
Rep. nr. 10tj&i

In de zaak A.R. nr. 10/30/A

DeGEWESTEUIK 5TEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoeed voor de 
Provincie West-Vlaanderen. met kantoor te 8000 Brugge, Werkhuisstraat nr. 
9,

eiser,

hebbende als raadsman Meester Bart BRONDERS, advocaat kantoor houdend 
te 8400 Oostende, Archimedesstraat nr. 7 alwaar eiser woonstkeuze doet, voor 
wie pteit Meester Nick Dewindt;

TEGEN
» •

1. j > landbouwer, wonende te leper,

2. J , garagehouder, wonende te leper,
►

►

verweerders,

hebbende als raadstieden Meester Steve RONSE en Meester Jan BELEYN, 
advocaten kantoor houdend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 6/24, 
pleitend Meester Jan Beleyn;

heeft de rechtbahk van eerste aanleg te leper, DERDE kamer, met 
alleenzetelend rechter, het volgend vonnis verleend.

-=oQo=-
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De artikelen van de wet van 15.06.1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken werden nageleefd.

De rechtbank hoorde de partijen in hun middelen en condusies op de
a

19.11.2010, waarna de debatten werden gesioten eh de zaak in beraad werd 

genomen;

►

Het dossier van de rechtspleging en de stukken werden ingezien.

A- De feitelijke gegevens

De eerste verweerder is eigenaar van een onroerend goed :gelegen te .

I , kadastraal gekend onder I

.1 en en is gelegen in een agrarisch gebied conform het
I

vigerend gewestplan leper-Poperinge, zoals goedgekeurd bij K.B. van 

14.08.1979, alsook in een open ruimte gebied conform het door het M B. van 

02.102000 goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan leper. De 

tweede verweerder, zoon van de eerste verweerderi baat een 

garagewerkplaats uit.op het kwestieuze onroerend goed.

De eerste verweerder diende op 07.06.1995 bij het College van Burgemeester 

en Schepenen een aanvraag in tot het bekomen van een stedenbouwkundige 

vergunning voor het wijzigen van een loods tot garagewerkplaats op het
• 4

kwestieus onroerend goed. In zijn verantwoordingsnota verwees hij naar de 

opleiding van zijn zoon, tweede verweerder als garagist, en naar de mogelijk-
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heid om op het landbouwbedrijf een autowerkplaats in te richten met 

beperkte financiele middelen. Hij wees er tevens op dat, indien de zoon in 

zijn opzet.zou slagen en de zaak rendabei zou worden, het in de bedoeling lag 

over te gaan tot de aankoop en/of bouw van een geschikte ruimte op een 

daartoe geschikt terrein (KMO-zone, ambachtelijke zone of industrieterrein) 

(zie stuk 1 van de ’eiser). Het College van Burgemeester en Schepenen 

weigerde op de zitting van 25.09.1995 de aangevraagde stedenbouwkundige 

vergunning.
• •

In 2004 diend.e de eerste verweerder een nieuwe aanvraag in voor het 

bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van 

een landbouwtoods na het slopen van een dee.l van een bestaande loods op 

het kwestieuze onroerend goed met het oog op opslag van aardappelen en 

hooi. Het College van Burgemeester en Schepenen leverde op 26.04.2004 de 

stedenbouwkundige vergunning, doch mits de oplegging van volgende 

bijzondere voorwaarden:

♦

“1. De voorgestelde agrarische activiteit zools aangeduid op het plan van de 

nieuwe loods en de bestaande te behouden gebouweh dienen te worden 

behouden (inzake gebruik en bestemming); in deze gebouwen mogen geen 

zonevreemde activiteiten worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke 

stedenbduwkuhdige vergunning (bv. garage, werkplaats,...).

2. binnen het eerstvolgend plantseizoen dient een streekeigen groenscherm met 

een breedte van min. 3 m te worden aangeplant aan de zuidoost- en noordzijde 

van het gebouwencomplex.
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3. het dakwater af te voeren via het bestaande intern rioteringsstetsel en te
ft

overwegen pm een waterreservoir te plaatsen voor het opvangen van het 

regenwater en het hergebruiken ervan bimen het bedrijf" (zie stuk 9 van de 

eiser).

