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DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR van de afdeling Handhaving,
voorheen de Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur bevoegd voor het grondgebied van
de provincie Vla ams-Brabant, met kantoor te 3000 LEUVEN, Dirk Boutsgebouw, Diestsevest

6 bus 93;
appellant,
hebbende als raadsman Meester

advocaat t e

tegen:

DE· STAD

vertegenwoordigd door het College Burgemeester en Schepenen, met

kantoren te
geïntimeerde,
hebbende als raadsman Meester

advocaat te

Gelet op de stukken van de rechtspleging, zoals reeds vermeld in het tussenarrest van 26
maart 2012:
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (25ste kamer) op tegenspraak
uitgesproken op 3 j uni 2008, waarvan geen betekening wordt voorgelegd;.
het verzoekschrift t ot hoger beroep, op 15 mei 2009 t er griffie van het hof neergelegd;
de conclusie van appellante;
de aanvullende tevens syntheseconclusle van geïntimeerde;
Gelet op de stukken van de rechtspleging, neergelegd na voornoemd t ussenarrest van 26
maart 2012:
de conclusie van appellant na tussenarrest op 29 augustus 2019 ter griffie van het hof
neergelegd;
de conclusie van geïntimeerde na tussenarrest op 24 oktober 2019 ter griffie van het
hof neergelegd.
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Deze zaak werd ter zitting van 25 mei 2020 - met akkoord van de partijen schriftelijk in
beraad genomen overeenkomstig artikel 2 van het K.B. nr. 2 van 9 april 2020 zoals gewijzigd
door het K.B. van 28 april 2020. Op de dag van het In beraad nemen van de zaak hadden
beide partijen hun stukken neergelegd. Op de dag van de zitting liet de raadsman van
appellant nog weten dat in zijn dossier het stuk nr. 31 ontbrak doch dat dit voor de huidige
procedure niet langer van belang was gelet op de in zijn laatste conclusie aangepaste
herstelvordering.

1.

Procedure (zoals reeds deels uiteengezet fn het tussenarrest van 26 maart 2012).

1,1, Appellant stelt een beperkt hoger beroep in tegen het bestreden vonnis dat haar
oorspronkelijke vordering, ingesteld bij dagvaarding van 13 maart 2007 (overgeschreven op
het 4de hypotheekkantoor te
op 19 maart 20071), slechts deels gegrond verklaart en
het volgende beslist:
de rechtbank veroordeelt de stad
om bouw- en aanpassingswerken uit te
voeren op het litigieuze terrein, meer bepaald het gedeelte van de parking te verwijderen
binnen de vijf meter zone langs de
en de linkerhelling van de
te herprofileren
met een zacht glooiende helling, binnen de 12 maanden na betekening van het vonnis onder
verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging zonder dat de
maximumdwangsom 25.000 euro kan overschrijden;
de rechtbank zegt dat indien de stad
de herstelmaatregel niet uitvoert "
binnen de gestelde termijn, de gevolmachtigde ambtenaar van rechtswege in de uitvoering
ervan mag voorzien op kosten van de stad
eventueel verminderd met de opbrengst
van de verkoop van de materialen en voorwerpen;
de rechtbank wijst het overige af van de vordering dat betrekking heeft op bouwen aanpassingswerken;
de rechtbank veroordeelt de stad·
tot betaling van 50.000 euro, als
meerwaarde voor het terrein dat gelegen Is in de zone van openbaar groen of in de zone
voor groenaanleg, te vermeerderen met de moratoire interest aan de wettelijke interestvoet
vanaf het verstrijken van de termijn zoals bepaald In artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde tot aan de volledige
betaling;
de stad
wordt veroordeeld tot alle gerechtskosten, inclusief de
rechtspleglngsvergoeding van 3.000 euro.

