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~ Ter terechtzitting van 25 mei 2020 beiden vertegenwoordigd door 
mr. advocaat te 

VERWEERDER - OORSPRONKELIJK EISER TOT HERSTEL 

DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, bevoegd voor 
het grondgebied van het Vlaams Gewest, met kantoor gevestigd te 

1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert Il-laan 20 bus 8 

=> Ter terechtzitting van 25 mei 2020 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. advocaat te 

.. .. * 

Verzoekers werden bij vonnis van de D13M kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Dendermonde d.d. 25/06/2018 o.m. veroordeeld tot het herstel in de 
oorspronkelijke toestand: 

"De rechtbank: 

BEVEELT t.a.v. beklaagden hoofdeliik het herstel in de oorspronkefiike toestand door het 
verwiideren van alle asfaltschraapsel, inclusief fundering en het afwerken van het maaiveld 
en de realisatie van een straatafsluitinq conform de verkavelinqsvoorschrlften op het 
perceel gelegen te kadastraal gekend als 

binnen een termijn van 12 MAANDEN na het in kracht van gewijsde 
treden van dit vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag 
vertraging per beklaagde in geval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde 
termijn; 

BEVEELT t.a.v. beklaagden het staken van het striidiq gebruik door het stallen van de 
vrachtwagen op het perceel op een andere plaats dan op de oprit die naar de garage leidt. 
binnen een termijn van 3 MAANDEN na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis 
onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per inbreuk per dag per beklaagde in 
geval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn; 

Il 
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Verzoekers vragen dienvolgens de bij vonnis van de 013M kamer d.d. 25/06/2018 opgelegde 
dwangsom op te heffen, gelet op de onmogelijkheid van verzoekers; 

Ondergeschikt de opgelegde dwangsommen in redelijkheid minstens te herleiden. 

Uiterst ondergeschikt te zeggen voor recht dat voor de periode tussen 1.08.19 t.e.m. 6.09.19 
geen dwangsom verbeurd is voor wat betreft het strijdig gebruik {parkeren vrachtwagen). 

* * * 

1. PROCEDURE 

1. 
Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M 
correctionele kamer van 25 Juni 2018, werden de oorspronkelijke beklaagden, thans 
rechtstreeks dagende partijen/eisers en op tegenspraak op 
strafrechtelijk gebied veroordeeld wegens twee inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. Zij hadden hun voortuin volledig verhard in functie van het stallen van een 
vrachtwagen, zonder te beschikken over een vergunning en in strijd met de 
verkavelingsvoorschriften. Volgens de verkavelingsvoorschriften diende twee derden van de 
voortuinstrook ingericht te worden met beplanting van maximaal 1 meter hoog. 

2. 
Met betrekking tot het herstel op vordering van het college van burgemeester en schepenen 
var en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, besliste de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M kamer, in het voormelde vonnis als 
volgt: 

"Beveelt t.a.v. beklaagden hoofdelijk het herstel in de oorspronkelijke toestand door 
het verwiideren van alle asfaltschraapsel, inclusief fundering en het afwerken van het 
maaiveld en de realisatie van een straatafsluiting conform de 
verkave/fngsvoorschrljten op het perceel gelegen te 

kadastraal gekend als binnen een termiin van 12 
maanden na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis onder verbeurte van een 
dwangsom van 125 euro per dag vertraging per beklaagde In geval von niet-uitvoering 
van het vonnis binnen de gestelde termijn; 
Beveelt t.a.v. beklaagden het staken van het striidiq gebruik door het stollen van de 
vrachtwagen op het perceel op een andere plaats dan op de oprit die naar de garage 
leidt, binnen een termijn van drie maanden na het in kracht van gewijsde treden van 
dit vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per inbreuk per dag per 
beklaagde in geval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn. 
Zegt dat beklaagden overeenkomstig artikel 6.1.45 van de VCRO indien de 
herstelmaatregel vrijwillig wordt uitgevoerd, onmiddellijk de stedenbouwkundige 
inspecteur en het college van burgemeester en schepenen, bij aangetekende brief of bij 
afgifte tegen ontvangstbewijs, op de hoogte dienen te brengen; 
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3. 