Bij P.V. van 02,06.2008 van de lokale politie Arro leper werd vastgesteld dat de, 

tweede verweerder op het kwestieuze onroerend goed een garage-werkplaats 

uitbaat zonder dat hij daarvoor beschikt over de nodige stedenbouwkundige 

vergunning. Zo werd vastgesteld dat er een publiciteitsbord stond opgesteld 

aan de . dat er op de verharde oppervlakte niet afgedankte

personenauto's worden tentoongesteld, dat de landbouwloods volledig is 

omgebouwd en ingericht a Is. werkplaats of garage voor personenauto's te 

herstellen of koetswerkherstellingen aan auto's uit te voeren, dat er een 

werkpunt, een vloer voorzien in voor vtoeistof ondoordringbaar beton en een 

hefbrug aanwezig zijn, evenals de daaruit voortvloeiende stockering van 

materialen, materieel en afval zoals batterijen allerhande. afvalot're, 

autobanden, metaalafval (zie stuk 10 van de eiserT.

De eiser ham dp 27.03.2009 een herstelvordering lastens de verweerders 

houdende het herstel van de ptaats in de. oorspronkelijke staat, hetgeen 

impliceert:

"r-Het ongedaan maken van de wederrechtelijke functiewijziging van landbouw 

naar handel/industrie en ambacht door het stopzetten zowel in de gebouwen 

als op het terrein van:

- elke garage-werkplaatsactiviteit en
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- het te koop stellen van voertuigen.

- Alle voertuigen/wrakken eri alle materieel/materiaal (onder andere hefbrug, 

verven, afvalstoffen, afvalolie,...) gebruikt bij garagewerkzaamheden moeten 

van het terrein en uit de gebouwen verwijderd worden naar een daartoe 

geschikte en erkende of vergunde plaats." (zie stuk 12 van de eiser).

De Hoge Raad. voor het Herstelbeleid gaf op 24.04.2009 een eensiuidend 

advies ten aanzien van de herstelvordering.

De herstelvordering werd ingeleid voor het’ parket van de Procureur des 

Konings die op 12.10.2009 meldde dat de zaak werd geseponeerd.

De eiser ging vervolgens op 30.12.2009 over tot dagvaarding van de 

verweerders voor de burgerlijke rechtbank.

B. De vordering

B.l. De eiser vordert:

De vordering van de eiser ex artikel 6.1.41 juncto artikel 6.1.13 Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordenirig (hierna: VCRO) ontvankelijk en gegrond te verklaren, en 

dienvolgens:

1° de verweerders solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere. te 

zien en te horen veroordeleri tot het staken van het strijdig. gebruik en het 

herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat van een perceel.gelegen te-
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, kadastraal gekend onder 

en hetgeen impliceert

- Het ongedaan maken van de wederrechtelijke functiewijzigihg van landbouw 

naar handet/ind.ustrie en ambacht door het stopzetten zowel in de gebouwen 

als op hetterrein van:.
t

- elke garage-werkplaatsactiviteit:

- het te kopp. stellen van voertuigen.

- Alte voertuigen/wrakken en atte materieel/materiaal (onder andere hefbrug;
• • ®

verven, afvatstoffen, afvalolie, ...) gebruikt bij garagewerkzaarhheden moeten 

van het terrein en uit de gebouwen verwijderd worden naar een daartoe 

geschikte en erkende of vergunde ;plaats.

En dit binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de betekening van 

het tussen te komen vonnis, zulks: onder de verbeurte van een dwangsom van 

250,00 euro per dag vertraging, zonder het toekennen van een bijkomende 

termijn ex artikel. 1385bis, laatste lid Ger.W.

2° Aan de eiser machtiging te horen. verlenen om overeenkomstig artikel 

6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ambtshalve oyer te gaan tot

uitvoering van de hierboveni beschreven1 herstetmaatregeien zo de
■ •

verweerders in gebreke zouden blijven, en dit op kosten van de verweerders;

3° Te zeggen voor recht dat het verbeurd zijn van de dwangsommen zal 

kunnen worden bewezen door allemiddelen van recht en.dat zij in ieder geval
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zal blijken uit de vaststellingen van de eerst daartoe aangezbchte

gerechtsdeurwaarder.

4° Tot slot de verweerders solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke 

van de andere, te veroordelen tot de'kosten van het geding. De kosten 

worden begroot.

De door de verweerders voorgestelde prejudiciele vraagstelling af te wijzen als 

zijnde ongegrond, dan wel niet onontbeerlijk voor het oplossen van de 

rechtsvragen in huidig geding.

De vordering van de verweerders tot het bekomen van een

rechtsplegingsvergoeding af te wijzen als zijnde ongegrond.

Het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal 

en zonder borgstelling. noch kantonnement.

