
•, wonende te

, wonende te

- VERWEERDERS
- hebbende als raadslieden Mr. D. Van Heuven en 

Mr. Jan Be ley n, beiden advocaat te 8500 Kortrijk 
Pres. Kennedypark 6 bus 24

Bij dagvaarding betekend op 24 September 2007 door het ambt van gerechtsdeurwaarder Michel 
lndekeu, met standplaats te Kortrijk, vordert eiser dat: ,

s 40

1. haar vordering op grond van artikel 151 juncto artikel 149 DORO ontvankelijk en gegrond zou 
worden verklaard;

2. verweerders solidair en in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, worden veroordeeld tot
staking van het strijdig eebruik en heLlierstel in de oorspronkehikc tocstand van een perceel gelegen 
te kadastraal gekend onder

, meerbepaald:
- het verwijderen van de weegbrug
- het uitbreken van de verharding
- alle uitgebroken materiaal van het terrein verwijderen naar een daartoe erkende en geschikte
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Nr.oZ/W* Rep. Vonnis van 20/01/2009

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN HET ARRONDISSEMENT KORTRIJK, 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, DERDE KAMER MET EEN RECHTER, 
RECHTSPREKENDE IN BURGERLIJKE ZAKEN

In de zaak A.R. nr. 07/1825

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR BEVOEGD VOOR DE PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN. met kantoren te 8000 Brugge 
Werkhuisstraat 9, doch woonstkeuze doende bij zijn 
raadsman hiernagenoemd
- EISER
- hebbende als raadsman Mr. B. Bronders, advocaat 

te 8400 Oostende E. Beemaertstraat 106

TEGEN:

met ondememingsnummer
met zetel te

W
*
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storlplaats
- het herstellen van het maaiveld met teelaarde
dit binnen een termijn van 2 maanden, te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen 
vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 300 euro per dag vertraging, zonder het toekennen 
van een bijkomende termijn ex artikel 1385 bis, laatste lid Ger.Wb.;

3. eiser zou worden gemachtigd om overeenkomstig artikel 153 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening amblshalve over te gaan tot uitvoering van de 
beschreven bouwwerken zo verweerders in gebreke blijven, en dit op kosten van verweerders;

4. voor recht.wordt gezegd dat het vfcrbeuid^jri van de dWangSonlmcn zal kunncn worden bewezen 
door alle middelen van recht en dat zij in ieder geval zal blijken uit de vaststellingen van de ecrst 
daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder;

5. verweerders solidair en in solidum, de ene bij gebreke aan de andere worden veroordeeld tot de 
kosten van het geding.

Dit alles bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaandc elk verhaal, zonder borgstelling en 
met uitsluiting van het kantonnemenl.

De raadslieden van partijen hebben de zaak in openbare terechtzitting uiteengezet. Stukken werden 
neergelegd.

De debatten werden gesloten.

l.Voorwerp van de vordering

is eigenaar/opdrachtgever van een wederrechtelijke weegbrug en verharde 
parking in asfalt op een perceel grond, gelegen te ,
kadastraal gekend onder ° Het perceel is eigendom
van en

Conform het gewestplan , goedgekeurd bij KB van 17 december 1979, is het
onroerend goed gelegen in landschappeliik waarfoynl *prarkrh pphiVH

:ober 1997 wo^dt door de gemeentepolitie van naar aanleiding van een
lacliC Cun piutes-VSTGaal opgemaakt, gezien er aan de overzijdc van het bedrijf van

een parking voor vrachtwagens in asfalt werd aangelegd, zonder daarvoor te beschikken 
over een stedebouwkundige vergunning.

Bij schrijven van 24 oktober 1997 leidt de toenmalige ambtenaar een herstelvordering in bij de 
Procureur des Konings te Kortrijk, waarin het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
wordt gevorderd, hetzij het uitbreken van de verharding.

Op 21 februari 2001 wordt door een ambtenaar bij de afdeling ROHM West-Vlaanderen een 
proces-verbaal van vaststelling opgemaakt, gezien er aan de overzijde van het bedrijf van

een weegbrug werd geplaatst zonder te beschikken over een stedebouwkundige
vergunning.

Bij schrijven van 9 juli 2001 leidt de gewestelijk stedebouwkundige inspecteur daaromtrent een 
herstelvordering in bij Procureur des Konings te Kortrijk, waarin het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand wordt gevorderd, hetzij het uitbreken en verwijderen van de weegbrug.
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Op 11 September 2002 wordt door een ambtenaar bij de afdeling ROHM West-Vlaanderen een 
proces-verbaal van vaststelling opgemaakt inzake de aanleg van een verharde parking in asfalt aan 
de overzijde van bet bedrijf van , in diens opdracht.

