalbaarheid en de kostprijs van het opgelegde herstel, met intussen de opschorting van
de opgelegde dwangsom. Uiterst ondergeschikt vorderen eisers de opgelegde dwangsom in
redelijkheld te herleiden.
10. Uit een verslag van een, door de eisers gevraagde, studie van 4 januari 2016 van de
. een advies- en ingenieursbureau, volgt over de haalbaarheid van het herstel:
"Samengevat gaat het om een theoretisch technisch haalbare, maar zeer arbeidsintensieve
en dure operatie, waarbij nog tal van logistieke en technische vraagstukken opgelost dienen
te worden om alles tot een veilig einde te kunnen brengen. Enkele van deze problemen zijn de
moeilijke bereikbaarheid van de bunkers, het hijsen van extreem grote gewichten en het
terugplaatsen van de bunkers." (verslag van 4 januari 2016 van ingenieurs- en studiebureau
te
1. De kostprijs van de herstelwerken voor de twaalf bunkers samen
varieerde volgens het verslag tussen de 2.250.000 euro en 2.800.000 euro.
Na het vermelde arrest van 26 mei 2017 lieten de eisers het vermelde studiebureau een
bijkomende studie uitvoeren, waarbij één bunker werd blootgelegd, weliswaar zonder deze
te liften. Zo kon de bunker nader onderzocht worden op omvang, gewicht, algemene staat
en andere omstandigheden. In een verslag van 24 november 2017 besloot het studiebureau
dat de vaststellingen uit het vorige rapport behouden bleven, doch dat de operatie
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duurder zou zijn dan oorspronkelijk ingeschat. Onder meer de aanwezigheid van grondwater
maakte een bemaling noodzakelijk, wat geraamd werd op 60.000 euro voor de twaalf
bunkers samen. De instabiliteit van de grond en de grotere ingravingsdiepte maken het
gebruik van kranen met een groter kraanbereik noodzakelijk~ wat een meerkost van
ongeveer 113.000 euro tot 117.000 euro zal meebrengen. De ram ing voor het gehele herstel
werd bijgesteld naar 3,75 miljoen euro. Tevens wijst het verslag er op dat de bunkers
duidelijk ernstig betonrot vertonen, wat een onvoorspelbare factor is die structureel zeer
moeilijk in rekening is te brengen. Aldus kan, volgens het verslag, op geen enkele wijze
worden gegarandeerd dat, zelfs mits de beste zorg aan het ontwerp en de uitvoering, er
geen bijkomende schade of zelfs totaalverlies van de bunkers zal optreden ten gevolge van
de liftoperatie.
Naar het oordeel van het hof Is in het licht van de nu voorliggende gegevens gebleken dat
het herstel zoals bevolen in het arrest van 15 februari 2015, namelijk het ongehavend
opnieuw aan de oppervlakte brengen van de twaalf verzonken bunkers, redelijkerwijze niet
meer mogelijk is, en dat de dwangsom thans geen prikkel meer vormt en kan vormen om tot
uitvoering over te gaan.
Niets wijst er op dat het studiebureau in het voordeel van de eisers een louter partijdig
verslag heeft opgesteld. Anders dan bij de beoordeling die aan het arrest van 26 mei 2017
ten grondslag ligt, hebben de eisers met de blootlegging en het onderzoek van een bunker
wel aanvang genomen met de concrete uitvoering van het herstel.
Dit liet het onderzoek van de bunker toe en geeft een zicht op de huidige toestand van de
bunkers. Het hof neemt aan dat de bevindingen voor de ene bunker noodzakelijk ook, in
meer of mindere mate, gelden voor de overige elf bunkers, zoals ook het vermelde verslag
bevestigt.
Naar het oordeel van het hof maakt het nu aangetoonde ernstige betonrot de uitvoering van
het herstel redelijkerwijs onmogelijk. Het studiebureau
wijst er in het verslag van 24
november 2017 zeer duidelijk op dat "op geen enkele wijze (kan worden) gegarandeerd dat,

zelfs mits de best mogelijke zorg aan het ontwerp en de uitvoering, er geen bijkomende
schade of zelfs totaalverlies van de bunkers zal optreden ten gevolge van de liftoperatie". De
vaststelling in het verslag over de theoretische technische haalbaarheid, doet geen afbreuk
aan de recente concrete vaststellingen door de fysieke inspectie van de blootgelegde
bunker. In het verslag wordt vermeld : "Over de gehele bunker vindt men witte druipvormige