B. 2. De verweerders vragen desgevallend eerst de volgende prejudiciele vraag 

te stellen:

“Schendt artiket 4.12, 5° VCRO, samen gelezen met. artikei 6.1.1 VCRO, het in 

de artikelen lOrll G.W. geconsacreerde gelijkheidsSeginset (nan- 

discriminatiebeginseO, wanneer 4dn en ander zo geihterpreteerd rrioet worden 

dat de miskenning van de vergunningsplicht ex artikei 4.1 J, 5° VCRO een. 

“gewopntemisdrijf” uitmaakt (waarvan de strafrechtelijke en burgerrechtelijke 

verjaringstermijh maar kan aanvangen nadat aan de kwalijke gewoonte een 

einde gesteld werd), terwijl de miskenning van de vergunningsplicht vermeld in
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de overige punten waarvan sprake in artikel 4:12 VCRO als. een aflopend 

misdrijfmoet beschouwd worden (waarvan de strafrechtelijke burgerrechtelijke 

verjaringstermijn onmiddellijk na bet stellen van geviseerde handelihg kan 

aanvangen)"?'■'

De herstelvordering af te wijzen, minstens een hersteltermijn van 2 jaar toe te 

kennen;

De eiser te veroordelen tot alle kosten van het geding. De kosten worden 

begroot.
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C. Bespreklng en beoordeling

C. 1. Herstelvordering is deels zonder voorwerp

De verweerders roepen in de eerste plaats in dat zij overgingen tot vrijwillig 
herstel m.b.t. het.uitgangbord en de grote loods.

De verweerders - menen derhalve dat minstens een deel van de
Herstelvordering van de eiser zonder voorwerp is komen te vervallen.

■

Dit betreft een argument ten, gronde welke slechts in tweede instantie zal 
worden behandeld door de rechtbank.

C.2. De opgeworpen verjaring

«

De verweerders-roepen de verjaring in van de herstelvordering m.b.t. de 
kleine loods (en de beperkte buitenopslag) nu deze reeds in 1993 werd 
ingericht en in gebruik gehomen als autowerkplaats (en de beperkte 
buitenopslag) en conform artikel 2262bis B.W. verjaard is.

Rechtbank van eerste aanleg te leper - 3de kamer
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De verweerders stellen dat de eiser zich evenrriin kan baseren op het niet 
naleven van de voorwaarde uit de stedenbouwkundige vergunning van 
28.04.2004 mi het hierboven beschreven misdrijf van 1993 ook reeds op dat 
ogenblik verjaard was. De verweerders wijzen verder op de ohwettigheid van 
de hierboven genoemde voorwaarde opgenomen in de stedenbouwkundige 
vergunning van 26.04.2004 nu de voorwaarde een verkap.te hersteimaatregel 
uitmaakt.

De eiser baseert zijn herstelvordering op de wederrechtelijke functiewijziging 
zoals bedoeld in artikel 4.2.1.,6° VCRO. zowel ats op het gewoontemisdrijf 
zoals bedoeld in artikel 4.2.1.,5° VCRO.

De wederrechtelijke functiewijziging van- landbouw naar . garagewerk- 
zaamheden werd vastgesteld bij P.V. van 02.06.2008.

Uit de vergunningsaanvraag door de eerste verweerder op 07.06.1995, noch 
uit de weigering van de gevraagde vergunning door Stad leper op 25.09.1995 
kan worden afgeleid dat Stad leper, laat staan de eiser, op de hoogte was van 
een inbreuk die volgens de verweerders reeds sinds 1993 aan de gang zou zijn. 
Uit de verantwoordingsnota gevoegd bij de aanvraag; opgesteld door de 
eerste verweerder, blijkt geenszins dat de tweede verweerder reeds 2 jaar 
eerder de loods zou hebben omgebouwd tot een autowerkplaats, doch blijkt 
veeleer dat de verweerders zich goed bewust waren van het feit dat een 
autowerkplaats niet thuishoort in agrarisch gebied nu de eerste verweerder er 
zelf op wees dat het op langere termijn-in de bedoeling lag over te gaan.tot 
de aankoop en/of bouw van een geschikte ruimte dp een daartoe geschikt 
terrein (KMO-zone, arhbachtelijke zone of industrieterrein) (zie stuk 1 van de 
eiser). De weigering door het College van Burgemeester en Schepenen van 
leper van de vergunningsaanvraag dd. 25.09.1995 (er was geen sprake van een 
regularisatievergunning!) kan ‘geenszins geTnterpreteerd worden als een 
gedoogbeleid1 vanwege de stad leper, laat staan vanwege de eiser. De 
overheid moet er geenszins vanuit gaan dat ondanks haar hegatieve beslissing 
er alsnog wordt overgegaan tot uitvoering van de aangevraagde plannen.