1.2. Voor het hof vorderde appellant - vóór het tussenkomen van het tussenarrest - met de
hervorming van het bestreden vonnis, om zijn oorspronkelijke vordering volledig gegrond te
verklaren, dienvolgens geYntimeerde te veroordelen tot het uitvoeren van bouw- of
1

Cfr. artikel 160 § 1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening
(DORO).
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aanpassingswerken, neerkomende op het verwijderen van het gedeelte van de parking
gelegen binnen de 5 meter zone langs de
en herprofileren van de linkerhelling aan de
met een zacht glooiende helling, alsook op het resterende gedeelte van de parking
het voorzien van wateropvang volgens het voorafgaandelijk door de afdeling
goedgekeurd plan, waarbij het opstellen en
uitvoeren van dit plan dient te gebeuren binnen de 12 maanden na de betekening van het
uit te spreken (arrest).

t

~

1
Appellant vorderde bovendien dat, voor wat het gedeelte van de parking gelegen in de zone
voor openbaar groen, de stad
wordt veroordeeld tot betaling van 58.127,30 euro,
zijnde de meerwaarde die het voornoemd terrein, openbaar domeln, heeft verkregen, te
vermeerderen met een verhoging wegens muntontwaarding, in billijkheid geraamd op 2,5 %
per jaar vanaf 10 oktober 2006 tot de datum van {het arrest), plus op dit verhoogde bedrag
de moratoire interest gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de uitspraak tot aan de
betaling;

J

1

1
F
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1
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Appellant vorderde nog te zeggen voor recht dat indien geïntimeerde de hierboven
gevorderde herstelmaatregel, bestaande uit bouw- of aanpassingswerken, niet uitvoerde
binnen de gestelde termijn, zij een dwangsom verbeurt van 100 euro per dag vanaf de
betekening, met dien verstande dat de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is
overeenkomstig artikel 1385bis, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat voormelde
dwangsom begint te verbeuren onmiddellijk na het verstrijken van de hersteltermijn mits de
gerechtelijke uitspraak voorafgaandelijk werd betekend.

![
1

1
t
J

Verder vroeg appellant voor recht te zeggen dat, indien geïntimeerde de herstelmaatregel
niet zou .uitvoeren binnen de gestelde termijn, de gevolmachtigde ambtenaar van
rechtswege in de uitvoering ervan mag voorzien, met dien verstande dat geïntimeerde ertoe
zou gehouden is zijn alle uitvoeringskosten, verminderd met de eventuele opbrengst van de
verkoop van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van hun staat, begroot
en invorderbaar voor de beslagrechter.

f

'[

~

f
1
f

Ten slotte vorderde appellant alle gerechtskosten van het geding, waarbij hij evenwel
afstand deed van de rechtsplegingsvergoeding.

f

1
1i

1.3. Geïntimeerde besloot - vóór het t ussenkomen van het tussenarrest - tot de
ongegrond heid van het hoger beroep.

Il

1

i

1.

t
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-'•····--•---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - stelde incidenteel beroep in waarbij gevraagd werd:

vast te stellen dat de vordering tot herstelwerken in de zone van vijf meter
zonder voorwerp is;
de meerwaardevordering niet samen met de vordering aanpassingswerken
gegrond te verklaren;
de vordering m.b.t. de meerwaardesom ongegrond te verklaren, minstens te
herleiden tot Juiste proporties.
1.4. Bij tussenarrest van 26 maart 2012 werd (1) het hoger beroep en het inclde.nteel beroep
ontvankelijk verklaard, (2) vooraleer uitspraak te doen ten gronde de heer
aangesteld als gerechtelijke deskundige en (3) de beslissing over de gerechtskosten
aangehouden maar werd niettemin reeds vastgesteld dat partijen wederzijds afstand deden
van de rechtsplegingsvergoedlng.
De opdracht aan die gerechtelijke deskundige luldde als volgt:
zich in aanwezigheid van partijen, van hun advocaten en technische raadgevers, ter
plaatse te begeven, zijnde te
op het perceel grond gelegen tussen de
en de
kadastraal gekend
gekend als '·

,, .
I

de exacte situatie van de parking langs de linkeroever van de
te beschrijven en
van dit alles een beschrijvend plan op te maken;
In het bijzonder de afstand tussen de parking en de waterloop de
te meten;
advies te geven over de Incidentie van de heraanleg van de parking in het jaar 2005,
In opdracht van de Stad
en van de beweerde nivellering op de profilering van de
helling aan de linkeroever van de
in het bijzonder de helling aan de linkeroever van de
vóór en na de uitvoering
van deze heraanleg van de parking te beschrijven en te meten;
te antwoorden op alle nuttige vragen van partijen.
De deskundige legde zijn verslag neer op 19 december 2013.
1.5.Na het neerleggen van het deskundigenverslag vraagt appellant in zijn laatste
syntheseconclusie van 29 augustus 2019 het volgende:
•

het hoger beroep gegrond te verklaren en het incidenteel beroep ongegrond;

