
Arrestll'Jmmer 

C/ ~~ /2020 

Repertonumnummer 

2020, _ls \t 4 
Datum van uitspraak 

29 april 2020 

Rolnummer 

2019/C0/602 

Notitienummer parket-generaal 

Aangeboden op 

N1et te registreren 

Hof van beroep 
Antwerpen 

Arrest 

C4 kamer 
correctionele zaken 

r-- COVER 01-00001607306 -0001-0012-01-01-~ 

~~.~ 
L~ tlllllttllllllllllm u~tll lllltllltl l tlltl ltllt _j 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/C0/602- p 2 

Inzake 

1blf 1. 
rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

rechtstreeks dagende partij 

vertegenwoordigd door mr. advocaat bij de balie 

1b~ 2. 
rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

rechtstreeks dagende partij 

vertegenwoordigd door mr. advocaat bij de balie 

tegen 

OE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR PROVINCIE LIMBURG 

met burelen te 

woonstkeuze doende biJ gerechtsdeurwaarder kantoorhoudende 

rechtstreeks gedaagde partij 

vertegenwoordigd door mr. 

de balie 

en inzake 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

loco mr. 
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1. Voorgaanden 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, 13de kamer, van 31 

januari 2017 op tegenspraak gewezen werd ten aanzien van de oorspronkelijke beklaagden 

en wat de herstelvordering betreft als volgt beslist: 

HERSTEL VORDERING: 

Heromschrijft de herstelvordering wat betreft de constructie met funderingen als volgt: "de 

constructie met funderingen op het betonnen dek met een afmeting van ca. 39 meter op ca. 

4 meter te verwijderen11
• 

Verklaart de herstelvordering, zoals heromschreven ontvankelijk en gegrond. 

Veroordeelt beklaagden tot het herstellen van de plaats In de oorspronkelijke staat, 

namelijk: 

de constructie met funderingen op het betonnen dek met een afmeting van ca. 39 

meter op ca. 4 meter te verwijderen, 

het verwijderen van de zonnepanelen, 

het herstellen van de gegraven geul met een lengte van ongeveer lOm en het 

verwijderen van de elektriciteitskabel in de geul, 

het afbreken en verwijderen van de opslagplaats met een oppervlakte van ca. 7 

meter op ca. 3 meter en een hoogte van ca. 2,5 meter, 

het verwijderen van allerhande materialen op het terrein. 

Deze herstelmaatregel uit te voeren binnen de termijn van 12 maanden ingaande vanaf het 

In kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis. 

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen de 12 maanden na het in kracht van gewijsde 

gaan van huidig vonnis in de vorige staat wordt hersteld, en/of het strijdige gebruik niet 

binnen die termijn wordt gestaakt, dat de stedenbouwkundige inspecteur, het college van 

burgemeester en schepenen, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten 

van beklaagden. 
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Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling 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 blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten verminderd 

met de opbrengst van de verkoop van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op 

vertoon van een staat, opgesteld door de overheid die het vonnis uitvoert, of begroot en 

uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 

Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 

voldaan, tot betaling aan de stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom van 125,00 

euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger 

vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis betekend werd. 

2. Dagvaarding 

Bij dagvaarding betekend aan de STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN DE PROVINCIE 

LIMBURG (hierna 'rechtstreeks gedaagde partij') op 20 september 2018 werd door 

en (hierna 'rechtstreeks dagende partijen') het volgende 

gevorderd: 

Te zeggen voor recht dat de dwangsom opgelegd bij vonnis van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13e Kamer d.d. 

31/01/2017, volledig en retroactief wordt opgeheven. 

Dienvolgens het bevel betekend aan verzoekers door gerechtsdeurwaarder 

op 20 juli 2018 in uitvoering van een vonnis van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel (dertiende kamer), d.d. 31 

januari 2017 te vernietigen. 

Dienvolgens het uitvoerend beslag op roerend goed gelegd door 

gerechtsdeurwaarder te 

27/08/2018, te vernietigen. 
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Dienvolgens te horen zeggen voor recht dat de verkoopdag gesteld op 29/09/2018 
geen doorgang mag nemen. 

Gedaagde te horen veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van een 
rechtsplegingsvergoeding. 

Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren, 
niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling en met uitsluiting van het recht 
tot kantonnement. 

3. Bestreden beslissing 

3.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 30 april 2019 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Hasselt, kamer 130, werd als volgt beslist: 

Verklaart zich onbevoegd om het dwangbevel dd. 20.07.2018 en het uitvoerend roerend 

beslag dd. 27.08.2018 nietig te verklaren. 