De aanvraag van de eerste verweerder op 20.02.2004 ten, einde een grote 
loods te bouwen na het slopen van een deel van een bestaande loods betrof 
evenmin een regularisatieaanvraag in het kader van de.garagewerkzaamheden, 
doch betrof een vergunningsaanvraag en een daarop toegekende vergunning 
die volledig te kaderen valt binnen de landbouwactiviteit van de eerste
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verweerder waarbij bovendien expliciet gewezen werd op de noodzaak- ervan 
voor de verdere leefbaarheid van het landbouwbedrijf en het fert dat de loods 
specifiek dienst zou doen als opslagplaats voor aardappelen en hooi (zie 
stukken 8 en 9 van de eiser). De aan de vergunriing toegevoegde 'bijzpndere 
voorwaarde' waarin gewezen wordt qp het felt dat de agrarische activiteit 
inzake gebruik en bestemming van de loods en .de bestaande gebouwen dient 
behouden te blijven en dat in deze gebouwen geen zonevreemde activiteiten 
mogen worden uitgevoerd (bv. garage, werkplaats, „.) kan in feite bezwaarlijk 
als een werkelijke bijkomende voorwaarde worden aangemerkt nu het voor 
zich spreekt dat dit sowieso het geval is in agrarisch’ gebied. Het kan in feite 
hoogstehs als eeri herinnering naar de vergunningsaanvrager toe' worden 
geinterpreteerd; Hoedanooic,. kan urt deze vergunningsaanvraag 'van 

.20.04.2004 en de daarop toegekende vergunning van 26.04;2008. geenszins 
worden afgeleid dat de Stad leper, laat staan de eiser, op de hoogte zou zijn 
gevyeest van een wedefrechtelijk gebruik van de (te bouwen) loods of 
bestaande;gebouwen buiten de landbouwactiviteit van de eerste verweerder.

De wederrechtelijke functiewijziging van landbouw naar garagewerk- 
zaamheden werd derhalve slechts vastgesteld bij P.V. van 02.06.2008 zonder 
dat vaststaat dat Het wederrechtelijk gebruik een aanvang kende in 1993.

In ieder geval is de; Herstelvordering geent qp het prim-air misdrijf niet 
verjaard.

Een functiewijziging is een eenmalig en aflopend misdrijf (Gass; 06.05.2006)\en 
verjaart na 5 jaar, zijnde op 01.01.1998.,Dat de strafvordering reeds is verjaard, 
staat de eiser niet in de weg om een herstelprocediire in te leiden voor de 
burgerlijke rechtbarik aangezien de verjaring. voqr de herstelvordering 
conform artikel 6.1.41.- §5 VCRO nog niet is ingetreden. Immers 
overeenkomstig artikel 6.1.41, §5 VGRO wordt verwezen naar artikel 26 
V.T.W.SV. dat stelt dat de burgerlijke rechtsvordermg volgend uit een misdrijf 
verjaart volgens de regelis' van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere 
wetten die van toepassing zijn op een :rechtsvordering tot vergoeding van 
schade. Zij kan niet verjaren v66r de strafvordering.

to a

Overeenkomstig artikel 7.7.4 VCRO geldt een qvergangsregeling ihdien. zoals 
in casu,. het vorderingsrecht van de Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Inspecteur is ohtstaan v66r 1.09.2009. Het artikel 7.7.4. VCRO bepaalt
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"Wanneer het recht van de stedenbouwkundige inspecteur of het college van 
burgemeester en schepenen om een herstelvordering in te stellen is ontstaah 
v6or 1.092009, beginner de termijnen vermeld in artikel 6.1.41, §5, eerste lid, 
slechts te lopen vanaf die datum. De totale duur van de verjaringstermijn mag 
evenwel niet meer.bedragen dan de termijnen, vermeld in artikel 2262bis, § l, 
tweede enderde lid B.W.
Het eerste Udverhindert de toepassing van artikel 26 V.T.WSv. niet.
Wanneer de herstelvordering- bij een in krachtvan gewijsde gegane beslissing 
verjaard is verklaard v66r 1.09.2009, vermeld in het eerste lid, kan de 
inwerkingtreding van het Decreet van 27.32009 tot aanpassing en aanvutling 
van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid niet tot 
gevolg hebben dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen”.