Bij schrijven van 3 oktober 2002 leidt de gewestelijk stedebouwkundig inspecteur nogmaals een 
herstelvordering in bij de Procureur des Konings te Kortrijk, waarin opnieuw het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand wordt gevorderd, hetzij het uitbreken van de verharding in 
asfalt, het verwijderen van het uitgebroken materiaal naar een daartoe erkende stortplaats en het 
herstel van het maaiveld met teelaarde.

m

Op 14 april 2005 klasseert de Procureur des Konings de zaak zonder gevolg gezien de redelijke 
*• vervolgingstermijn werd overschreden.

Op 30 mei 2005 wordt door een ambtenaar bij de afdeling ROHM West-Vlaanderen een 
samenvattend proces-verbaal opgemaakt, waarin wordt vastgesteld dat er aan de overzijde van het 
bedrijf van een parking voor het stationeren van vrachtwagens en
opleggers met daarop een weegbrug werd geplaatst, zonder te beschikken over een 
stedebouwkundige vergunning en deze wederrechtelijke bouwwerken worden in stand gehouden.

Door de gewestelijk stedebouwkundige inspecteur, wordt een allesomvattende herstelvordering 
opgemaakt, waarin het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand wordt gevorderd, hetzij 
■Met verwijderen van de weegbrug en het uitbreken van de verharding, het verwijderen van het 

‘ uitgebroken materiaal naar een daartoe erkende en geschikte stortplaats en het herstel van het 
maaiveld met teelaarde.

Deze herstelvordering wordt voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad voor het herstelbeleid die 
op 20 februari 2006 bij consensus een eensluidend advies verleent en akkoord gaat met de aard van 
de herstelvordering van de gewestelijk stedebouwkundig inspecteur. De Hoge Raad voor het 
herstelbeleid verwijst naar het sectoraal BPA van de gemeente =. Bij de opmaak van
dit sectoraal BPA werd ervoor geopteerd om de in overtrading opgerichte parking en weegbrug niet 
te regulariseren.

2.Beoordeling

2.1.Verweerders zetten in hoofdorde uiteen dat eiser zich riclit tot de verkeerde persoon en dat de 
kwestieuze werken niet worden uilgevoerd in opdracht van de maar wel in
opdracht van de >, een onderscheiden vennootschap van de
De vordering is onontvankelijk . Aangezien evenmin een bewijs van overschrijving wordt 
bijgebracht, is de vordering eveneens onontvankelijk.

Eiser is van oordeel dat verweerders bewust verwarring willen zaaien. Op hun eigen website 
verwijzen verweerders zelf naar de samensmelting van de Vteririodtschap en de
vennootschap • tot de Eiser heeft zich geenszins vergist omtrent
de identiteit van de vennootschap. Ook uit de ligging van de verharde parking en de weegbrug 

„ blijkt dat de feitelijke opdrachtgever alleen eerste verweerder kan zijn geweest, die daar ook als 
enige baat bij heeft.
Gezien de dagvaarding conform artikel 160 DRO werd overgeschreven op het hypotheekkantoor is 
ze wel degelijk ontvankelijk.

i

De rechtbank is van oordeel dat verweerders geen bewijskrachtig document bijbrengen waaruit 
blijkt dat de eigenlijke opdrachtgever niet de doch wel de was en
dat beide vennootschappen, onderscheiden zijn van elkaar.
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Aangezien de dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor, is de overschrijving 
gebeurd zoals voorzien door artikel 160 DRO.

De vordering is ontvankelijk.

2.2.Wat de grand van de zaak betreft, zijn verweerders van oordeel dat de herstclvordering 
in strijd is met artikel 6 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Verweerders 
verwijzen .hiervoor naar het arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak 
Hamer. Eiser heell hierop ter terechlzitting gerepliceerd en verwezen naar het arrest van het Hof 
van Ca$satie van 28 oktober 2008 waarin het arrest Hamer werd geanalyseerd.

-i. *' ^ V * ’> , . , j .• • • ’ ‘ ’ ** "
2.3 De rechtbank is van oordeel dat krachtens artikel 149 e.v. van het decreet houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, het College van Burgemeester en 
Schepen.en de Sledebouwkundige Inspecleur de mogelijkheid heell om aan dc dader van een 
stedenbouwmisdrijf het herstel in de oorspronkelijke staal, de uitvoering van aanpassingswerken of 
de betaling van een meerwaarde te vorderen.