Verklaart de vordering van rechtstreeks dagende partijen tot opheffing van de dwangsom 

zoals bevolen bij vonnis van 31.01.2017, ontvankelijk doch ongegrond. 

Veroordeelt rechtstreeks dagende partijen tot de kosten van huidige procedure, en begroot 

deze als volgt: 

dagvaardingskosten: 367,15 euroi 

rechtsplegingsvergoeding in hoofde van verweerder: 1.440,00 euro. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

3.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 30 april 2019 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 
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3.3. 

op 28 mei 2019 door de rechtstreeks dagende partijen 

:egen al de schikkingen. 

en 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

op 28 mei 2019 door de recht streeks dagende partijen 

4. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 26 februari 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Ministerie in zijn advies, 

:!n 

de oorspronkelijke eiser tot herstel in zijn middelen, huidige rechtstreeks gedaagde, 

ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd 

de rechtstreeks dagende partijen-oorspronkelijke beklaagden In hun middelen van 

verdediging, ontwikkeld door hun raadsman, voornoemd. 

De neergelegde conclusie en stukken werden in het beraad betrokken. 

S. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel en van de omvang van 

het hoger beroep 

5.1. Ontvankelijkheld van het hoger beroep 

De verklaringen van hoger beroep van de rechtstreeks dagende partijen werd tijdig en 

regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en 

is dus ontvankelijk. 
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Het verzoekschrift van de rechtstreeks dagende partijen zoals bedoeld in artikel 204 

Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grief is nauwkeurig. 

5.2. Omvang van het hoger beroep 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 5.1. van dit arrest is de rechtsmacht van het hof 

beperkt tot de in het grievenformulier vermelde grief van afwijzing door de eerste rechter 

van de door rechtstreeks dagende partijen gevorderde opheffing van de dwangsom. 

Het hof stelt echter ook vast dat de rechtstreeks dagende partijen in hun conclusie in hoger 

beroep het volgende vorderen ( dispositief conclusie): 

het dwangbevel van 20 juli 2018 nietig te verklaren, 

aan de rechtstreeks gedaagde partij doorhaling te bevelen van desgevallend 

genomen hypothecaire inschrijvingen, 

voorbehoud te verlenen om een schadevergoeding te vorderen wegens 

onrechtmatig gedwongen tenuitvoerlegging. 

In conclusie vragen de rechtstreeks dagende partijen ook om de zekerheid, opeisbaarheid en 

actualiteit van de uitvoerbare titel te toetsen (pagina 4 conclusie). 

De bevoegdheid van het hof als dwangsomrechter is in deze echter strikt beperkt tot 

hetgeen artikel 1385quinquies Ger.W. toelaat, namelijk een eventuele opheffing van de 

dwangsom, opschorting van de looptijd van de dwangsom of een vermindering van de 

dwangsom. 

Bovendien werd tegen de beslissing van de eerste rechter om zich onbevoegd te verklaren 

om te oordelen over de vraag tot nietigverklaring van het dwangbevel van 20 juli 2018 en 

het uitvoerend roerend beslag van 27 augustus 2018 en om te oordelen over de zekerheid, 

opeisbaarheid en actualiteit van de uitvoerbare titel in hun grievenformulier door de 

rechtstreeks dagende partijen geen grief geformuleerd, zodat het hof hoe dan ook geen 

rechtsmacht heeft om hierover te oordelen. 
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6. Beoordeling 

1. De rechtstreeks dagende partijen vragen in conclusie - hoewel in hun dispositief enkel 

zaken worden gevorderd die buiten de rechtsmacht van het hof liggen (zie hierboven) - in 

essentie om artikel 1385quinquies Ger.W. toe te passen en de hen bij vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, 13de kamer, van 31 januari 2017 

opgelegde dwangsom gekoppeld aan het daarin geformuleerde herstel op te heffen. 

2. Artikel 1385quinquies Ger.W. bepaalt dat de rechter die een dwangsom heeft opgelegd, 

op vordering van de veroordeelde de dwangsom kan 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. 