•
geîntimeerde te veroordelen tot het uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken,
neerkomende op het verwijderen van het gedeelte van de parking gelegen binnen de 5
meter zone langs de
wat betrekking heeft op de parkings
tot
en
tot
alsmede op het resterende !!edeelte van de parking het voorzien van wateropvang volgens
het vooraf door
goedgekeurd plan, waarbij het opstellen en
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uitvoeren van dit plan dient te gebeuren binnen de 12 maanden na de betekening van het
tussen te komen (eind)arrest;

•
te zeggen voor recht dat indien geïntimeerde de hierboven gevorderde
herstelmaatregel, bestaande uit bouw- of aanpassingswerken, niet uitvoert binnen de
gestelde termijn, zij een dwangsom verbeurt van 100 euro per dag vanaf de betekening van
het tussen te komen arrest, met dien verstande dat de toegekende termijn geen
dwangsomtermijn is overeenkomstig artikel 1385bis, laatste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, zodat voormelde dwangsom begint te verbeuren onmiddellijk na het verstrijken
van de hersteltermijn mits de gerechtelijke uitspraak voorafgaandelijk werd betekend.

•
te zeggen voor recht dat, indien geïntimeerde de herstelmaatregel niet zou uitvoeren
binnen de gestelde termijn, de gevolmachtigde ambtenaar van rechtswege in de uitvoering
ervan mag voorzien, met dien verstande dat geïntimeerde ertoe gehouden is alle
uitvoeringskosten, verminderd met de eventuele opbrengst van de verkoop van de
materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van hun staat, begroot en invorderbaar
voor de beslagrechter.
•
geïntimeerde te veroordelen tot de gerechtskosten van beide aanleggen, waaronder
een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van 5.000 euro en in hoger beroep van 1.440
euro.
1.6. Geïntimeerde verzoekt na het neerleggen van het deskundigenverslag in zijn laatste
syntheseconclusie neergelegd op 24 oktober 2019 (1) het hoger beroep af te wijzen, (2) het
incidenteel beroep gegrond te verklaren en zodoende de hoofdvordering ingesteld door
appellant (= oorspronkelijke eiser) integraal af te wijzen als ongegrond en (3) appellant te
veroordelen
tot
de
gerechtskosten
in
beide
aanleggen
waaronder
een
rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van 3.000 euro en in hoger beroep van 1.440
euro.
1.7. Op 11 december 2018 deelde het hof mede aan appellant dat deze zaak ambtshalve
werd weggelaten van de rol.
Op 20 december 2018 vroeg appellant deze zaak opnieuw in te schrijven op de rol en werd
een nieuw A.R. nummer toegekend, zijnde A.R. nr. 2018/AR/2140 (vóór de weglating was
dat A.R. nr. 2009/AR/1326 zoals vermeld in het tussenarrest van 26 maart 2012).
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ll. Relevante feitelijke gegevens (zoals reeds uiteengezet in het tussenarrest van 26 maart
2012).

2.1. De Stad
is eigenaar v~n een perceel grond dat ~elegen is tussen het
, met een oooervlakte naar schatting van
gekadastreerd te

en de

Het perceel wordt sinds omstreeks het jaar 1972 als publieke parking gebruikt. Aanvankelijk
werd grind op het terrein aangebracht.

In de zomer van het jaar 2005 werd een asfaltverhardlng aangebracht, waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd.

2.2. Bij p.v. van 18 oktober 2005 heeft een ambtenaar van de bouwlnspectle
wederrechtelijke handelingen vastgesteld bestaande in de aanleg van een parking en het

uitvoeren van reliëfwijziging:

"Beschrijving van de overtreding"
Het betreft een openbaar domein.
Ik stel vast dat een parking werd aangelegd van +/- 120 meter breed. De diepte
varieert van +/- 23 naar+/- 33 meter.
De parking is ingeplant tussen de '
' en de waterloop de
De verharding
werd aangebracht tot op +/- 2 meter van de
De parking werd uitgevoerd in
asfalt. Langs de straatzijde werden betonnen blokken geplaatst.
Het terrein werd genivelleerd waardoor langs de oever van de
het terrein
werd opgehoogd met een gemiddelde hoogte van +/- 1 meter.
Situering van de inbreuk:
Gewestplan
- K.B. van 7 maart 1977, artikel 13 van het K.B.
van 28 december 1972 "natuurgebied."
B.P.A. nummer 5 '
" - K.8. van 14 augustus 1959,
gewijzigd bij M.B. van 7 september 1983. Deels strook voor openbaar groen en
deels strook voor openbare parking.

