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Inzake:

DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed, Agentschap Itispectie RWO, met kantoren gevestigd te 1210 BRUSSEL, 
Koning Albert ll-laan 19 bus 22

eiseres,
die als raadsman heeft Mr. CLAES JOHAN, advocaat te 2550 KONTICH, Mechelsesteenweg 
160

TEGEN:

de heer , wonende te
, met gekozen woonplaats op het kantoor van zijn raadsman,

verweerder,
die als raadsman heeft Mr. SWERTS TOM, advocaat te 2800 MECHELEN, Antwerpsesteenweg 
16-18

* * * * *

De rechtbank neemt in acht:
■ de gedinginleidende dagvaarding bij exploot van 17 april 2015 van het ambt van 

Francois Meeus, gerechtsdeurwaarder te Mechelen;
■ de beschikking van 11 mei 2015 verleend overeenkomstig artikel 747 § 1 van het 

gerechtelijk wetboek die het akkoord van de partijen betreffende de condusiekalender 
bekrachtigt;

■ de condusie voor de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur, neergelegd op de 

griffie van deze rechtbank op 31 juli 2015;
■ de syntheseconclusie voor de heer , neergelegd op de griffie van deze

rechtbank op 26 augustus 2015;
■ het akkoord van de partijen ter zitting van 2 mei 2016 om alle conclusies, zelfs 

laattijdige, in de debatten op te nemen;
■ de voor de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur en de voor de heer 

overgelegde stukken.
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1. PROCEDURE

1.1. P.e P.rqcedureyqor^aandene^

De betwisting tussen partijen heeft betrekking op de door de Gewestelijk 
Stedenbouwkundig Inspecteur lastens de heer gevorderde uitvoering van een
herstelvordering bevolen bij vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen van 

03.12.1982,

Bij exploot van 17.04.2015 Met de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur dagvaarding 
betekenen aan de heer Vervoort om te verschijnen voor deze rechtbank.

De vordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur strekt er, zoals geformuleerd 

in laatste conclusie, toe om:
"De vordering van concluant ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Verweerder het gebod op te leggen om binnen een termijn van ein jaar na de betekening van het te vellen 

vonnis over te gaan tot uitvoering en naleving van het vonnis gewezen door de 3de kamer van de Correctionele 

Rechtbank te Mechelen van 3 december 1982 waarin gedaagde betreffende het onroerend goed, zijnde een 

perceel bouwland gelegen te groot 23 a en 78 ca ingeschreven op het

kadaster te onder (plaats gekend zijnde als ) aldus werd

veroordeeld:

Beveelt op vraag van de bevoegde ambtenaar of van het college van Burgemeester en Schepenen, de plaats 

in de vorige staat te herstellen door het slopen van de woning en de paardestal binnen een termijn van ten 

jaar, en beveelt dot, wanneer de plaats niet wordt hersteld in de vorige staat binnen gezegde termijn, de 

bevoegde ambtenaar en het college van Burgemeester en Schepenen, van ambtswege zullen kunnen 

voorzien in de uitvoering ervan;

dit alles op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging, tn te zeggen voor recht dot de 

stedenbouwkundige inspecteur gerechtigd wordt ambtshalve over te gaan tot uitvoering van dit vonnis op 

kosten van de veroordeelden;

Gedaagden te veroordelen tot alle kosten aan de zijde van concluant begroot aldus:

- kosten dagvaarding: 334,16 €

- r.p.v.: 1.320 €

Het te vellen vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en met verbod tot 

kantonnement;M

De heer vraagt in laatste conclusie om:
"De vordering van eiser ontoelaatbaar, minstens ongegrond te verklaren;
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Dienvolgens te zeggen voor recht dat de redelijke termijn is overschreden en aldus artikel 6.1 EVRM 

geschonden;

In ondergeschikte orde te zeggen voor recht dat conduant niet gehouden is tot betaling van enige dwangsom; 

Het te vellen vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren niettegenstaande enig rechtsmiddel en met 

uitsluiting van borgstelling en kantonnement.

