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INZAKE: 

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VlAAMS GEWEST 

KBO nr. 0316.380.841 
1210 Brussel, Koning Albert-Il laan 19.bus 23 

eiser op hoof deis 
eiser in gemeenverklaring 

verweerder op tegeneis 

advocaat: 
mr. Christian LEMACHE 
380� Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60 

TEGEN: 

1. 
KBO nr.: 

verweerster op hoofde is 
eiseres op tegeneis 

2. de heer 
RR nr.' 

verweerder op hoofd eis 
eiser op tegeneis 

3. mr. I 

KBO nr. 1 

1. 

in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van: 

mevrouw 1 
RR nr. 

verweerder op hoofdeis 
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EN TEGEN: 

4. 
KBO nr. : 

eerste verweerster in gemeenverklaring 

5. mevrouw 
RR nr. 

tweede verweerster in gemeenverklaring 

* * * 

1 PROCEDURE 

1.1 
De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 inzake het taalgebruik in gerechtszaken werden 
nageleefd. 

1.2 

De rechtbank nam kennis van: 
• de gedinginleidende dagvaarding betekend op 16 november 2016 op verzoek van de 

stedenbouwkundig inspecteur van het Vlaams Gewest {hierna verkort: de 
stedenbouwkundig inspecteur) aan de • 

mr. 1 q.q. 1 , de 1 en . 
• de beschi�king van 16 januari 2017 verleend overeenkomstig artikel 747 §2, vijfde lid van 

het Gerechtelijk Wetboek, waarbij de conclusiekalender tussen partijen werd vastgesteld 
en een rechtsdag werd bepaald; 

• <Ie syntheseconclusie voor de stedenbouwkundig inspecteur van het Vlaams Gewest, 
neergelegd ter griffie op 18 juni 2018; 

• de syntheseconclusie voor de 1 1 en , neergèlegd 
ter griffie op 18 juli 2018; 

• de beschikking van 15 oktober 2018 verleend overeenkon:istig artikel 747 §2, vijfde lid van 
het Gerechtelijk Wetboek, waarbij een bijkomende conclusiekalender tussen partijen 
werd vastgesteld en een nieuwe rechtsdag werd bepaald; 
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• het akkoord van de partijen op de zitting van 18 maart 2019 om alle conclusies, zelfs 
laattijdige, in de debatten op te nemen; 

• de voor de stedenbouwkundig inspecteur, de • en 
1 overgelegde stukken; 

• de overige stukken van het rechtsplegingsdossier. 

1.3 

De zaak werd opgeroepen op de openbare zitting van 2 januari 2017. 

De stedenbouwkundig inspecteur, de, en mr. 1 

1 q.q. 1 waren op deze zitting aanwezig of werden vertegenwoordigd 
door hun advocaat. 

De en waren niet op deze zitting aanwezig en werden evenmin 
vertegenwoordigd door een advocaat. 

Na behandeling van de zaak nam de rechtbank deze in beraad. 

Met toepassing van artikel 747 §2, zesde lid van het Gerechtelijk Wetboek wordt dit vonnis 

ten aanzien van alle betrokken partijen op tegenspraak gewezen. 

2 FEITEN 

Op de percelen gelegen te 1 werden door de 
1 en 1 in totaal vijf wooneenheden gecreëerd 

zonder dat zij daartoe over de nodige vergunning beschikten. Tevens werden afwijkende 
afmetingen en indelingen aangewend en verhardingen aangelegd met overschrijding van de 
toegelaten oppervlakte van 80 m2. 

In 2008, 2009 en 2010 werden met betrekking tot de stedenbouwkundige toestand van het 
terrein en de gebouwen diverse overtredingen vastgesteld (stukken 3, 4 en 5 

stedenbouwkundig inspecteur). 

In 2010 bracht de stedenbouwkundig inspecteur hiervoor een herstelvordering uit (stuk 9 

stedenbouwkundig inspecteur). 

Op 28 november 2011 leverde de gemeente 1 op verzoek van · een 
voorwaardelijke regularisatiever.gunning af waarbij twee woongelegenheden vergund 
werden. 
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Het lopende strafonderzoek werd vervolgens geseponeerd. 