Het p.v. werd opgesteld naar aanleiding van een klacht van de afdeling
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2.3. Op 3 oktober 2005 heeft het
een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen
van de Stad
verstuurd met volgende inhoud:
"Door het bestuur werd vastgesteld dat:
i. de volledige parking '
' opgehoogd en verhard werd met KWD ook binnen de
Sm-zone langs de
ii. het linker talud over de volledige lengte van de parking geherprofileerd werd onder
een veel te steile helling;
iii. de beplanting die door het bestuur aangelegd werd op de linkeroever op vraag van
de stad overdekt werd met de ophoging;
iv. de afwatering ln strijd is met het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004
houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater.
Gelieve het terrein terug in zijn oorspronkelijke toestand te brengen.

2.4. De Stad
werd vervolgens bij brief van 7 november 2005 aangemaand om (1)
onverwijld een einde te stellen aan het gebruik van de parking in zoverre deze gelegen is in
een strook voor openbaar groen, met herstel van de oorspronkelijke toestand en (2) om
voor het overlge gedeelte zo spoedig mogelijk een bouwaanvraag tot regularisatie in te
dienen.

2.5. De Stad
diende op 24 november 2005 een regularlsatleaanvraag in m.b.t. "het
profileren en het asfalteren van een parkeerterrein op de

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar verleende op 8 februari 2006 een negatief
advies:
" Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het regularisatiedossier voldoet niet aan de voorschriften van artikel 4 en artikel 5
van toepassing voor de zone van openbaar groen en zone voor openbare parking
volgens het BPA. Deze zone voor openbaar groen is enkel geschikt om beplant te
worden vo_lgens de stedenbouwkundige voorschriften. De zone voor openbare ·
parking moet voor minstens 1/10 beplant worden. Tevens is het ontwerp niet In
overeenstemming met de provinciale verordening Inzake hemelwater afkomstig van
verharde en bebouwde oppervlakte. Het dossier bevat geen gegevens omtrent de
waterhuishouding van de aangelegde parking. Er is geen duidelijkheid over het
verschil tussen de reeds aanwezige parkeerplaatsen en het huidige aantal zodat
hieromtrent geen toetsing kan gemaakt worden .

0002365 _
_______________________
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Het voorgelegde·ontwerp brengt de goede ruimtelijke ordening van het gebied in
het gedrang en integreert zich niet In de onmiddellijke omgeving.
Algemene conclusie
Om bovenvermelde redenen is het Ingediende project NIET verantwoord . ·

2.6. De vergunning werd op 8 februari 2006 geweigerd. De beslissing werd gemotiveerd
doordat het project strijdig Is met de planologische voorschriften van het gewestplan.
Tevens is de provinciale verordening inzake hemelwater afkomstig van bebouwde en
verharde oppervlakten van toepassing. Verder is het perceel volgens het plangebied B.P.A.
nummer ·
deels gelegen in een zone voor openbare parking en
deels in een zone voor openbaar groen.

2.7. Een eerste herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur voorzag in de
uitvoering van volgende werken:
Bouw- of aanpassingswerken:
Dit betekent het volledig verwijderen van het deel van de parking dat volgens het
van toepassing zijnde B.P.A. nummer
· gelegen is
binnen de zone voor openbaar groen (zone langsheen de
): dit gedeelte dient
conform de voorschriften van het BPA beplant te worden met hoog- of
laagstammige gewassen.
Het overblijvende deel van de parking-dat volgens het toepasselijke BPA gelegen is
binnen de zone voor openbare parking - dient voor minimum 1/10 van de
oppervlakte, conform de voorschriften van het BPA, te worden aangelegd met
groenbeplantingen. Tevens dient een wateropvang te worden voorzien volgens een
voorafaaandelijk door de afdeling
en de
goedgekeurd plan.

De Hoge Raad voor Herstelbeleid verleende op 24 april 2006 een niet-eensluidend advies
over de adviesaanvraag. De Hoge Raad oordeelde dat de beoogde herstelmaatregel niet
(afdoende) gemotiveerd was vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening.