Eiser te horen veroordelen tot de kasten van het geding, m.i.v. de rechtsplegingsvergoeding in de zin van artikel 

1022 Ger.W., ten belope van het bedrag van 1320 euro."

1.2. Pepntyankeljj\kheid.y

De heer vraagt om de vordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur
ontoelaatbaar te verklaren, stellende dat de redelijke termijn werd overschreden.

Krachtens artikel 6.1 van het Europees verdragtot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden (hierna afgekort als "EVRM") heeft eenieder bij het 
vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op de behandeling van zijn 

zaak binnen een redelijke termijn.

De rechtbank is evenwel van oordeel dat een eventuele onredeiijke vertraging niet leidt tot 
de onontvankelijkheid van de vordering.

Artikel 13 EVRM bepaalt dat eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dit verdrag zijn 
vermeld, geschonden zijn, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale 
instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van 
hun ambtelijke functie. Deze bepaling houdt niet in dat wanneer de rechter vaststeit dat de 
in artikel 6.1 EVRM bedoelde redelijke termijn is overschreden, het herstel waarop de 
strafrechtelijk vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelijk bestaat in het verval van de 
vordering tot herstel in de oorspronkelijke staat. (in die zin o.a. Cass. 6 januari 2009 (A.R. 

P.08.0674.N), http://iure.iuridat.iust.feov.be/7langgnl (justel nr. N-20090106-5))

De vordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur, strekkende tot veroordeling 
van de heer tot uitvoering van het vonnis van 03.12.1982, onder verbeurte van een

dwangsom, is ontvankelijk.

http://iure.iuridat.iust.feov.be/7langgnl
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Waar de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur tevens vraagt om de stedenbouwkundig 
inspecteur tevens te machtigen om, op kosten van de heer ambtshalve over te
gaan tot uitvoering van de bij voormeld vonnis bevolen herstelmaatregel, wijst de rechtbank 
er op dat de bevoegde ambtenaar hiertoe reeds werd gemachtigd bij voormeld vonnis, zodat 
de vordering op dit punt zonder voorwerp is.

2. FEITELUKE GEGEVENS

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, rechtsprekend in correctionele 
zaken, van 03.12.1982, werd de heer schuldig beyonden aan een inbreuk op artikel
64, lid 1 van de wet van 29.03.1962, door het zonder voorafgaandelijke stedenbouwkundige 
vergunning uitvoeren of instandhouden van werken op een perceel bouwland gelegen te

. Meer concreet betroffen de geviseerde constructies 
een woning (L 14m x B 9,70m x H 3,5m) en een paardenstal (L 8m x B 4m x H 2,5 m). Op 
vraag van de bevoegde ambtenaar of van het college van Burgemeester en Schepenen, werd 

bevolen om:
"de plaats in de vorige staot te herstellen door het slopen van de woning en de paardestal binnen een termijn 

van ein iaar, en beveelt dat, wanneer de plaats niet wordt hersteld in de vorige staat binnen gezegde termijn, 

de bevoegde ambtenaar en het college van Burgemeester en Schapenen, van ambtswege zullen voorzien in de 

uitvoering ervan;"

Voormeld vonnis werd aan de heer betekend op 27.01.1983.

Per schrijven van gerechtsdeurwaarder Bart Maerevoet van 01.06.2007 werd de heer 
attent gemaakt op zijn verplichtingen ingevolge het vonnis van 03.12.1983.

De raadsman van de heer antwoordde per schrijven van 19.06.2007 aan
gerechtsdeurwaarder Maerevoet dat de heer geen gevolg zou geven aan het
verzoek tot herstel in de oorspronkelijke staat.

Het vonnis van 03.12.1983 werd opnieuw aan de heer betekend bij exploot van

13.02.2008.

Per schrijven van 03.10.2011 meldde de Stedenbouwkundig Inspecteur aan de heer
dat er op 15.09.2011 een wettelijke hypotheek ten bedrage van € 75.000,00 werd
ingeschreven op het onroerend goed aan de en dit tot
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waarborg van alle in het kader van de ambtshalve uitvoering van de herstelvordering te 
maken kosten.