In casu ontstond het vorderingsrecht ten vroegste op 31.12.1993 zodat de 
verjaringstermijn begint te lopen vanaf Q1.09.2009, met dien verstande dat de 
totale duur van de verjaringstermijn niet meer mag bedragen dan de 
termijnen vermeld in artikel 2.262bis, §1, tweede en derde lid B.W.. Artikel 
2262bis, §i, tweede lid B.W. voorziet in een vijfjarige verjaringstermijn die een 
aanvang neemt vanaf het ogenblik dat de benadeelde/handhavende overheid 
kennis kreeg van de veroorzaakte schade en de identiteit van de 
schadeverwekker. De handhavende overheid kreeg kennis van de schade op 
02.06.2008, datum van het P.V., zodat de eiser zijn herstelvordering kan 
instellen tot 02.06.2013. De yerweerder werd gedagvaard op 30.12.2009 en 
derhalve tijdig.

De herstelvordering geent op het oprichtirigsmisdrijf is niet verjaard.

C3. De wederrechtelijke functiewijziging

De gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van het bebouwd onroerend
goed van landbouw in garagewerkzaamheden in de zin van artikel 42.1.,6° ;
VCRO op zich wordt ten gronde niet betwist door de verweerders. j

i
' I

De verweerders menen daarentegen wel dat de herstelvordering van de eiser. \
(kennelijk) onredelijk en onvoldoende gemotiveerd is.

De herstelvordering wordt door het Hof van Cassatie. omschreven als een 
bijzondere vorm van vergoeding of teruggave ertoe strekkende een einde te j
maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdirjf is ontstaan en
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waardoor het openbaar belang wordt geschaad (Cass. 19.09.1989, An Cass. 
1989-90, 80). De rechter beschikt in het kader van de gevorderde; 
hersteimaatregel echter niet over een ppportuniteitsoordeeli maar dient in 
het raam van artikel 159 G;W. wel de interne en externe wettigheid van de 
hersteivordering na te gaan (Cass. T5.06.2004, R:W. 2004-2005,' 1613)., 
Wanneer de rechtbank vaststelt: dat de door de herstelvorderende overheid 
gevorderde hersteimaatregel onwettig is, moetzij deze vordering afwijzen. Zij 
kan geen andere -door de overheid1 niet gevorderde- hersteimaatregel in de 
plaats stellen. De: rechtbank merkt op dat hoedanook de soort 
hersteimaatregel op zich door de verweerders in casu niet wordt betwist.

•

Het wettigheidstoezicht waartoe de rechtbank op basis van artikel 159 G.W. 
ambtshalve moet :overgaan, houdt in dat de rechtbank nagaat of een: 
hersteivordering uitsluitend met het oog op de goede ruirtitelijke ordening is 
genomen. Vorderingen die gebaseerd zijn op motieven vreemd aan de 
ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke’ ordening: 
die kennelijk onredeiijk is, dient de rechtbank deze zonder gevolg te laten. 
Wanneer daarenboyen door de oyertreder de wettigheid van de vordering tot 
herstel in de oorspronkelijke toestand wordt aangevochten dient de 
rechtbank bovendien ha te gaah of deze vordering niet .kennelijk onredeiijk is 
(T. Vandromme, “Recente ontwikkelingen in de.handhaving van de ruimteiijke 

ordening: de Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening het arrest Hamer en de 
uitgebreide cassatierechtspraak", R.W. 2010-11, 438).

• •

Het begrip “kennelijke onredelijkheid* wijst op de wijze waarop de rechter de 
bestuurlijke- beslissing op haar redelijkheid beoordeelt. namelijk met de 
terughoudendheid die de discretidnaire machf van het bestuur vereist, De, 
rechtbank dient af te wegen of geen andere hersteimaatregel noodzakelijk is, 
o.m. op grond van de aard van de overtreding, de omvang en de aantastihg 
van de goede ruimtelijke ordening eni het voordeel dat voor de ruimtelijke 
ordening ontstaat door het herstel van de, plaats in de oorspronkelijke 
toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit (Cass. 
10.01.2009. TAOS. 2009, 259).

Concreet verwees de eiser onder meer
naar de onverenigbaarheid van de garagewerkzaamheden met de 
doelstellingen van de agrarische bestemming voorzien in het Gewestplan,

- naar de minimale bebouwing van het landbouwgebied die als homogeen 
dient.te wordeh beschouwd.
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— .naar de overschrijding van de draagkracht van het homogeen agrarisch 
gebied wat betreft de uitbating van een garagewerkplaats met te koop 
stellen van voertuigen,

- naar de wederrechtetijke toestand zowel uit landbouwoogpunt als uit 
oogpunt van ontwikkeling van een goede landinrichting die niet 
aanvaardbaar noch verenigbaar is met :de onmiddellijke omgeving en de 
goede plaatselijke aanleg

- naar de verstoring van de in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
beoogde ontwikkeling,

— naar het advies van de Hoge raad voor het Herstelbeleid.