2.8. Een tweede herstervordering van de stedenbouwkundige Inspecteur d.d. 17 oktober
2006 was opgesteld als volgt:
1. Bouw- of aanpassingswerken:
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Dit betekent:
- het verwijderen van het gedeelte van de parking dat binnen de Smeter-zone langs de
gelegen is en herprofilering van de linkerhelling aan de
met een zacht
glooiende helling
- op het resterende deel van de parking het voorzien van de wateropvang volgens een
voorafgaandelijk door de afdeling
goedgekeurd plan;
- op het gedeelte van de parking gelegen in de zone voor openbaar groen de betaling
van de meerwaarde zoals begroot in het bijgevoegd schattingsverslag.
Mits het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning mogen aan dit gedeelte
van het goed nog lnstandhoudings- of onderhoudswerken gebeuren die betrekking
hebben op de stabiliteit, zoals bedoeld in artikel 195bis, 3° van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
2. Toepassing dwangsom (per dag) wat betreft de gevorderde bouw- of
aanpassingswerken: 100 euro per dag.

Ditmaal verleende de Hoge Raad voor Herstelbeleid op 13 november 2006 een eensluidend
advies en verklaarde akkoord te gaan met de aard van de gevorderde herstelmaatregelen.

2.9. De Stad
landmeter

111.

legde voor het hof een opmetingsplan voor dat in maart 2009 door
werd opgesteld.

Bespreking

3.1.ln het tussenarrest staat o.a. het volgende te lezen:

11

1 °. De herstelwerken In de zone van vijf meter vanaf de

Geïntimeerde legt een opmetingsplan voor dat in maart 2009 door landmete,
werd opgestefd2 , Geïntimeerde voert aan dat uit dit onderzoek zou blijken dat geen enkele
werken voor de aanleg van de parking werden uitgevoerd In de erfdienstbaarheldzone van
vijf meter langs de
Appef/ant weerlegt niet in concreto de vaststellingen van
Jandmete,

2

Dossier gei'ntlmeerde, stukken 5-6-7).
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De vordering strekkende tot verwijdering van het gedeelte van de parking gelegen binnen de
vijf meterzone langs de.
is volgens geïntimeerde bijgevolg zonder voorwerp.

In haar eerste conclusie voor het hof (p. 5) had geïntimeerde gesteld dat zij aan het eerste
deel van het bestreden vonnis, dit is de veroordeling tot herstel in de vorige toestand In deze
vijf meter zone, uitvoering zou geven.

Uit het voorgelegde plan van landmeter
kan het hof inderdaad afleiden dat de
parking, zoals die thans werd aangelegd, zich niet blijkt te bevinden In de vijf meter zone
langs de
maar dit betekent niet dat er in deze zone geen werken werden uitgevoerd.
Het voorgelegde plan sluit immers niet uit dat, zoals aangegeven in het p. v. van vaststelling
van 18 oktober 2005, het terrein genivelleerd werd en "opgehoogd met een gemiddelde
hoogte van +/- een meter" en dat "het linker talud over de volledige lengte van de park!ng
geherproflfeerd werd onder een veel te steile helling".

Het is aangewezen om een deskundig onderzoek te bevelen om de exacte situatie van de
parking langs de linkeroever van de
te beschrijven, om de afstand met de waterloop
de
te meten en om advies te geven over de incidentie van de heraanleg van de parking
in het jaar 2005 en van de beweerde nivellering op de profilering van de helling aan de
linkeroever van de

2°. De aanpassingswerken m.b.t. de wateropvang "volgens plan" en de gevorderde

meerwaarde

Teneinde iedere mogelijke tegenstrijdigheid te voorkomen verkiest het hof deze punten te
behandelen na kennis te hebben genomen van het verslag van deskundig onderzoek zoals
hierboven bevolen."
3.2.De gerechtelijke deskundige kwam in zijn verslag tot de hierna volgende conclusies:

"De ligging van de rand van de
Parking aan de zijde van de waterloop
komt
nagenoeg overeen met de bovenzijde van het talud, gemeten in 2000 die dateert van voor de
aanleg van de asfaltverharding.
De parking werd deels In de zone voor openbaar groen en zone voor groenaanleg en
toegangen aangelegd met een totale oppervlakte van 10a 15ca.
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15 parkeerplaatsen worden getroffen door de grens van de Sm zone langs de