Per brieven van 07.08.2012, 21.08.2012, 25.02.2013, 24.10.2013 en 31.07.2014 drong de 
Stedenbouwkundig Inspecteur bij de heer aan op uitvoering van de
herstelmaatregel opgelegd bij vonnis van 03.12.1981. De heer antwoordde per
aangetekende brieven van 21.08.2012, 04.11.2013 en 13.08.2014 dat hij geen gevolg zou 

kunnen geven aan het verzoek tot herstel in de oorspronkeiijke staat.

Uiteindelijk liet de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur bij exploot van 17.04.2015 
dagvaarding betekenen aan de heer , met oog op diens veroordeling tot uitvoering
van het vonnis van 03.12.1982 onder verbeurte van een dwangsom.

De verdere gegevens van de zaak en de argumenten van de partijen zullen verder bij de 
beoordeling van de zaak behandeld worden, voor zover ze dienend zijn.

3. BEOORDELING

Zoals reeds aangehaald strekt de vordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig 
Inspecteur tot veroordeling van de heer tot uitvoering van het vonnis van de
correctionele rechtbank te Mechelen van 03.12.1982, binnen een termijn van een jaar na 
betekening van het te vellen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per 
dag vertraging.

3.1.
De heer vraagt om de vordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur
ongegrond te verklaren, minstens om geen dwangsom op te leggen, stellende dat de 
redelijke termijn conform artikel 6.1 EVRM geschonden is. Meer concreet werpt hij op dat 
de vordering strekt tot uitvoering van een vonnis dat reeds 32 jaar geleden aan hem 

betekend werd.

Krachtens artikel 6.1 EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgeriijke rechten en 
verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde 
strafvervolging, recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Dit recht
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strekt zich uit tot het recht op een tijdige uitvoering van een definitive veroordelende 
rechterlijke beslissing, hetgeen impliceert dat dergelijke beslissing niet abnormaal lang 

zonder uitwerking mag blijven als gevolg van het handelen of stilzitten van enige interne 

overheid. (in die zin o.a. Cass. 30 januari 2009 (A.R. C.05.0585.N)

http;//iure.iuridat.iust.fgov.be/JuridatSearchCombined/?lang=nl (justel nr. N-20090130-1))

Een eventuele schending ervan dient te worden getoetst aan de omstandigheden van de 
zaak en de gebeurlijke toestand van rechtsonzekerheid waarin de betrokkene zich vanaf de 

veroordeling bevond.

De heer werd bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen,
rechtsprekend in correctionele zaken, van 03.12.1982 veroordeeld tot afbraak van de 

woning en de paardenstal op zijn perceel bouwland te
Voormeld vonnis werd aan de heer Vervoort betekend op 27.01.1983, waartegen geen 

rechtsmiddel werd aangewend. Vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis 
bevond de heer Vervoort zich niet meer in een toestand van rechtsonzekerheid, aangezien 

hij wist dat hij diende over te gaan tot het herstel in de vorige staat door het slopen van de 

woning en de paardenstal.

Gelet op de veroordeling tot herstel lag het initiatief tot uitvoering van het vonnis van 
03.12.1982 in de eerste piaats bij de heer Vervoort. De stedenbouwkundige overheid 

beschikte (bij gebreke aan opgelegde dwangsom) ook geenszins over enig dwangmiddel om 
de heer tot effective uitvoering van de herstelmaatregel te dwingen.

Krachtens artikel 6.1 EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en 
verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde 
strafvervolging, recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. De partij 
tegen wie een uitvoerbare rechterlijke beslissing werd uitgesproken en die zelf deze 
beslissing kan uitvoeren, maar nalaat zulks te doen, kan zich niet op het recht op een tijdige 
uitvoering van een definitive veroordelende rechterlijke beslissing beroepen. (in die zin o.a. 