Het lijdt geen twijfel dat de eiser op een grondige manier haar 
herstelvordering op comecte en gestoffeerde wijze motiveerde en 
formuleerde. De aard van de inbreuk is ernstig en de omvang en de 
aantasting van de goede ruimtelijke ordening zijn, gelet op de motivatie van 
de eiser, voldoende duidelijk en ernstig. Deze punten worden overigens door 
de verweerders niet in elk geval niet op voldoende gewichtige wijze, concreet 
weerlegd. De rechtbank. kan geenszins vaststellen dat een minder 
ingrijpende herstelmaatregel het herstel van de goede ruimtelijke ordening 
toelaat De goede ruimtelijke ordening vereist in casu zonder enige twijfel de 
stopzetting van de wederrechtelijke functievyijziging en het herstel in de 
oorspronkelijke staat. In tegenstelting tot hetgeen de verweerders opwerpen 
als zou de wetenschap in hunnen hoofde m.b.t. de inbreuk geen rol spelen bij 
de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, wordt deze niettemin in 
rekening gebracht bij de beoordeling van het evenredigheidsbeginsel De 
verweerders maken duidelijk dat de eerste verweerder van bij de aanvang, dit 
is de aanvraag tot bouwvergunning van 07.06.1995 op de hoogte waren van 
de incompatibiliteit tussen de geplande garagewerkzaamheden en het 
bestemmingsgebied waarin. het onroerend goed is gelegen. Bduwvergunning 
die overigens werd geweigerd door het College van Burgemeester en 
Schepenen van leper in een beslissing dd. 25.09.1995 die geen enkete twijfel 
laat omtrent de reden van de weigering (zie stuk 6 van de eiser). Bij hefhaling 
werden de verweerders ook in de bouwvergunnirig voor de grote loods dd. 
26.04.2004 herinnerd aan de principles van het verbod op elke zonevreemde 

activiteit. Het eigen gedrag van de overtreders speelt een grote rol in de door 
de verweerders aangevoerde nadelen die zij zouden ondervinden naar 
aanleiding van de gegrondverklaring van de gevorderde herstelvordering (in 
afweging met het voordeel van de goede ruimtelijke ordening). Immers de 
politiek van voldongen feiten, in casu de besteridigihg van een zonevreemde 
activiteit gedurende, volgens de bewering van de verweerders. 17 jaar, kan
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met beloorid worden. De. verweerders hebben zelf deze toestand in de hand 
gewerkt zodat de rechtbank thans oordeelt dathet evenredigheidsbeginsel in 
-casu geenszins is miskend^e: Gass.'15.09.2009, P.09.0443.N).

Daarwaar de verweerders de overschrijding van de. redelijke termijn aanhalen 
om binnen het kader van 'de kennelijke onredelijkheid de herstelmaatregel 
afgewezen willen zien, dieht erop gewezen worden dat er geenszins sprake 
kan zijn van een overschrijding van de redelijke termijn nu de feiten pas: aan 
het licht kwamen bij RV van; 02:06.2008. Hierboven reeds, werd erop gewezen 
dat uit niets. biijkt dat Stad: lepen. laat staat de.eisei; op de; hoogte was hetzij 
sinds 1993/1995, hetzij sinds 2004, dat de verweerders wederrechtelijke 
garagewerkzaamheden uitoefenden op het kwestieuze onroerend goed; In 
ieder geval begint de redelijke termijn pas te lopen zodra de verweerders 
“vero.ntrust" worden en dit is vanaf 02.06.2008. Er is dan ook geen sprake van 
overschrijding van de redelijke termijn.

Nu de herstelvordering gebaseerd,op de wederrechtelijke functiewijziging van 

landbouw naar garagewerkzaamheden, niet is verjaard, noch stuit op een

kennelijke onredelijkheid of gebrek aah motivering, verklaart de rechtbank de
• •%

herstelvordering op deze grbnd (artikel 4.2.1., 6° VCRO) ontyankeUjk en 

gegrond en hoeft het onderdeel van het gewoontemisdrijf niet langer te 

worden beoordeeld.