... -- -----------------------------

Machtigt voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente om ambtshalve in de uitvoering 
ervan te kunnen voorzien; 
Zegt voor recht dat de voormelde termijn van 12 maanden en 3 maanden enkel aan de 
hoofdveroordeling wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 
1385bis Ger. Wb." 

Tegen het voormelde vonnis van 25 juni 2018 werd door geen van de partijen hoger beroep 
Ingesteld, zodat dit vonnis definitief werd op 26 juli 2018. 

4. 
Bij rechtstreekse dagvaarding van 31 oktober 2019 tot opheffing of ondergeschikt herleiding 
van de bij vonnis van kamer D13M van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde van 25 juni 2018 opgelegde dwangsom gelet op de onmogelijkheid van 
verzoekers en werden zowel de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur als het openbaar ministerie gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M kamer, op maandag 2 
december 2019 om 9u. 

Na het bepalen van conclusietermijnen en een ambtshalve uitstel gelet op de 
coronamaatregelen, werd de zaak ten gronde behandeld op de openbare terechtzitting van 25 
mei 2020. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 

2. BEOORDELING 

2.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Eisers dienden op 10 augustus 2018 een aanvraag in tot omgevingsvergunning voor de 
regularisatie van de aanpassing van de inrichting van de voortuinstrook (verharding in stelcon, 
inrichting als parkeerplaats voor vrachtwagen en groenvoorziening). Bij besluit van het college 
van burgemeester en schepenen van 12 november 2018 verkregen zij de 
regularisatievergunning. Hierbij werden een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd: 

2. 

Het deel van de verharding in stelcon dat op het plan was aangeduid als te verwijderen 
diende te worden verwijderd uiterlijk tegen 12 februari 2019. 
Bij het parkeren van de trekker diende deze zo ver mogelijk naar achter tussen de 
beide woningen te worden geplaatst. 

Bij exploot van 11 juli 2019 werd het vonnis van 25 juni 2018 in opdracht van de gewestelijk 
stedenbouwkundig Inspecteur betekend. 
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In dit exploot werden eisers nogmaals gewezen op de termijnen voor herstel, namelijk 25 Juli 
2019 voor de verharding en de tuininrichting en 25 oktober 2018 voor de staking van het 
strijdig gebruik. Bij gebreke van uitvoering voor deze datum zou een dwangsom verschuldigd 
zijn van respectievelijke 125 euro per beklaagde per dag vertraging en 125 euro per beklaagde 
per inbreuk per dag vertraging zolang het herstel niet integraal is doorgevoerd en gemeld aan 
de stedenbouwkundige inspecteur. Er werd gesteld dat de stedenbouwkundig inspecteur tot 
op heden nog geen melding van herstel had ontvangen. 

3. 
Eisers stuurden naar eigen zeggen op 22 juli 2019 een email naar de gsi dat zij in de overtuiging 
waren dat alles in orde was gelet op de omgevingsvergunning. 
Na hun verlof contacteerden zij hun raadsman die via aangetekend schrijven het herstel 
meldde op 9 augustus 2019. 

4. 
Bij pv van 21 augustus 2019 werd door de gsi vastgesteld dat het herstel niet was uitgevoerd 
conform de vergunning. Dit op basis van vaststellingen ter plaatse op 31 Juli 2019. De 
verharding links van de oprit onder het kunstgras was niet verwijderd. De bloembakken waren 
niet conform de vergunning uitgevoerd. De voortuin was eveneens niet volledig in gras 
uitgevoerd en werd gebruikt voor het stallen van een aanhangwagen. 

Bij exploot van 6 september 2019 werd bevel gedaan tot onmiddellijke betaling van verbeurde 
dwangsommen van 11.000 en 14.500 euro. 

Bij exploot van 20 september 2019 werd uitvoerend beslag gelegd op roerende goederen voor 
deze sommen. 

5. 
Op 23 september 2019 meldde de raadsman van eisers nogmaals het herstel aan de gsi vanaf 
25 september 2019. Op 27 september 2019 stelde de gsi vast dat het herstel nog niet voltooid 
was. Er bevonden zich nog afbraakmaterialen achteraan de oprit. 