In het arrest van 27 november 2007, heell het Europees Hof voor de Rechten van de mens de 
praklijk waarbij er verschillende jaren verstrijken tussen het bouwmisdrijf en dc uilspraak van de 
rechter, getoetst aan artikel 6 van het verdrag tot bescherming van de rechten van de meas en dc 
fundamentele vrijheden.

Artikel 6.1. EVRM bepaalt:
4

" Bij het vastslellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van een legen 
hem ingeslelde slrafvordering heefl eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onparlijdige rechlerlijke 
instelling welk bij wet is ingesteld. ”

In haar arrest van 27 november 2007 heell het Europees Hof voor de rechten van de mens 
geoordceld dat eeen herstelvordering zelfs indien zij slechts als een burgerlijke verplichting in de 
zin van artikel 6.1. van het EVRM moet worden beschouwd, onderworpen is aan de vereiste van 
een uitspraak binnen een redelijke termijn.

Verder achtte het Europees Hof een tijdsperiode van 5 jaren tussen de vaststelling van het illegale 
karakter van het gebouw dat mevrouw Hamer had laten oprichlen ( februari 1994 ) en de inleiding 
van de herstelvordering bij de eerste rechter ( mei 1999 ) onverenigbaar met de vereiste van de 
redelijke termijn.

Ook de tijdsperiode van acht jaren en elf maanden die verslreek tussen de vaststelling van het 
illegale karakter ( februari 1994 ) en de uitspraak van het Hof van Cassatie over de herstelvordering 
“ in derde aanleg “ (januari 2003) doorstond voor het Europees Hof de toetsing van de redelijke 
termijn niet.

In huidige zaak is de rechtbank van oordeel dat eiser onvoldoende diligent is opgetreden. Reeds 
op 15 oktober 1997 werd door de gemeentepolitie van een proces-verbaal opgemaakt
voor een parking voor vrachtwagens, die in asfalt werd aangelegd aan de overzijde van het bedrijf 
van N . ¥

Bij schrijven van 24 oktober 1997 werd door de gemachtigde ambtenaar een herstelvordering bij de 
Procureur des Konings ingeleid waarbij het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
werd gevorderd.
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Op 21 februari 2001 werd door de ambtenaar bij de afdeling ROHM West-Vlaanderen een proces- 
verbaal van vaststelling opgemaakt van de weegbrug, die zonder stedebouwkundige vergunning 
werd geplaatst. Hiervoor werd bij de procureur des Konings een herstelvordering ingeleid op 9 juli 
2001. Bij schrijven van 3 oktober 2002 werd door de gewestelijke stedebouwkundige inspecteur 
nogmaals een herstelvordering ingeleid bij de Procureur des Konings te Kortrijk, waarbij opnieuw 
het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand wordt gevorderd.

Bij beslissing van 14 april 2005 achtte de Procureur des Konings de redelijke vervolgingstermijn al 
overschreden en werd de zaak geseponeerd. Ondanks het verzoek van eiser deze beslissing te 
herzien, bleef de Procureur des Konings bij zijn eerder ingenomen standpunt.

I Door eiser wordt nog twee jaar en half gewacht, namelijk tot 24 September 2007, alvorens een 
1 herstelvordering wordt ingeleid voor de burgerlijke rechter.

De ecrste vaststellingen in dit dossier dateren van respectievelijk 15 oktober 1997 (inzake de 
parking } en 21 november 2001 (inzake de weegbrug ).

De herstelvordering is dan ook ongegrond want strijdig met artikel 6 van het EVRM.

De rechtbank is van oordeel dat het Europees verdrag voor de rechten van de mens primeert op de 
nationale wetgeving en dat het arrest Hamer toepasselijk is op huidige casus.

De inhoud van het arrest vajfr-het Ho£varrCassatie van 28 oktobpr 2DiMr-hrr^f- naar het oordeel 
van de rechtbank - geen bejrpMrft^>p^ de “ redelijke termijn “.

OM DEZE REDENEN,
DE RECHTBANK,

Wijzende op tegenspraak,

Gelet op de artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de taalwet van 15 juni 1935.

Vcrklaart de vordering ontvankelijk doch wijst ze af als ongegrond.

Vcroordeelt eiser tot de gedingkosten aan de zijde van verweerders begroot op 1.200 euro, 
rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesproken in het gerechtsg^bouw te-Kortrijk, in openbare lerechtzitting op 
TWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN NEGEN ‘ "' '*

Aanwezig : Mevrouw A. Plaskie, alleenzetelend rechter 
Mevrouw L. Vanzieleghem, griffier.