C.4. De gedeeltelijke vrijwillige uitvoering van de herstelvordering

• *

De verweerders roeperi in de eerste plaats in dat zij overgingen tot vrijwillig 
herstel m.b.t. het uitgangbord en de grote loods. Inzake het uitgangsbord 
bestaat er geen betwisting:;meer tussen de partijen dat deze vrijwillig'door de 
verweerders werd weggehaald. Met betrekking tot de grote loods stellen de 
verweerders dat zij vrijwillig overgingen tot staking van de activiteit meer 
bepaald het stallen vari wagens voor de verkoop in de grote loods.. De loods
zou nu zonder meer gebruikt worden- voor landbouwdoeleinden, meer

•

bepaald voor het stallen van landbouwvoertuigen en landbouwmateriaal De 
verweerders leggen van dit laatste een aantal foto's voor (stuk 3 van de 
verweerders).
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De verweerders menen derhalve dat minstens een deel van de 
herstelvordering van de eiser zonder voorwerp is komen te vervallen.

Nu de eiser niet ingaat op dit argument, terwijl hij dit wel deed wat betreft 
het weghalen van het uitgangsbord, mag ervan uitgegaan worden dat zij ihet 
vrijwillig herstel van de loods blijft betwisten.

De rechtbank stett vast dat op het door de verweerders voorgelegde 
situatieplan (luchtfoto - zie stuk 1 van de verweerders) 8 auto's te tellen 
vallen (terwijl wellicht slechts eerste verweerder en :Zijn echtgenote op het
kwestieus onroerend goed woneh). In ieder geval maken de foto's van de

• •
grote loods (zie stuk 3 van de verweerders) waarin inderdaad geen auto’s te 
bespeuren vallen slechts een momentopname uit De verweerders tonen het 
vrijwillig herstel van de grote loods niet aan. Tenslotte weze opgemerkt dat 
de door de eiser gevorderde stopzetting van de wederrechtelijke 
functiewijziging op het gehele onroerend goed spreekt en niet kan opgesplitst 
worden in oriderdelen en loodsen.

De herstelvordering van de eiser is gegrond.

C.5. De hersteltermijn en de dwangsom

De eiser vordert de veroordeling van de verweerder tot de uitvoering van een 
aantal werken binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de 
betekening van het tussen te komen vonhis onder de verbeurte van een 
dwangsom van 250.00 euro per dag vertraging. zonder hettoekennen van een 
bijkomende termijn ex artikel 1385b/s, laatste lid Ger.W..

•De verweerder vraagt in. ondergeschikte orde de toekenning van een 
hersteltermijn van twee jaar gelet op. de overschrijding. van de redelijke 
termijn zodat de tweede verweerder zich kan herlocaliseren met zijn bedrijf.

Er werd reeds hierboven gewezen op de totale afwezigheid van de 
overschrijding van de redelijke termijn in deze zaak. In casu kan ook opnieuw 
verwezen worden naar het zeer pertinent eigen gedrag van de verweerders 
die van bij de aanvang, dit is de aanvraag tot bo'uwvergunning van 07.06.1995. 
op de hodgte. waren van de incompatibiliteit tussen de geplande 
garagewerkzaamheden en het bestemmingsgebied waarin het onroerend goed 
is gelegen. Immers uit.de gevoegde verantwoordingsnota blijkt.dat de
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verweerders zich goed bewustwareh van het .feit dat. een autowerkplaatsniet 
thuishoort in agrarisch gebied nu de eerste verweerderer zelf op wees dat,het. 
op tarigere termijn in de bedoeling lag over, te gaan tot de aankoop en/of 
bouw van een geschikte ruimte op een daartoe geschikt terrein (KM 6-zone, 
ambachtelijke zone of industrieterrein) (zie stuk 1 van de eiser). . De 
bouwvergunning die overigens werd geweigerd door het College van 
Burgemeester en Schepenen van leper in een beslissing dd. 25.09.1995 die 
geen enkete onduidelijkheid laat bestaan omtrent de reden van de weigerihg 
(zie stuk 6 van de eiser); Bij herhaling werden de verweerders ook in de 
bouwveigunning voor de grote loods dd. 26.04.2004 herinnerd aan de 
principes van het verbod op elke zonevreemde activiteit De verweerders 
wisten derhalve wat hen boven, het hoofd hing, zodat zij reeds geruime tijd 
konden uitkijken. naar een herloealisatie van de garagewerkzaamheden van de 
tweede verweerder. Tenslotte kan erop gewezen worden dat de verweerders 
op 29:05:2009 werderi aangemaand tothersteL

Niettemin heeft de rechtbank oog voor de specifieke situatie van de; tweede 
verweerder. Nu de. hersteltermijn in casu gepaard gaat met het zoekeh riaar
en het inrichten van een nieuwe, bedrijfelocatie voor het garagebedrijf van de

• ' • • •

tweede verweerder kan naar billijkhe’id de hersteltermijn op 12 maanden
worden bepaald.