Bij proces-verbaal van 5 november 2014 werd evenwel vastgesteld dat de opgelegde 
voorwaarden van de regularisatievergunning niet werden nageleefd en dat de werkelijke 
situatie nog steeds afwijkend was van de vergunde situatie (stuk 6 stedenbouwkundig 
inspecteur). 

Opnieuw werd door de stedenbouwkundig inspecteur een herstelvordering uitgebracht (stuk 
1 stedenbouwkundig inspecteur). 

Een nieuwe voorwaardelijke regularisatievergunning werd afgeleverd door de gemeente 
1 op 11 april 2016 (stuk 1-Vll Pelgrims). 

Omdat er op dat ogenblik nog steeds niet voldaan was aan alle voorwaarden voor herstel, ging 
de stedenbouwkundig inspecteur op 16 november 2016 over tot dagvaarding in herstel van 
de 1 1 en mr. 1 q.q. 1. 

De (zaak gevestigd op het adres te 1 ) en . 
(bewoner van de woongelegenheid te 1 en tevens zaakvoerder van de 
1 ) werden gedagvaard in gemeenverklaring van het te wijzen vonnis. 

3 VORDERINGEN EN STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 

3.1 Hoofdeis van de stedenbouwkundig inspecteur 

In zijn syntheseconclusie vraagt de stedenbouwkundig inspecteur om vast te stellen dat zijn 
herstelvordering in de loop van het geding zonder voorwerp geworden is als gevolg van de 
uitvoering van de voorwaardelijke regularisatievergunning afgeleverd door de gemeente 
1 op 11 april 2016. 

De stedenbouwkundig inspecteur vordert thans enkel nog de veroordeling van de• 
1 en mr. 1 q.q. 1 tot betaling van 

de gerechtskosten, daarin vervat de dagvaardingskosten, de kosten van overschrijving van de 
dagvaarding, de expeditiekosten, kosten van overschrijving van het vonnis, de 
betekeningkosten en eventuele invorderingskosten en een rechtsplegingsvergoeding van 
1.440,00 euro. 

Daarnaast vraagt de stedenbouwkundig inspecteur om het vonnis gemeen en bindend te 

verklaren ten aanzien van de 1 en. 1. 
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3.2 Verweer en tegeneis van de , en 

De • en vorderen in hun syntheseconclusie vast te 
stellen dat de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur inmiddels zonder 
voorwerp geworden is. 

Zij vragen om de stedenbouwkundig inspecteur te veroordelen tot betaling van de 

gerechtskosten. 

Bij conclusie hebben de ' en tevens een tegeneis 
ingesteld wegens tergend en roekeloos geding, waarbij zij de veroordeling vragen van de 

stedenbouwkundig inspecteur tot betaling aan hen van een schadevergoeding van 
5.000,00 euro. 

3.3 Standpunt van mr .. 1 q.q.' 

Mr. 1 q.q. 1 gaf op de zitting van 18 maart 2019 te kennen dat 
hij zich naar de wijsheid gedraagt wat de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur 
betreft. 

3.4 Standpunt van de. ·en. 

Het standpunt van de 1 en/of. is niet gekend aanzien zij geen 
conclusie hebben neergelegd en noch aanwezig, noch vertegenwoordigd waren op de laatste 
zitting. 

4 BEOORDELING 

4.1 Ontvankelijkheid van de vorderingen 

De hoofd- en de tegeneis werden tijdig en op regelmatige wijze ingesteld. Beide zijn 
ontvankelijk. 



. � 
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4.2 De hoofde is van de stedenbouwkundig inspecteur 

4.2.1 

Op grond van de voorliggende gegevens en meer in het bijzonder de diverse processen
verbaal van vaststelling bijgebracht door de stedenbouwkundig inspecteur, blijkt genoegzaam 
dat de , 1 en J in totaal vijf 

wooneenheden gecreëerd hadden op de percelen gelegen te 1 
niettegenstaande het feit dat er op die plaats slechts twee wooneenheden vergund waren. 