Enkel wanneer de rechter vaststelt dat de schuldenaar van een dwangsom onmogelijk aan 

zijn hoofdveroordeling kan voldoen, kan hij die schuldenaar gedeeltelijk of volledig vrijstellen 

van de betaling van de dwangsom. Het begrip "onmogelijkheid" zoals bedoeld in artikel 

1385quinquies Ger.W. is hier dus van doorslaggevend belang en dit begrip krijgt in de 

cassatierechtspraak een specifieke invulling waar het hof zich bij aansluit. Zo is er van 

"onmogelijkheid" om aan de hoofdveroordeling te voldoen als bedoeld in artikel 

1385quinquies Ger.W. sprake indien zich een situatie voordoet waarin de dwangsom zijn zin 

als dwangmiddel verliest, dit wil zeggen als geldelijke prikkel om nakoming van de 

veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren. Dit is het geval indien het onredelijk zou zijn om 

van de veroordeelde meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft betracht (zie 

o.a. Cass. 12 mei 2016, AR C.14.0032.N). De door artikel 1385quinquies Ger.W. bedoelde 

onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen is dus geen 

absolute, maar wel een relatieve onmogelijkheid die moet worden afgemeten volgens de 

maatstaf van wat redelijkerwijze onmogelijk is (zie o.a. Cass. 12 mei 2015, AR P.14.0493.N; 

Cass. 12 juni 2018 AR P.17.103S.N). De onmogelijkheid bedoeld in artikel 1385quinquies 

Ger.W. is tenslotte die waarvan de rechter niet op de hoogte was op het ogenblik dat hij de 

hoofdveroordeling uitspreekt en de dwangsom beveelt, ofwel omdat zij pas gebleken is na 

de uitspraak van die beslissing, ofwel omdat zij aan de rechter niet ter kennis werd gebracht 

vooraleer hij uitspraak deed (zie o.a. Cass. 2 december 2011, AR C.10.0561.F). 
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In die zin begrepen verliest de dwangsom iedere zin als prikkel om de nakoming van de 

hoofdveroordeling te verzekeren wanneer na de uitspraak van de dwangsomrechter komt 

vast te staan dat de voldoening van de hoofdveroordeling reeds voordien onmogelijk was en 

strekt zij enkel tot bestraffing van de schuldenaar (zie o.a. Cass. 21 maart 2011, AR 

C.10.0631.N). 

3. Volgens rechtstreeks dagende partijen zou de uitvoering van de hoofdveroordeling voor 

wat betreft de "isolatie-unit voor hoeders en siervogels" (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk 

zijn geworden door: 

het uitbreken van de vogelgriep en ziekte van Newcastle in België en de daarmee 

gepaard gaande ophakplicht (pagina 5-6 conclusie), 

bijzondere regels die voor hen zouden gelden omdat zij siervogels uitvoeren naar het 

buitenland, waardoor zij ook zouden gedwongen zijn om hun vogels in een door het 

FAVV erkende isolatieruimte te houden (pagina 6-7 conclusie). 

De rechtstreeks dagende partijen leggen een amalgaam van stukken (61) neer die één en 

ander zouden moeten ondersteunen. 

4. Het hof merkt vooreerst op dat de rechtstreeks dagende partijen, als zij zich willen 

beroepen op de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid van artikel 1385quinquies Ger.W. 

deze onmogelijkheid ook moeten bewijzen. 

Zij moeten daarom, rekening houdend met de algemene overwegingen in verband met 

artikel 1385quinquies Ger.W. in het vorige randnummer, minstens aantonen dat het 

onredelijk zou zijn om van hen meer inspanning en zorgvuldigheid te hebben gevergd dan zij 

hebben betracht, hetgeen onder meer inhoudt dat zij moeten aantonen dat zij minstens 

hebben geprobeerd om voor hun siervogels een ander onderkomen te zoeken (o.m. om aan 

de door hen ingeroepen ophakplicht en de op hen rustende verplichtingen inzake export van 

vogels te voldoen) dat wel aan de stedenbouwkundige regelgeving voldeed. Het loutere feit 

dat de nakoming van de hoofdveroordeling voor de schuldenaar sedert de veroordeling 

zwaarder of moeilijker is geworden of de medewerking van derden vereist impliceert niet 

noodzakelijk de onmogelijkheid van de uitvoering in de zin van artikel 1385quinquies Ger.W. 