• •

De verweerder voert geen betwisting inzake de gevorderde dwangsom. Geen 
wetteljjke bepaling vereist dat bij ontstentenis- van elk verweer over de
reehtsgeldigheid van de: door het bestuur gevorderde dwangsom, de rechter

*

zijn beslissing. op drt punt in het bijzonder zou motiveren (Cass. 09.06.2009, 
P.09.0023.N);

De vordefing van de eiser wordt op dat punt gegrond verklaard. 

C.6. De rechtsplegingsvergoeding

De eiser vordert een';rechtsplegingsvergoedihg van 1.200^00', EUR.

De verweerders betwisten niet dat zij een rechtsplegingsvergoeding 

verschutdigd zijn in gevalzij de in het.ongelijk gestelde partij zouden zijn.
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De eiser heeft rechtop een basis rechtsplegingsvergoeding van 1.200.00 EUR.

C.5. De uitvoerbaarheid bij voorraad

Gelet op de afwezigheid van enige motivatie omtrent de gevraagde 

uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het vonnis, kan niet worden afgeweken 

van het principe dat de uitvoerbaarheid bij voorraad de uitzondering is. zodat 

deze niet kan worden toegekend.

OM DEZE REDENEN,

DE RECHTBANK, rechtdoende in eerste aanCeg en op tegenspraak.

AUe strijdige en meeromyattende besiuiten afwijzende als niet dienend. 

overbodig of ongegrond.

Verklaart de vordering van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 

ontvankelijk en gegrond in volgende mate.

Veroordeelt en solidum, de ene bij

gebreke van de andere, tot het staken van het strijdig gebruik en het. herstel 

van de plaats in de dorspronkeiijke staat van een perceel gelegen te
A •

, kadastraal gekend onder 

, hetgeen impliceert:
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- Met ongedaan maken van de wederrechtelijke functiewijziging van landbouw 

naar handel/industrie en ambacht door het stopzetten zowel ih de gebouwen 

als op bet terrein van:

- elkegarage-werkplaatsactiviteit;

- het te koop stellen van yoertujgen.

Beveelt de verwijdering van alle voertuigen/wrakken, en alle 

materieel/materiaal (onder andere hefbrug, verven, afvalstoffen, afvalolie, ..■) 

gebruikt bij garagewerkzaamheden van het terrein en uit de gebouwen en de 

overbrenging naar een daartoe geschikte .en erkende of vergunde plaats.

En dit binnen een(termijn van 12^na^deruJe rekenen vanaf de betekening 

van het tussen te komen vonnis, zulks onder de verbeurte van een dwangsom

van 250,00 euro per idag vertfagng, zonder het toekennen van .een

bijkomende termijn ex artikel 1385bis, iaatste lid Ger.W.

Verteent machtigihg aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur om 

overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke Gfdening

ambtshalve over te gaan tot uitvoering van de hierboven beschreven
•.

herstelmaatregelen zo en in gebreke zouden

blijven. en d'rt op hun kosten.

Zegt voor recht dat. het verbeurd zijn van de dwangsommen zal kunneh 

Worden bewezen door alle middelen van recht en dat zij in ieder geval zal 

blijken uit de vaststellingen van de eerst daartoe aangezochte 

gerechtsdeurwaarder.
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Veroordeelt en

•

solidair, in solidum, minstens

de ene bij gebreke van de andere, tot de kosten van het geding, .zijnde de 

dagvaardingskosten ten bedrage van 183,13 euro en de 

rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.200,00 euro.

Houdt de overige kosten aan.

Beveelt dat huidig vonnis op.de kant van de overgeschreven dagvaarding of 

van het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden. op de wijze, bepaald 

in artikel 84 van de hypotheekwet en bij gebrek aan een overschrijving als 

bedoetd in het tweede lid van artikel 6.2.1. VCRO, dat huidig vonnis 

ingeschreven dient te worden op de kant van de overschrijving van de titei 

van verkrijging.

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de rechtbank van 

eerste aanleg te IEPER, derde burgerlijke kamer, alieenzetelend rechter, van

vrijdag zeventien december tweeduizend en tien.

Aanwezig:

veronique HAMEEUW, alleenrechtsprekend rechter;

Christian FEYS, hoofdgriffier.
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