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> Lille, 

eiser.

gepensioneerde, geboren te op wonende te

ter zitting in persoon aanwezig en bijgestaan door Mr. Michiel Roets, advocaat te 2300 

Turnhout, Steenweg op Zevendonk 60

tegen

1.1___  _____ , gepensioneerde, wonende te Turnhout,

eerste verweerder,

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Liesbet Dens-Schrijvers, advocaat te 2300 Turnhout, 

de Merodelei 37

2. I__________________________ , geboren te op : , wonende te

Lille,' .

tweed e verweerster,

ter zitting in persoon aanwezig

3. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE met ad res

te Gemeentehuis, 

derde verweerder,

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Jo Van Lommel, advocaat te 2018 Antwerpen, 

Mechelsesteenweg 27, alwaar keuze van woonplaats wordt eedaan

4. DE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN 1NSPECTIE RWO ANTWERPEN, met kantoor 

gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 55,

vierde verweerder.

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Thomas Meireleire (balie Turnhout) loco Mr. Johan 

Claes, advocaat te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160
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Gezien de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder:
- de inleidende dagvaarding, betekend bij exploten van gerechtsdeurwaarder Luc 

Hannes te Turnhout van 15 September 2011 en gerechtsdeurwaarder Frank Jennes te 
Antwerpen van 21 September 2011;
het tegensprekelijk vonnis van de vijfde kamer in de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout van 14 november 2011;

- het tegensprekelijk vonnis van de vijfde kamer in de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout van 25 februari 2013;

- arrest nr. 17/2014 van het Grondwettelijk Hof van 29 januari 2014;
- de beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. van 20 maart 2014;

de besluiten van eiser, neergelegd ter griffie op 30 april 2014 en 24 oktober 2014;
- de besluiten van eerste verweerder, neergelegd ter griffie op 21 mei 2014 en 25 

november 2014;
- de besluiten van derde verweerder, neergelegd ter griffie op 25 juli 2014 en 28 

november 2014;
. - de besluiten van vierde verweerder, neergelegd ter griffie op 26 September 2014 en 

28 november 2014;

Gehoord ter openbare zitting van 5 januari 2015, in hun middelen en besluiten:
- eiser in persoon, bijgestaan door zijn voormelde raadsman;
- eerste, derde en vierde verweerder bij monde van hun voormelde raadslieden;
- tweede verweerster in persoon.

Gezien de stukken van eiser en eerste, derde en vierde verweerder.

I. FEITEN EN VOORGAANDEN

De tot dan gestelde vorderingen van partijen en de feiten die eraan ten grondslag liggen, 
werden reeds uiteengezet in de voorgaande vonnissen van 14 november 2011 en 25 februari 
2013.

Met het vonnis van 14 november 2011, rechtdoende bij toepassing van art. 19, tweede lid, 
Ger. W. (thans derde lid), werd de vordering van eiser ontvankelijk verklaard en:

- werd verweerders een verbod opgelegd om tot uitvoering over te gaan van de 
herstelmaatregel bevolen bij het vonnis van de vierde correctionele kamer in deze 
Rechtbank van 9 februari 1976, gewezen lastens eerste en tweede verweerder als 
beklaagden, alvorens ten gronde een definitieve uitspraak tussen partijen zou zijn 
gewezen;

- werden verweerders veroordeeld tot een dwangsom van € 100.000,- indien zij alsnog 
tot uitvoering zouden overgaan vanaf 24 uur na betekening van dit vonnis, ten laste 
van degene(n) die tot uitvoering zou(den) overgaan, en indien dit meerdere partijen 
zouden zijn, al dan niet gelijktijdig, in gelijke delen tussen hen te verdelen;

- werd de zaak naar de bijzondere rol verwezen.
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Vervolgens, met het vonnis van 25 februari 2013:
werden de gestelde vorderingen, in zoverre nog niet ontvankelijk verklaard, 
ontvankelijk verklaard;
werd voor recht gezegd dat er geen reden was om derde verweerder buiten zake te 
stellen;

- werd voor recht gezegd dat het recht om ten aanzien van eiser over te gaan tot 
uitvoering van de herstelmaatregel zoals vervat in het vonnis van de vierde 
correctionele kamer in deze Rechtbank van 4 februari 1976, gewezen lastens eerste 
en tweede verweerder als beklaagde, niet verjaard is;

- werd tweede verweerster veroordeeld tot tenlasteneming van de helft van de kosten 
van uitvoering van die herstelmaatregel door eerste verweerder, door eerste 
verweerder verhaalbaar op tweede verweerster op eenvoudig vertoon van de 
factuur;

- werd alvorens verder ten gronde te oordelen, aan het Grondwettelijk Hof volgende 
prejudiciele vraag gesteld:

"Schenden de artikelen 6.1.7 en 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre een veroordeelde 
die geen eigenaar meer is van het betrokken onroerend goed zonder 
voorafgaand positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 
kan overgaan tot uitvoering van een herstelmaatregel waartoe hij werd 
veroordeeld tegen de actuele eigenaar die niet veroordeeld werd, terwijl de 
uitvoering van dezelfde herstelmaatregel door de stedenbouwkundige 
inspecteur of het college van burgemeester en schepenen slechts kan warden 
opgestart nadat de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid daartoe een 
voorafgaand positief advies heeft verleend?"