IJ

3,3. Appellant vraagt vooreerst de verwijdering van de parkings binnen de zone van 5 meter
langs dE
, meer bepaald van de parkings
tot
en
tot
Zoals reeds gesteld in het tussenarrest bestond er betwisting tussen partijen over wat juist
diende verstaan te worden onder een verwijdering binnen de Sm zone langs de
zoals
gevraagd werd in de aanvankelijke herstelvordering van appellant, reden waarom beslist
werd desbetreffend een gerechtelijke deskundige aan te stellen.
De deskundige kwam tot het besluit dat (1) het profiel van het talud niet werd gewijzigd bij
de werken uitgevoerd in 2005 behalve op drie plaatsen waar zich een minimale
overschrijding voordeed van het toenmalige talud dat echter te wijten kan zijn aan
afwijkingen op meetmethodes of gebruikte meettoestellen, (2) de Sm zone dient berekend
te worden vanaf de rand van de waterloop zoals die officieel Is vastgelegd in de atlas der
bevaarbare waterlopen en (3) 15 parkeerplaatsen getroffen worden door de grens van Sm
langs de
, met name de parkings
to1
en tot
Appellant betwist de berekeningswijze van de deskundige aangaande die Sm zone.
De deskundige is tot zijn conclusie gekomen op grond van een uitgebreid voorafgaand
onderzoek en heeft zijn advies op afdoende wijze gemotiveerd. Hij heeft op gefundeerde

wijze geantwoord op de opmerkingen van appellant op zijn voorverslag - opmerkingen die
thans herhaald worden - en hij bleef bij zijn aanvankelijk Ingenomen standpunt
niettegenstaande de argumentatie van appellant.
Gelet op de degelijkheid van het door de deskundige neergelegde verslag en het
aanvaardbaar en logisch karakter van de hierin opgenomen bevindingen is er geen reden om
geen rekening te houden met het door de deskundige verleende advies.

De parkings
tot
parkings
tot
en

worden derhalve niet allen getroffen door de Sm zone wel enkel de
tot

3.4. Ge'fntimeerde werpt echter op dat niettegenstaande de bevindingen van de
gerechtelijke deskundige de door appellant gevorderde herstelmaatregel In zijn geheel
buiten toepassing moet worden gelaten bij toepassing van artikel 159 G.W. omwille van het
kennelijk onredelijk karakter ervan.
Volgens geïntimeerde is de
op de plaats in kwestie geklasseerd als een onbevaarbare
waterloop, eerste categorie, en toont appellant niet afdoend aan welk voordeel het
verwijderen van voornoemde parkings voor de goede ruimtelijke ordening kan opleveren.
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De rechtbank had aanvankelijk enkel de bevoegdheid om een herstelvordering op haar
interne en externe wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze conform de wet is dan wel
op machtsoverschrijding of machtsafwending steunde. Dit impliceerde een controle op de
formele en de materiële motiveringsplicht.
Bij toepassing van het nieuwe artikel 6.3.1., §1 VCRO ( Decreet van 25 april 2014, in werking
getreden op 1 maart 2018} heeft de rechtbank voortaan de bevoegdheid om, bij afwezigheid
van een ontvankelijke en wettige publieke herstelvordering van een bevoegde
hersteloverheid, een eigen herstelbeslissing te nemen in functie van het ambtshalve
opleggen van het benodigde herstel. Is er wel een dergelijke publieke herstelvordering voor
handen, dan spreekt de rechter op basis van deze vordering, met dien verstande dat geen
enkel aspect van de daarin besloten herstelbeslissing ontsnapt aan de volle en vrije
beoordeling van de rechter, uiteraard rekening houdend met de grenzen die binnen de
nieuwe herstelmethodiek van artikel 6.3.1. VCRO besloten is.
Deze "nieuwe" bevoegdheid geldt voor alle herstelmaatregelen, of deze nu aan de
strafrechter dan wel aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. De regels tot afwikkeling
van ruimtelijke schade van artikel 6.3.1. VCRO hebben een algemeen en bindend karakter en
dringen zich op zowel aan de hersteloverheid en het parket bij het uitbrengen van een
herstelvordering als aan de burgerlijke rechter bij het - al dan niet ambtshalve -bevelen van
herstelmaatregelen.
Het deel van de parking in kwestie waarvan het herstel in de oorspronkelijke toestand wordt
gevraagd, is gelegen in een zone voor openbaar groen, respectievelijk zone voor
groenaanleg en toegangen volgens het BPA en in een gebied voor openbare
nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen volgens het gewestplan.
In het kader van de regularisatieaanvraag ingediend door geïntimeerde wordt benadrukt dat
de zone in kwestie een zone voor openbaar groen is die enkel geschikt is om beplant te
worden volgens de stedenbouwkundige voorschriften en dat bijgevolg de aanleg van
(verharde} parkings in een dergelijke zone de goede ruimtelijke ordening van het gebied in

