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In de zaak op rechtstreekse dagvaarding op verzoek van: 

tegen: 

geboren te 
, RRN 

OP wonende te 

de stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor de provmc,e 
kantoor te 9000 Gent, Koningin Maria Hendrika plein, 70/93 

, met 

Procedure 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

Tijdens de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De verwerende partij werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 
2 juni 2020 teneinde: 

De blijvende onmogelijkheid vast te stellen in hoofde van de eisende partij om te 
voldoen aan de hoofdveroordeling zoals deze lastens hem bij verstek werd 
uitgesproken bij vonnis van 6 november 2018; 

- Te horen zeggen voor recht dat de dwangsom bepaald bij voormeld vonnis wordt 
opgeheven; 

Ondergeschikt, de dwangsom te herleiden tot 25 euro per dag en te zeggen voor 
recht dat er op de datum van het uitbrengen van de dagvaarding nog geen 
dwangsommen zijn verbeurd en dat deze pas voor het eerst kunnen verbeuren vanaf 
2 april 2020; 

De verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van 
de verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro; 

Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande 
alle verhaal en zonder borg noch kantonnement. 
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Er werden conclusietermijnen bepaald en de behandeling van de zaak werd uitgesteld naar 
de terechtzitting van 3 november 2020. 

2. De rechtbank nam kennis van: 

de vordering van de eiser, vertegenwoordigd door meester advocaat tE 

het verweer van de gewestelijk stedenbouwkundig insoecteur. vertegenwoordigd door 
meester in plaats van meester beiden advocaat te 

Feiten 

3. De eisende partij werd op 6 november 2018 door deze rechtbank bij verstek 
strafrechtelijk veroordeeld wegens bouwmisdrijven. 

Hij werd op vordering van de gewestelijk stedenl:>0uwkundig inspecteur eveneens 
veroordeeld tot het herstel op de percelen gelegen te 
kadastraal gekend als door : 
- het verwijderen van alle constructies, houten gebouw, materiaal en afval van het terrein, 
inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten; 
- het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de 
afbraakmaterialen van het terrein; 
- het ongedaan maken van de reliëfwijziging, het afgraven van de hopen aarde en het herstel 
van het terrein naar het oorspronkelijk niveau; 
- het terugbrengen van de percelen naar de oorspronkelijke functie, namelijk dat van 
agrarisch landschap; 

De termijn voor de uitvoering van het herstel werd op 6 maanden bepaald vanaf het 
definitief worden van het vonnis. 

Er werd op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur een dwangsom 
opgelegd van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel tot herstel. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen werden gemachtigd om ambtshalve het vonnis uit te voeren op kosten van de 
veroordeelde indien het niet vrijwillig werd uitgevoerd binnen voormelde termijn . 

4. Op 8 februari 2019 liet de procureur des Konings het vonn is betekenen aan de woonst 
van· de eisende partij. 
Er werd geen verzet of hoger beroep aangetekend. 
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Op 10 maart 2019 kreeg het vonnis kracht van gewijsde. 
Het bevolen herstel moest dus op 10 september 2019 uitgevoerd zij n. 

Op 2 september 2019 liet de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het vonnis opnieuw 
betekenen aan de eisende partij . 

Op 12 december 2019 werd uitvoerend beslag onder derden gelegd voor de verbeurde 
dwangsommen van 11 september 2019 tot en met 3 december 2019 voor een bedrag van 
13.040,24 euro. 

Beoordeling 

5. De eiser steunt, zonder het te zeggen, zijn vordering op artikel 1385quinquies 
Gerechtelijk Wetboek. 

Artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.) luidt: 

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. 

6. De eisende partij houdt vooreerst voor dat hij juridisch, materieel en financieel in de 
onmogelijkheid verkeert om aan de hoofdveroordeling te voldoen, omdat : 
- hij niet op de hoogte was van de procedure die tot zijn veroordeling bij verstek heeft 
geleid en het vonnis op 8 februari 2019 niet op rechtsgeldige wijze zou zijn betekend; 
- zijn vennootschap, de waarvan hij zaakvoerder was, bij vonnis van 23 mei 
2014 failliet werd verklaard en hij sedert 6 januari 2016 is toegelaten tot de collectieve 
schuldenregeling; 
- hij niet langer woonachtig is in de woning te die werd verkocht door de 
curator ingevolge het faillissement van de vennootschap van de eisende partij; 
- uit de overgelegde notariële akten en de afzonderlijke akte inzake herstelvordering zou 
voortkomen dat de vorige eigenaars, de heer en mevrouw zich er hoofdelijk 
en solidair toe verbonden zouden hebben de rechtsgevolgen die voortvloeien uit het vonnis 
op zich te nemen ter volledige vrijwaring van de huidige eigenaar; 
- de huidige eigenaar van de woning hem verbiedt zich op zijn terrein te begeven op straffe 
van een klacht wegens huisvredebreuk en samen met de vorige eigenaars telkens opnieuw 
steevast verwijst naar de afzonderlijke akte inzake herstelvordering. 

De lastens hem opgelegde dwangsommen zouden moeten worden opgeheven. 
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Ten tweede werpt de eisende partij op minstens in de overtuiging te hebben verkeerd dat 
het voor hem onmogelijk was geworden om de dwangsommen uit te voeren. De eisende 
partij vraagt dan ook in ondergeschikte orde om de putatieve onmogelijkheid vast te stellen. 