6. 
Na een laatste waarschuwing werden de gevorderde dwangsommen op 18 oktober 2019 
betaald. 

7. 
Op 21 oktober 2019 kon de gsi het herstel vaststellen, zoals uit het pv van 22 oktober 2019 
blijkt. 

I < 
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2.2 standpunt eisers 

1. 
Eisers voeren een tijdelijke putatieve onmogelijkheid aan om de herstelmaatregelen uit te 
voeren en een tijdelijke materiële onmogelijkheid gelet op de omvang van de stelconplaten die 
nog dienden afgevoerd te worden met aangepast vervoer. Gelet op deze onmogelijkheden 
vragen zij de opheffing van de dwangsommen. 

2. 
Eisers stellen dat zij snel gehandeld hebben na het definitief worden van het vonnis van 25 juni 
2018. Zij dienden reeds in augustus een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. 
Eisers meenden dat zij met de nieuwe omgevingsvergunning in regel waren. Dit t emeer omdat 

schepen van JOk deze mening was toegedaan. Zij verwijzen hiervoor naar 
mailverkeer met in het bijzonder de email van 6 augustus 2019 waarin hij schrijft: 
"De aanpassingswerken (verwijderen van verharding) die dienden uitgevoerd te worden, 
werden tegen de vooropgestelde datum (12.02.2019) uitgevoerd. Bijgevolg Is naar mijn 
bescheiden mening alles conform de gestelde voorwaarden van de omgevingsvergunning". 

Er was aldus sprake van een vergissing in hoofde van eisers, namelijk dat zij onterecht 
meenden dat zij de te verrichten prestatie tijdig en volledig hadden verricht. Eisers menen dat 
zij niet wisten of hadden moeten weten dat zij het herstel dienden te melden aan de gsi en 
hiertoe ook niet meer inspanningen hadden kunnen leveren. Eisers menen dat elke andere 
rechtsonderhorige geplaatst in dezelfde omstandigheden als eisers ook zou vertrouwen op de 
woorden en raadgevingen van de schepen die bevoegd is voor groen en milieu. 

Zodra zij de vergissing inzagen, namelijk na ontvangst van het pv in de week van 21 augustus 
2019 hebben zij er alles aan gedaan om in overeenstemming te zijn met de vergunning. 

3. 
Toen eisers ter kennis werden gebracht van het feit dat het herstel niet voltooid was, hebben 
zij alles in het werk gesteld om de juiste werken uit te voeren, maar dit nam noodgedwongen 
enige tijd in beslag. Het is niet onredelijk om na kennisname van niet herstel vervolgens een 
maand in acht te nemen om in regel te zijn gelet op de aard van de werken. Eind september 
2019 moesten enkel de weggezaagde stelconplaten nog worden opgehaald, maar hiervoor 
waren eisers afhankelijk van derden gelet op de omvang van de stelconplaten. Op dat moment 
was er aldus sprake van een materiële tijdelijke onmogelijkheid. 

4. 
Ondergesch ikt vragen eisers om de dwangsommen te verminderen indien de rechtbank van 
oordeel zou zijn dat de houding van de veroordeelden, spijts de gedeeltelijke of tijdelijke 
onmogelijk~eid, toch nog laakbaar is. 

5. 
In elk geval vragen eisers om de dwangsommen wat betreft de vrachtwagen af te wijzen 
omdat op 31 juli 2019 werd vastgesteld dat de vrachtwagen conform de vergunning werd 
geparkeerd. 
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Nochtans werden ook hiervoor dwangsommen ingevorderd tot 6 september 2019. De 
aanhangwagen die op de oprit stond heeft geen uitstaans met de geviseerde vrachtwagen. De 
herstelmaatregel gaat specifiek over de vrachtwagen en het stopzetten van het strijdig gebruik 
van de oprit om een vrachtwagen aldaar te parkeren. 

2.3 standpunt verweerder 

6. 
De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur verzoekt de rechtbank om de vordering van 
eisers ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en eisers te veroordelen tot een 
rechtsplegingsvergoedlng van 1.440 euro. 