gedrang brengt en een dergelijke constructie zich niet integreert in de onmiddellijk omgeving.
Op dezelfde gronden was de herstelvordering gesteund. Dit maakt een redelijke beslissing
uit die afdoend gemotiveerd is.
Geïntimeerde leidt het kennelijk onredelijk karakter van de herstelvordering tevens af uit het
tijdsverloop van deze zaak. Hierbij wordt verwezen naar het feit dat de zaak werd ingeleid
op 13 maart 2007, de zaak op 11 december 2018 ambtshalve werd weggelaten van de
algemene rol en appellant na het neerleggen van het deskundigenverslag 5 jaar heeft
gewacht om de zaak opnieuw "leven in te blazen".
De rechter moet bij de beoordeling van de gegrondheid van de herstelvordering inderdaad
ook het ruime tijdsverloop in aanmerking nemen en nagaan of gewijzigde omstandigheden

J 00~37o
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als gevolg van het ruime tijdsverloop meebrengen dat het gevorderde herstel kennelijk
onredelijk is (geworden).
Het standpunt dat de overschrijding van de redelijke termijn noodzakelijk tot een afwijzing
van de herstelvordering moet leiden, is echter onverenigbaar met de aard en de doelstelling
van de herstelvordering. De herstelvordering strekt tot naleving van stedenbouwkundige
verplichtingen waarvan de niet - naleving leidt tot een met de wet strijdige toestand
waardoor het openbaar belang geschaad wordt. De noodzaak om de goede ruimtelijke
ordening te handhaven en waar nodig te herstellen, staat eraan in de weg dat de naleving,
en zo nodig de handhaving, van deze stedenbouwkundige verplichtingen moet worden
opgeheven louter omwille van de omstandigheid dat de bevoegde overheid t.a.v. één
eigenaar heeft nagelaten de herstelvordering binnen een redelijke termijn te laten
beslechten.
Bij gebreke aan gewijzigde omstandigheden sedert de aanvang van huidige procedure die
een Invloed zouden kunnen hebben op de gevorderde herstelmaatregel kan het tijdsverloop
in deze zaak niet in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van het al dan niet
"onredelijk karakter" van die maatregel.
De door appellant gevorderde herstelmaatregel (= bouw- of aanpassingswerken,
neerkomende op een verwijdering of een herstel In de oorspronkelijke toestand) kan
derhalve toegekend worden voor wat enkel de parkings
tot
en
tot
betreft.
3.5. Voor de eerste rechter vroeg appellant naast het uitvoeren van bouw- en
aanpassingswerken tevens de betaling van een meerwaardesom.
Een dergelijke vordering wordt thans niet meer gesteld door appellant.
3.6. Appellant verzoekt t enslotte op het resterende .. deel van de parking wateropvang te

voorzien volgens het voorafgaandelijk door de
goedgekeurd plan,
waarbij het opstellen en uitvoeren van dit plan dient te gebeuren binnen de 12 maanden na
de betekening van het tussen te komen (eind)arrest.
Appellant vraagt in feite geïntimeerde te veroordelen tot het uitvoeren van bouw- en
aanpassingswerken m.b.t. wateropvang volgens een plan dat verder nog dient goedgekeurd
te worden door de
en dit na het Inwilligen van dit deel van de
herstelvordering.
De eerste rechter heeft dit deel van de herstelmaatregel - zoals geformuleerd - terecht
afgewezen.
Het komt aan appellant toe de uit te voeren bouw- en aanpassingswerken te omschrijven en
aan de rechtbank om die werken zoals omschreven te beoordelen. Dit laatste ontsnapt hier
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aan de controlebevoegdheid van de rechtbank gezien er geen concrete maatregelen i.v.m.
de wateropvang voorgelegd worden en bovendien gevraagd wordt aan geïntimeerde van
desbetreffend zelf een plan op te stellen dat nadien ook nog zal moeten goedgekeurd
worden door een andere administratie.
Het argument van appellant dat geïntimeerde weet op welke wijze zij dat plan zal moeten
opstellen en de Stad voldoende tijd zal krijgen om dit in overleg te doen met de
kan niet aanvaard worden.
De rechtbank kan geen herstelmaatregelen bevelen die nog niet bestaan en waarvan de
concrete uitwerking afhangt van de al dan niet goedkeuring door een andere administratie
die hierbij ontsnapt aan elke vorm van gerechtelijke controle.
Het bestreden vonnis wordt op dat punt bevestigd.