Tot slot vordert de eiser, uiterst ondergeschikt, dat de opgelegde dwangsom van 150 euro 
wordt herleid naar een bedrag van 25 euro en dat de de dwangsommen pas vanaf 2 april 
2020 konden beginnen verbeuren nu de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur pas met 
de betekening van het vonnis op 2 september 2019 voor het eerst zijn intentie heeft geuit 
om de herstelmaatregelen uitgevoerd te zien. 

7. Deze rechtbank heeft het herstel bevolen en de dwangsom opgelegd. Het is dus deze 
rechtbank die bevoegd is als dwangsomrechter. 

8. Wat betreft de beweerde onmogelijkheid om de hoofdveroordeling uit te voeren moet 
artikel 1385quinquies Ger.W. strikt worden toegepast. De oorzaak voor de onmogelijkheid 
mag niet aan het gedrag of het nalaten van de eiser zelf te wijten zijn. 

De argumenten van de eiser treffen geen doel. 

Uit het navolgend verloop van de zaak blijkt dat de niet-tijdige uitvoering van het herstel 
uitsluitend te wijten is aan het talmen van de eisende partij zelf. 

Op 10 april 2013 stelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur een proces-verbaal op 
voor het oprichten van een houten gebouw. De eiser werd aangemaand om de inbreuk 
ongedaan te maken. 

Bij een nacontrole op 5 februari 2014 werden echter bijkomende inbreuken vastgesteld 
zoals het stapelen van materialen, materieel, afval, het plaatsen van bijkomende 
constructies, het wijzigen van het reliëf e.d. De eiser werd nogmaals aangemaand om de 
inbreuken ongedaan te maken. 

Na seining werd de eiser verhoord op 22 juli 2015. Over de chalet verklaarde hij dat die 
volgens hem enkel meldingplichtig is. 

Op 14 april 2016 stelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vast dat het herstel 
nog steeds niet was uitgevoerd en de eiser werd andermaal aangemaand. 

Op 28 september 2016 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel. 

Op 2 oktober 2018 werd de.eisende partij gedagvaard voor de correctionele rechtbank maar 
liet verstek gaan. 

Op 6 november 2018 werd bij vonnis het herstel bevolen . Het vonnis werd betekend op 8 
februari 2019. 
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Hoewel de eisende partij kennis heeft van zijn veroordeling op 6 november 2018 heeft hij 
nooit een rechtsmiddel aangewend en is dat vonnis 1 maand na de betekening op 8 februari 
2019, dit is op 10 maart 2019, in kracht van gewijsde getreden. Het herstel moest volgens 
het vonnis worden uitgevoerd binnen de 6 maanden, dit is tegen 10 september 2019. 

Het niet uitvoeren van het herstel is louter aan de houding van de eisende partij zelf te 
wijten. 

Het betreffen relatief kleine en eenvoudige werken. Daar waren geen grote financiële 
gevolgen aan verbonden. 
Ook dat de medewerking nodig is van derden brengt geen onmogelijkheid tot uitvoering van 
het herstel met zich. De nieuwe eigenaar moet het opgelegde herstel ondergaan. 

De eiser wist zeer goed wat van hem verwacht werd, namelijk de plaats te herstellen. En hij 
wist dit reeds van tijdens het opsporingsonderzoek tijdens hetwelk hij herhaaldelijk werd 
aangemaand vrijwillig tot herstel over te gaan 

De eigen nalatigheid of gebrek aan zorgvuldigheid kan niet als onmogelijkheid ingeroepen 
worden in de zin van artikel 1385quinquies Ger.W. 

Er was en is in hoofde van de eiser geen onmogelijkheid in de zin van artikel 1385quinquies 
Ger.W. om de hoofdveroordeling uit te voeren. 

Artikel 1385quinquies Ger.W. bepaalt ook: Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat 
de onmogelijkheid intrad, kan de rechter haar niet opheffen of verminderen. 

De vordering is ongegrond. 

9. In zover de vordering strekt te zeggen voor recht dat er op de datum van het uitbrengen 
van de dagvaarding nog geen dwangsommen zijn verbeurd en dat deze pas voor het eerst 
kunnen verbeuren vanaf 2 april 2020 betreft dit een executiegeschil waarvoor enkel de 
beslagrechter bevoegd is. 

10. In een procedure voor de strafrechter is de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
als herstelvorderende overheid noch gerechtigd op een rechtsplegingsvergoeding, noch een 
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen : 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 162, 182, 183, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1385quinquies en 1498 Gerechtelijk Wetboek; 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

Wijst de vordering af als ongegrond in zover gevorderd werd vast te stellen dat de eisende 
partij in de onmogelijkheid was en is om de hoofdveroordeling uit te voeren; 

Verklaart zich onbevoegd te oordelen in zover de vordering strekt te zeggen voor recht dat 
er op de datum van het uitbrengen van de dagvaarding nog geen dwangsommen zijn 
verbeurd en dat deze pas voor het eerst kunnen verbeuren vanaf 2 april 2020; 

Laat de kosten gevallen aan de zijde van de eisende partij te zijner last. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de dertigste kamer van de 
correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 1 december 2020, bestaande uit 

rechter en griffier, in aanwezigheid van 
substituut-procureur des Konings. 