7. 
De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur wijst er op dat de verplichting om het herstel te 
melden duidelijk in het vonnis van 25 juni 2018 stond. Het lezen van het vonnis vergt niet meer 
inspanning of zorgvuldigheid dan men mag verwachten van een rechtsonderhorige geplaatst In 
dezelfde omstandigheden. De contacten met schepen vallen bezwaarlijk onder de 
melding zoals voorzien in artikel 6.1.45 VCRO. Eisers mochten niet afgaan op de mening van 

dat volgens zijn bescheiden mening voldaan was aan de omgevingsvergunning. 
Bovendien is de briefwisseling met 11an na de betekening van het vonnis op 11 juli 
2019, zodat zij zich daar niet op kunnen baseren om te stellen dat zij daarvoor al vertrouwden 
op de mening van 

Dat eisers na de vaststelling van niet herstel nog tijd nodig hadden om te voldoen aan de 
herstelmaatregel doet geen afbreuk aan het verbeuren van de dwangsommen. Zij hadden 
deze tij d kunnen voorzien bij de uitvoering van de werken. Dit maakt geen materiële 
onmogelijkheid uit. 

2.4 beoordeling rechtbank 

8. 
Het 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 kan opschorten 
gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom kan verminderen ingeval van 
blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltel ijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de 
hoofdveroordeling te voldoen. 
Deze bepaling vindt haar grondslag in de billijkheid in die zin dat niemand tot het onmogelijke 
kan gehouden zijn. 

9. 
Het gezag van gewijsde van het vonnis van 25 juni 201& staat eraan in de weg dat de 
herstelmaatregel zelf zou worden ingetrokken of op een of andere wijze zou worden 
gemllderd onder het mom van een opheffen, intrekken of milderen van de dwangsom. 
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Zo staat het niet aan de rechtbank als dwangsomrechter te beslissen of het feit dat de 
hoofdveroordeling gedeeltelijk is uitgevoerd al dan niet een vermindering van de dwangsom 
meebrengt, of nog om de wettelijkheid van de herstelvordering te beoordelen. 

Verder is het zo dat het niet aan de dwangsomrechter maar aan de beslagrechter toekomt om 
zich over executiegeschillen uit te spreken. Zo is het niet aan de rechtbank als 
dwangsomrechter om te beslissen of al dan niet dwangsommen werden verbeurd en 
eventueel in welke mate. In die zin is de rechtbank niet gevat om te oordelen over het tijdstip 
waarop het herstel met betrekking tot het stallen van de vrachtwagen was bereikt en vanaf 
wanneer de dwangsommen al dan niet werden verbeurd. De in ondergeschikte orde gestelde 
vordering tot 'het zeggen voor recht dat voor de periode tussen 1.08.19 t.e.m. 6.09.19 geen 
dwangsom verbeurd is voor wat betreft het strijdig gebruik', is onontvankelijk in het kader van 
de procedure van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek. 

10. 
Wat de herstelmaatregel uitgevoerd aan de voortuinstrook in de in 

bet reft, is het zo dat de eisers de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de 
hoofdveroordeling slechts inroepen nadat zij de hoofdveroordeling effectief hebben 
uitgevoerd. Op 21 oktober 2019 werd het herstel vastgesteld. 

De rechtbank had eisers bij vonnis van 25 juni 2018 een langere hersteltermijn, namelijk een 
termijn van 12 maanden, gegeven om aan de veroordeling te voldoen terwijl de 
herstelvorderende overheden een termijn van 3 maanden hadden verzocht . Zo eisers de 
termijn om aan de hoofdveroordeling te kunnen voldoen manifest te kort hadden gevonden, 
dan hadden zij beroep kunnen aantekenen. 

11. 
Voor het overige stelt de rechtbank vast dat door geen van de aangevoerde middelen is 
aangetoond dat het eisers onmogelijk werd gemaakt de hoofdveroordeling tijdig uit te voeren, 
dit is vóór het t ijdstip waarop bij niet uitvoering dwangsommen konden worden verbeurd. 

In het vonnis van 25 juni 2018 stond duidelijk vermeld dat eisers onmiddellijk de 
stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en schepenen, bij 
aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs dienden op de hoogte te brengen van 
het herstel. Ook in het exploot van 11 juli 2019 werden eisers hiervan nogmaals verwittigd. Het 
is niet ernstig van eisers te stellen dat zij dit niet wisten of niet konden weten. Zij kunnen zich 
ook niet verschuilen achter het feit dat zij meenden dat een kennisgeving aan 
voldoende was. Een dergelijke kennisgeving komt bezwaarlijk overeen met de twee 
aangetekende zending die in het vonnis werden opgelegd. Bovendien dateert het mailverkeer 
met ,an na de hersteltermijn zodat ook deze kennisgeving laattijdig was. 