Daarnaast werden bij de opgerichte constructies ook afwijkende afmetingen en indelingen 
aangewend en verhardingen aangelegd met overschrijding van de toegelaten oppervlakte van 
80 m2. 

Het gegeven dat de toepasselijke regelgeving complex is en bij wijlen moeilijk te interpreteren 
valt voor iemand die niet in de materie thuis is, ontneemt aan de feitelijke toestand geenszins 
haar wederrechtelijk karakter. 

4.2.2 

Inmiddels werd de toestand van de gebouwen en het terrein geregulariseerd, enerzijds door 

het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en anderzijds door het bekomen van een 

voorwaardelijke regularisatievergunning. 

Uit de vaststellingen van het proces-verbaal van 22 mei 2018 (stuk 13 stedenbouwkundig 
inspecteur) blijkt dat op dat moment aan alle voorwaarden verbonden aan de 
stedenbouwkundige vergunning van 11 april 2016 voldaan was. 

Door deze vaststelling is de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur zonder 
voorwerp geworden. 

4.2.3 

In tegenstelling tot wat door de ' en wordt 
voorgehouden, was de herstelvordering nog niet zonder voorwerp op het ogenblik van de 
gedinginleidende dagvaarding. 

Op dat vlak kan o.a. verwezen worden naar de vaststellingen van 13 september 2017 (stuk 12 

stedenbouwkundig inspecteur) . 

Dè herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur is· derhalve pas zonder voorwerp 
geworden in de lo9p van de huidige procedure, zodat de 1 

1 : en mr. 1 q.q. 1 gehouden zijn tot betaling van de kosten 
van de huidige procedure (zie verder onder punt 5 van dit vonnis). 
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4.2.4 

De vordering tot gemeen- en bindendverklaring van het vonnis ten aanzien van de 

1 en is naar recht verantwoord en kan worden toegekend. 

4.3 De tegeneis wegens tergend en roekeloos geding 

4.3.1 

Een geding kan een tergend en roekeloos karakter hebben wanneer een partij de bedoeling 

heeft nadeel te berokkenen aan een andere partij of haar recht om in rechte op te treden 

uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen overschrijdt van de normale uitoefening van 

dat recht door een voorzichtig en zorgzaam persoon (zie ook Cass. 2 maart 2015, AR nr. 
C.14.0337.F). 

4.3.2 

Volgens de • en zou de stedenbouwkundig 

inspecteur op lich tzinnige wijze een gerechtelijke procedure hebben ingesteld, terwijl zij naar 
eigen zeggen bereid waren om op vrijwillige basis en binnen een redelijke termijn uitvoering 

te geven aan de herstelvordering. 

Daarenboven zijn de• en ; van mening dat de houding 

van de stedenbouwkundig inspecteur ook tergend en roekeloos is in de mate dat deze blijft 

aandringen op de betaling van de gerechtskosten, niettegenstaande het feit dat de toestand 

reeds vrijwillig door hen werd geregulariseerd. 

4.3.3 

Uit het hoger vermelde feitenrelaas en de door de stedenbouwkundig inspecteur bijgebrachte 
stukken volgt dat de bewering van de• en 1 ; dat zij op 

vrijwillige wijze en binnen een redelijke termijn overgegaan zijn tot regularisatie en herstel, 

niet correct is. 

In werkelijkheid heeft het proces van regularisatie en herstel bijna tien jaar geduurd, waarbij 

de stedenbouwkundig inspecteur zich uiteindelijk genoodzaakt zag om alle betrokken partijen 

te dagvaarden teneinde een einde te maken aan de wederrechtelijke toestand. 

Pas in de loop van de huidige procedure hebben de gedaagde partijen het nodige gedaan om 

alle vastgestelde overtredingen recht te zetten of te laten regulariseren, waardoor de 

herstelvordering zonder voorwerp geworden is. 

In de gegeven omstandigheden is naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan de 
voorwaarden van een tergend en ro·ekeloos geding ingesteld door de stedenbouwkundig 
inspecteur. 
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Ook het feit dat de stedenbouwkundig inspecteur thans aandringt op de betaling van de 
gerechtskosten, impliceert geenszins dat er sprake zou zijn van procesmisbruik 

De tegeneis van de ' en ten aanzien van de 
stedenbouwkundig inspecteur wordt dan ook als ongegrond afgewezen. 