3.6.1. Appellant vraagt een rechtspleglngsvergoeding van 5.000 euro in eerste aanleg.
Geïntimeerde vraagt een rechtspleglngsvergoeding van 3.000 euro in eerste aanleg.
De eerste rechter begrootte de rechtspleglngsvergoeding op 3.000 euro zoals thans ook
gevraagd door geîntimeerde.
De eerste rechter stelde terecht dat de vordering van appellant een gemengd karakter ~ad,
deels niet in geld waardeerbaar en gedeeltelijk wel omwllle van het vorderen van een
meerwaardesom van 73.077,55 euro, In dat geval aangenomen wordt dat de hoogste
rechtsplegingsvergoeding diende toegepast te worden en deze begroot moest worden op
3.000 euro als basisbedrag gelet op de omvang van het gevorderde .
. Appellant
argumenteert niet op grond waarvan
in
eerste aanleg
een
rechtsplegingsvergoeding van 5.000 euro zou moeten toegekend worden. Er is inderdaad
geen aanneembare reden voorhanden om dit basisbedrag te verhogen.
Het bestreden vonnis wordt op dat punt bevestigd.
3.6.2. In hoger beroep vragen beide partijen de rechtspleglngsvergoeding te begroten op
1.440 euro (= basisbedrag voor vorderingen die niet in geld waardeerbaar zijn na de
indexatie van 1 Juni 2016 gezien thans geen meerwaardesom gevorderd wordt).
In het tussenarrest van 26 maart 2012 werd echter reeds definitief uitspraak gedaan voor
wat de rechtsplegingsvergoeding betreft in hoger beroep.
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In het beschikkend gedeelte van voornoemd tussenarrest werd immers het volgende
gesteld: "Houdt de beslissing over de gerechtskosten aan en stelt vast dat partijen wederzijds

afstand deden van de rechtsp/egingsvergoedlng'.
Het hof kan niet meer terugkomen op deze beslissing gezien zijn rechtsmacht desbetreffend
uitgeput Is.
De overige gerechtskosten, waaronder de kosten van het deskundigenonderzoek, blijven ten
laste van appellant die overwegend In het ongelijk wordt gesteld.

OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Rechtdoende op tegenspraak,
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;

Het tussenarrest van 26 maart 2012 volledig hernemend en verder uitwerkend,
Verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep als volgt gegrond.
Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre hierin (1) de vordering ontvankelijk wordt ·
verklaard, (2) dat deel van de gevorderde herstelmaatregel afgewezen wordt waarin het
uitvoeren van bouw- en aanpassingswerken worden gevraagd op het resterende deel van de
parking bestaande in het voorzien van wateropvang volgens een voorafgaand door de
goedgekeurd plan en (3} beslist werd over de gerechtskosten.
En opnieuw recht sprekende voor het overige,
1.

Veroordeelt de stad
om bouw- en aanpassingswerken uit te voeren op
het litigieuze terrein, meer bepaald het gedeelte van de parking te verwijderen
binnen de vijf meter zone langs de
zijnde in concreto de parkings
tot
en
tot
en dit binnen de 12 maanden na betekening van het
tussengekomen arrest onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per
dag vertraging zonder dat de maximumdwangsom 25.000 euro kan
overschrijden;
2. Zegt dat indien de stad
de herstelma~tregel niet uitvoert binnen de
· gestelde termijn, de gevolmachtigde ambtenaar van rechtswege in de
uitvoering ervan mag voorzien op kosten van de stad
eventueel
verminderd met de opbrengst van de verkoop van de materialen en
voorwerpen.

J0 02373

Hof van beroep Brussel- 2018/AR/2140 - p. 17

Laat de gerechtskosten - buiten de rechtsplegingsvergoeding waarover reeds definitief werd
beslist in het tussenarrest van 26 maart 2012 - ten laste van appellant.

*********
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer
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