mineralisaties. Dit wijst op het optreden van carbonreacties, ook wel betonrot genoemd.".
Deze vaststelling wordt in het verslag geïllustreerd met een foto (p. 10, verslag van 24
november 2017). Bovendien werd concreet vastgesteld dat het beton op verschillende
plaatsen loskomt en de wapening op diverse plaatsen blootligt (p. 11, verslag van 24
november 2017). Tevens kon bij het betreden van het dak van de blootgelegde bunker, door
middel van ausculatie (dit is: kloppen op het beton) vastgesteld worden dat het beton van de
dakplaat centraal op de plaat uitermate hol klinkt, wat er volgens het verslag op wijst dat het
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beton niet massief aan elkaar is gehecht. Verder werd vastgesteld dat langsheen de zijkant
van het dak een treffende scheurnaad is te zien, die rondom de gehele dakplaat loopt, wat
als oorzaak kan hebben het loskomen van het beton uit verschillende stortfases of een
onthechting van het beton ter hoogte van een wapeningsnet door expansiedrukken van
roestvorm ing en verregaand betonrot (p. 12, verslag van 27 november 2017). In het verslag
wordt tevens vermeld dat de bodemplaat niet kon worden onderzocht, maar dat het
aannemelijk is dat gelijkaardige fenomenen aan het dak voor een duidelijke verzwakking van
de funderingsplaat zullen hebben gezorgd.
Het verslag stelt in de bespreking dat het ernstige betonrot en andere defecten in het beton
ten gevolge van de ouderdom van deze bunkers kan worden geëxtrapoleerd naar alle niet
geïnspecteerde bunkers en dat betonrot een factor van onvoorspelbaarheid induceert
waardoor de reststerkte van het beton quasi niet kan worden ingeschat (p. 16, verslag van
27 november 2017).
Het ongehavend aan de oppervlakte brengen van de twaalf verzonken bunkers is derhalve
redelijkerwijs op concrete wijze niet langer mogelijk.
Het is echter niet aangetoond dat deze onmogelijkheid tot herstel reeds ab initio, toen het
herstel bevolen werd, aanwezig was of dat de onmogelijkheid te voldoen aan de
hoofdveroordeling tot herstel reeds voor de uitspraak van de dwangsomrechter voorhanden
was. Pas aan de hand van de bevindingen van het verslag van 24 november 2017 van het
bureau
is deze onmogelijkheid komen vast te staan.
Ten overvloede tonen de eisers aan dat zij in de volstrekte materiële onmogelijkheid zijn om
de kostprijs van het herstel te betalen.
ontvangt een maandelijks pensioen van 1.582,46 euro. Hij is geen
eigenaar van onroerende goederen. Hij toont aan niet over spaargelden te beschikken, tenzij
op 15 januari 2020 een bedrag van 7.309,16 euro op een rekening bij de bank
. wat zelfs
het verder aanvatten van de herstelwerken niet toelaat.
werd bij vonnis van 22 oktober 2018 van de ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Dendermonde, in staat van faillissement verklaard. Hij is eigenaar van enkele
landbouwgronden, waarvan de verkoopwaarde erg ruim onder de geraamde herstelkost van
3,75 miljoen euro ligt. Momenteel is
tewerkgesteld bij de
met een gemiddeld maandelijks nettoloon van 1.600 euro. Hij betaalt
aan de curator voor het gebruik van de woning een bezettingsvergoeding van 600 euro per
maand. Op 15 januari 2020 vertoonde zijn zichtrekening een positief saldo van 1.625,74
euro.
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11. De Vlaamse overheid, voor wie de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur die In het
ongelijk werd gesteld als orgaan ervan optreedt, is gehouden de kosten van de eisers, die
bestaan uit de dagvaardingskosten, te betalen.
Gezien de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, zoals bij de behandeling van de
herstelvordering, ook in het verweer ten aanzien van een vordering tot opheffing, schorsing
of vermindering van een dwangsom verbonden aan een bevolen herstel, als
overheidsorgaan optreedt voor het algemeen belang en In alle onafhankelijkheid dit verweer
moet kunnen uitoefenen, kan de in het ongelij k gestelde stedenbouwkundig inspecteur niet
tot een rechtsplegingsvergoeding worden veroordeeld, zoals gevorderd door de eisers.

OP DEZE GRONDEN
Het hof,

rechtsprekend op tegenspraak,
gelet op hiervoor vermelde bepalingen en de artikelen:
- 211 Wetboek van Strafvordering,
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

heft vanaf 24 november 2017 de dwangsom op die respectief de eisers
en
werd opgelegd krachtens het arrest nr. C/254/2015
van 13 februari 2015 van de tiende kamer van het hof van beroep te Gent;
veroordeelt de Vlaamse overheid tot de kosten van de eisers, met inbegrip van de kosten
van dagvaarding van 205,72 euro en 253,30 euro;
wijst de vordering van de eisers voor het overige af als ongegrond.
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Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele ka mer,
samengesteld uit raadsheer
. als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer
en plaatsvervangend magistraat
en in openbare rechtszitting
van 21 februari 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter
in
aanwezigheid van
advocaat-generaal, met bijstand van griffier
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