5 KOSTEN VAN HET GEDING EN VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING 

5.1 Kosten van het geding 

Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek dienen de 

gerechtskoste11 ten laste te worden gelegd van de in het ongelijk gestelde partij(en). 

De rechtbank stelt vast dat de ' en mr. 
1 q.q. 1 in het ongelijk gesteld worden, zodat zij gehouden zijn tot 
betaling van de gerechtskosten. 

De gerechtskosten in deze zaak omvatten op heden de kosten van de gedinginleidende 
dagvaarding met inbegrip van het rolrecht {353,78 euro), de kosten van overschrijving van de 
dagvaarding op het hypotheekkantoor (135,81 euro) en de rechtsplegingsvergoeding 

toekomend aan de stedenbouwkundig inspecteur, die in het gelijk gesteld wordt en bijgestaan 
is door een advocaat. 

De overige kosten aangehaald door de stedenbouwkundig inspecteur betreffen kosten van 
tenuitvoerlegging die overeenkomstig artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek ten laste 
komen van de partij tegen wie tenuitvoerlegging wordt gevorderd. 

Rekening houdend met het gevorderde en met de basisbedragen genoemd in het koninklijk 
besluit van 26 oktober 2007 (bedragen na indexatie op 1 juni 2016) wordt de 
rechtsplegingsvergoeding toekomend aan de stedenbouwkundig inspecteur begroot op 
1.440,00 euro. 

5.2 Voorlopige tenuitvoerlegging 

Gelet op het bepaalde in artikel 1397, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek is dit vonnis 

principieel uitvoerbaar bij voorraad. 

Er is daarentegen niet voldaan aan de voorwaarden voor uitsluiting van de mogelijkheid tot 

kantonnement zoals vereist door artikel 1406 van het Gerechtelijk Wetboek 
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BESLISSING VAN DE RECHTBANK 

Dit vonnis wordt uitgesproken in eerste aanleg en op tegenspraak ten aanzien van alle 

betrokken partijen. 

)> De rechtbank verklaart de hoofdeis van de stedenbouwkundig inspecteur ten aanzien van 

de · 1 en mr. 1 1 q.q. 1 

ontvankelijk. 

De rechtbank zegt voor recht dat de ' 

1 op de percelen gelegen te op 

wederrechtelijke wijze vijf wooneenheden hebben gerealiseerd, constructies hebben 

opgericht en verhardingen hebben aangelegd met overschrijding van de maximaal 

toegelaten oppervlakte. 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur ten 

aanzien van de 1 1 en mr. 1 1 q.q. 
in de loop van de huidige procedure zonder voorwerp geworden is, 

gelet op de bekomen regularisatievergunning en de uitgevoerde herstelwerken. 

Dit vonnis wordt gemeen en bindend verklaard ten aanzien van de 1 en Aissata 

» De rechtbank wijst de tegeneis wegens tergend en roekeloos geding van de 

en· 1 ten aanzien van de stedenbouwkundig inspecteur af als 

ontvankelijk, maar ongegrond. 

> Voor het anders of meer gevorderde worden de vorderingen van partijen als ongegrond 

afgewezen. 

De kosten van het geding zijn ten laste van de 

mr. 1 q.q. 1 en worden begroot als volgt: 
• kosten dagvaarding en rolrecht: 
• kosten overschrijving dagvaarding op hypotheekkantoor: 
• rechtsplegingsvergoeding stedenbouwkundig inspecteur: 

Dit vonnis is uitvoerbaar bij v.oqrraad. 

en 

353,78 euro 

135,81 euro 

1.440,00 euro 
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Dit vonnis werd uitgesproken op negentwintig april tweeduizend negentien in openbare 

zitting van de MB6-kamer, die samengesteld was uit: 
• de heer W. Vandeputte, alleenzetelend rechter; 
• mevrouw L. De Vos, griffier. 

L. De Vos 