Er dient echter vastgesteld dat dergelijke inspanningen of zelfs een onderzoek van de 

(wettelijk toegelaten) mogelijkheden niet blijken uit de door de rechtstreeks dagende 

partijen neergelegde stukken. Alleen al om deze redenen moet de vraag om toepassing van 

artikel1385quinquies Ger.W. worden afgewezen. 
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Bovendien merkte de eerste rechter terecht op dat de mogelijkheid van een ophakplicht 

reeds bestond en de rechtstreeks dagende partijen moet gekend geweest zijn voor het 

vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, 13de kamer, van 31 

januari 2017. Uit de door de rechtstreeks dagende partijen neergelegde stukken blijkt ook 

onomstotelijk dat zij reeds voor dit vonnis op de hoogte waren van de vereiste van een door 

het FAVV gecertificeerde isolatieruimte in het kader van hun exportactiviteiten van vogels 

(zie o.a. stuk 12). De onmogelijkheid om de hoofdveroordeling uit te voeren moet in beginsel 

echter, rekening houdend met de algemene overwegingen in verband met artikel 

1385quinquies Ger.W. in het vorige randnummer, worden beoordeeld aan de hand van 

feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de hoofdveroordeling. In dat 

verband stelt het hof zelfs vast dat uit de neergelegde stukken en bijkomende CITES

documenten die nog werden neergelegd blijkt dat minstens een deel van de siervogels 

waarnaar de rechtstreeks dagende partijen verwijzen werd geboren na vermeld vonnis. 

Hieruit kan enkel worden geconcludeerd dat rechtstreeks dagende partijen deels zelf de 

door hen ingeroepen onmogelijkheden hebben gecreëerd. Ook om deze reden dient 

toepassing van artikel1385quinquies Ger.W. te worden uitgesloten. 

5. De rechtstreeks dagende partijen wijzen in conclusie tenslotte ook op artikel 6.3.4 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat o.a. aan de stedenbouwkundig inspecteur de 

mogelijkheid geeft om over te gaan tot ambtshalve uitvoering (pagina 8 conclusie). Het hof 

merkt op dat uit deze mogelijkheid tot ambtshalve uitvoering echter geen middel kan 

worden geput om de toepassing van artikel 1385quinquies Ger.W. te staven. Het staat de 

stedenbouwkundige inspecteur immers vrij te kiezen voor het aanwenden van het 

pressiemiddel van het verbeuren van de dwangsom om de veroordeelden aan te sporen zelf 

tot uitvoering van de bevolen herstelmaatregel over te gaan, eerder dan dit ambtshalve te 

doen. 

De rechtstreeks dagende partijen maken in conclusie ook nog een niet verder gemotiveerde 

verwijzing naar artikel 6.4.2 VCRO (pagina 8 conclusie). Deze bepaling behelst echter de 

bestuurlijke handhaving en heeft dus geen relevantie voor de door het hof te beoordelen 

vraag tot toepassing van artikel1385quinquies Ger.W. 

Ten onrechte kende de eerste rechter aan de stedenbouwkundige inspecteur een 

rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro toe. 
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7. 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 juni 1935 

152, 162, 182, 183, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 

209bis, 210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3 en 7 van het Strafwetboek 

1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek 

8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van het hoger beroep 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk; 

Stelt dat het hof op grond van artikel 1385quinquies Ger.W. slechts de bij vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, 13de kamer, van 31 januari 2017 aan 

de rechtstreeks dagende partijen opgelegde dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan kan 

opschorten of deze dwangsom kan verminderen; 

Verklaart zich zonder rechtsmacht om te oordelen over de overige vorderingen van de 

rechtstreeks dagende partijen; 

Verklaart de vordering van de rechtstreeks dagende partijen tot toepassing van artikel 

1385quinquies Ger.W. ontvankelijk, doch wijst ze af als ongegrond; 

Veroordeelt de rechtstreeks dagende partijen tot de kosten van deze procedure in beide 

aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij en begroot op 82,52 euro; 

Laat de kosten van de rechtstreekse dagvaarding ten laste van de rechtstreeks dagende 

partijen. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 29 april 2020 

uitgesproken door Raadsheer 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier 

Mevrouw Kamervoorzitter, bevindt zich in de onmogelijkheid om dit arrest te 

ondertekenen (art. 19Sbis Wetboek van Strafvordering en art. 785 Gerechtelijk Wetboek). 

De heer Raadsheer, bevindt zich in de onmogelijkheid om dit arrest te 

ondertekenen (art. 19Sbls Wetboek van Strafvordering en art. 785 Gerechtelijk Wetboek). 

Mevrouw Kamervoorzitter, is tevens wettig verhinderd om dit arrest uit te 

spreken zodat krachtens beschikking van 29 april 2020 van de heer Eerste Voorzitter zij met 

het oog op de uitspraak vervangen wordt door Raadsheer (artikel 782bis, 

tweede lid Gerechtelijk Wetboek). 
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