Uit het mailverkeer met schepen blijkt dat de schepen ervan uitging dat de 
omgevingsvergunning was uitgevoerd omdat de oprit deels werd verwijderd. Uit niets blijkt 
waarop zich steunde om dit besluit te maken. 
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Wellicht steunde hij zich op de gezegdes van eisers zel f. Indien hij immers ter plaatse degelijke 
vaststell ingen had gedaan, dan had hij de visu kunnen vaststellen dat eisers hun verharde oprit 
in stelconplaten deels hadden verstopt onder kunstgras, de bloembakken niet conform de 
vergunning waren uitgevoerd en de voortuin niet volledig in gras was uitgevoerd. In die zin 
kunnen eisers zich bezwaarlijk beroepen op hun goede trouw en goedgelovigheid. De 
omgevingsvergunning was helemaal niet tijdig uitgevoerd en dat wisten ze zelf maar al te 
goed. Dat ze na de vaststell ing van niet herstel nog extra tijd nodig hadden om alsnog het 
herstel uit te voeren is enkel en alleen aan hunzelf te wijten. Indien zij de 
omgevingsvergunning tegen februari 2019 effectief hadden uitgevoerd en daarna melding 
hadden gemaakt van herst el via aangetekende zendingen aan de gsi en het college, dan 
hadden zij, zelfs indien er nog opmerkingen zouden gemaakt zijn door de gsi, nog ruim de tijd 
gehad om dit voor 26 juli 2019 recht te zet ten. 

Zelfs indien eisers niet zouden geweten hebben of hadden moeten weten dat zij tijdig 
aangetekende meldingen van herstel moesten doen (quod non), dan nog was er geen 
probleem geweest indien eisers de omgevingsvergunning tijdig hadden nageleefd. In die 
optiek had de gsi immers eind juli het herstel kunnen vaststellen en gingen zij nooit 
overgegaan zijn tot het innen van dwangsommen. 

12. 
In de gegeven omstandigheden moet worden besloten dat eisers niet in de onmogelijkheid, 
zoals bedoeld in artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek, waren om aan de 
hoofdveroordeling te voldoen, aangezien het feit dat er op 25 juli 2019 nog geen herstel was, 

volledig aan henzelf te wijten is. 

Er zijn dan ook geen redenen om de dwangsom op te heffen, op te schorten of te 

verminderen. 

13. 
Gezien de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, zoals bij de behandeling van een 
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 ongelijk gestelde stedenbouwkundig inspecteur niet tot een 
rechtsplegingsvergoeding worden veroordeeld of kan de in het gelijk gestelde 
stedenbouwkundig inspecteur geen rechtsplegingsvergoeding worden toegekend. 

Nu eisers in het ongelijk zijn gesteld, moeten zij in de kosten worden gelaten die aan de zijde 

van het openbaar ministerie zijn gevallen. 
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3. TOEGEPASTE WETTEN 

Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 190, 190ter. 

BESLISSING 

lOe blad 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van eisers en 
verweerder/eiser tot herstel DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart de hoofdvorderingen tot opheffing of herleiding van de dwangsommen, in 
toepassing van artikel 1385quinquies Ger. Wb., van 2n 
ontvankelijk, doch wijst ze af als ongegrond. 

wijst de ondergeschikte vordering var en tot het zeggen voor 
recht dat voor de periode tussen 1.08.19 t.e.m. 6.09.19 geen dwangsom verbeurd is 
voor wat betreft het strijdig gebruik, af als onontvankelijk. 

wijst de vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur tot veroordeling 
tot betaling door eisers van een rechtsplegingsvergoeding af als ongegrond. 

De rechtbank veroordeelt eisers hoofdelilk tot de kosten van huidige procedure, thans 

begroot op 50,00 euro. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Dit vonnis is in openbare terecht zitting uitgesproken op NEGENENTWINTIG JUNI 
TWEEDUIZEND TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
MJ'!t- bijst-aQd Vg,n.gciffier 

substituut-procureur des Konings 