Cass. 30 januari 2009 (A.R. C05.0585.N) http://iure.iuridatiust.fgov.be/JuridatSearchCombined/?lang=n| 

(justel nr. N-20090130-1))

Per schrijven van gerechtsdeurwaarder Bart Maerevoet van 01.06.2007, de herbetekening 
van het vonnis van 03.12.1983 bij exploot van 13.02.2008, en de brieven van de 
Stedenbouwkundig Inspecteur van 07.08.2012, 21.08.2012, 25.02.2013, 24.10.2013 en 
31.07.2014 werd bij de heer opnieuw aangedrongen op uitvoering van de
herstelmaatregel opgelegd bij vonnis van 03.12.1981. Uit de reacties van de heer

http://iure.iuridatiust.fgov.be/JuridatSearchCombined/?lang=n%7C
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blijkt telkens dat deze zonder meer weigert om uitvoering te geven aan zijn veroordeling tot 

hertel.

De rechtbank is van oordeel dat de heer zich in de gegeven omstandigheden niet

kan beroepen op een schending van de redelijke termijn door de overheid.

3.2.
De rechtbank besluit dat op de vordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur, 
tot veroordeling van de heer Vervoort tot uitvoering van het vonnis van de correctionele 

rechtbank te Mechelen van 03.12.1982, binnen een termijn van een jaar na betekening van 
hette vellen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom, kan worden ingegaan zoals hierna 

bepaald.

Het opleggen van een dwangsom is de enige mogelijkheid om de heer tot naleving
van de bij vonnis van 03.12.1982 bevolen herstelmaatregel aan te zetten.

3.3.
Rekening houdend met hetgeen hierboven werd beslist omtrent de vordering van de 
Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur, dient de heer Vervoort te worden veroordeeld 

tot de kosten van het geding.

De vordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur betreft een niet in geld 

waardeerbare vordering, zodat de rechtsplegingsvergoeding dient te worden begroot op het 
basisbedrag van € 1.320,00.

3.4.
De Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur vraagt om het te vellen vonnis uitvoerbaar te 
verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en met verbod tot kantonnement.

Overeenkomstig artikel 1398, lid 1 van het gerechtelijk wetboek (zoals van toepassing op 
huidig geschil, met name in de versie voor de wijziging ervan bij artikel 42 van de wet van 19 
oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie) kan de rechter, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt, 

de voorlopige tenuitvoerlegging van de vonnissen toestaan.
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Het gerechtelijk wetboek gaat evenwel uit van de regel dat de gewone rechtsmiddelen 
schorsende werking hebben, waarop de uitvoerbaarheid bij voorraad een uitzondering 

vormt.

Een beslissing tot uitvoerbaarheid bij voorraad kan dan ook enkei met de nodige 

omzichtigheid toegekend worden.

De rechtbank is van oordeel dat er in voorliggende zaak geen afdoende reden voorhanden is 
om af te wijken van het principe van de schorsende werking van gewone rechtsmiddelen. 

Gelet op de termijn die ondertussen verstreken is sedert het oorspronkelijk vonnis van 
03.12.1982 kan hier ook geen ernstige reden voor gevonden worden.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK :

Het vonnis wordt uitgesproken op tegenspraak en in eerste aanleg;

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en de 

latere aanvullingen en wijzigingen daaraan werden in acht genomen;

De vordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur is ontvankelijk en in de 
hierna bepaalde mate gegrond doch ongegrond en afgewezen voor het overige;

De heer wordt veroordeeld tot uitvoering van de bij vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen, rechtsprekend in correctionele zaken, van 03.12.1982, lastens 

hem uitgesproken veroordeling tot herstel van het perceel bouwland te
in de vorige staat, en dit binnen een termijn van een jaar na de betekening 

van huidig vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van honderd euro (€ 100,00) per 
kalenderdag vertraging, met een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro {€ 
250.000,00);

<n
r\>
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De heer wordt veroordeeld tot de kosten, voor de Gewestelijk Stedenbouwkandig
Inspecteur begroot op € 334,16 (dagvaarding en rolstelling) + € 1.320,00 
(rechtsplegingsvergoeding) = € 1.654,16 en voor de heer begroot op € 1.320,00

(rechtsplegingsvergoeding).

Dit vonnis werd uitgesproken op dertig mei tweeduizend zestien in openbare zitting van de 
MB6-kamer, die samengesteld was uit:

de heer Y. Hendrickx, alleenzetelend rechter