Het Grondwettelijk Hof antwoordde op 29 januari 2014 negatief.

II. VORDERINGEN

Eiser vraagt volgens laatste besluiten:
- in hoofdorde:

- een gerechtsdeskundige aan te stellen om zijn woning te onderzoeken 
voor wat betreft de vereisten van het woonrecht (art. 5.4.1 VCRO) en 
de woonkwaliteitsnormen (art. 5 Vlaamse Wooncode);

- te zeggen voor recht dat in zijnen hoofde bij toepassing van art. 5.4.3 
VCRO een woonrecht geldt;
het recht van verweerders om over te gaan tot uitvoering van het 
vonnis van 9 februari 1976 van de vierde kamer in de correctionele 
rechtbank te Turnhout te schorsen bij toepassing van art. 5.4.3, § 3, 3°, 
VCRO;
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ondergeschikt:
alvorens verder recht te doen:

- bij toepassing van art. 877 Ger. W. aan derde en vierde 
verweerder te bevelen een eensluidend afschrift van 
het administratief dossier omtrent de vastgestelde 
stedenbouwkundige inbreuken toe te voegen aan het 
gerechtsbundel;

- de plaatsopneming te bevelen in aanwezigheid van 
partijen;

- te zeggen voor recht dat het vonnis van 9 februari 1976 van de vierde 
kamer in de correctionele rechtbank te Turnhout actualiteit mist, 
aangezien dit beveelt over te gaan tot afbraak van "een houten 
zomerhuis, afgedekt met een zadeldak uit roofing en een houten 
bergplaats, afgedekt met een zadeldak uit roofing", en dit niet langer 
overeenstemt met de toestand op zijn perceel en niet meer 
overeenstemt met de vigerende decretale regelgeving; 
dienvolgens aan verweerders een absoluut verbod op te leggen om tot 
uitvoering over te gaan van voormeld vonnis van 9 februari 1976;

- verweerders te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 
100.000,- indien zij alsnog tot uitvoering zouden overgaan, ten laste 
van degene(n) die tot uitvoering zou(den) overgaan, en indien dit 
meerdere partijen zouden zijn, al dan niet gelijktijdig, in gelijke delen 
tussen hen te verdelen.

Eerste verweerder vraagt, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk 
rechtsmiddel, zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement: 

de vordering van eiser af te wijzen als ongegrond;
hem voorbehoud te verlenen om de eventuele meerkost welke zou kunnen 
veroorzaakt zijn door de aanwezigheid van grotere constructies dan deze die 
beteugeld werden door het vonnis van 9 februari 1976 op eiser te verhalen;

- tweede verweerster te veroordelen tot tenlasteneming van de helft van de kosten 
van herstel, kosten verhaalbaar op eenvoudig vertoon van de factuur; 
ondergeschikt en voor zover de vordering van eiser gegrond zou worden geacht en 
de uitvoering van de veroordeling niet meer zou worden toegestaan, te zeggen voor 
recht dat de ambtshalve genomen hypotheek op zijn goederen dient doorgehaald te 
worden binnen 48 uur na betekening van het tussen te komen vonnis, bij gebreke 
waaraan het vonnis als titel van doorhaling zal kunnen gelden en ter overschrijving 
op de bevoegde hypotheekkantoren zal kunnen worden aangeboden.

Derde verweerder vraagt de vordering van eiser niet ontvankelijk, minstens in al haar 
onderdelen ongegrond te verklaren.

Vierde verweerder vraagt de vordering van eiser evenals welkdanige andere vordering van 
welke partij dan ook lastens hem af te wijzen.
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Eiser vraagt de vorderingen tegen hem toelaatbaar, maar ongegrond te verklaren.

III. PROCEDURE

A. Wering van stukken

Vierde verweerder, zelf geen toonbeeld van tijdige neerlegging van stukken, vraagt wering 
uit de debatten van de ter zitting van 5 januari 2015 bijkomend neergelegde stukken van 
eerste verweerder.

Deze stukken hebben betrekking op de wettelijke hypotheek die werd genomen lastens 
eerste verweerder en waarvan eerste verweerder ondergeschikt opheffing vraagt. Om de 
verder uiteengezette redenen is deze ondergeschikte vordering zonder voorwerp en dus ook 
het verzoek tot wering.

B. Verdelingsincident

In het licht van de thans gestelde vorderingen van eiser opperen derde en vierde verweerder 
dat de beoordeling van de titel toekomt aan de beslagrechter en niet algemeen aan deze 
rechtbank, zodat deze rechtbank "niet bevoegd" is om hieromtrent uitspraak te doen.

Aangezien de beslagrechter deel uitmaakt van deze rechtbank en afdeling, is dit geen 
exceptie van onbevoegdheid, maar een verdelingsincident.

Luidens art. 88, § 2, Ger. W. zou dit incident in eerste besluiten moeten zijn opgeworpen. Bij 
gebreke daaraan kan de zaak niet meer ter beoordeling worden verwezen naar de 
voorzitter.

C. Uitputting van rechtsmacht

Eerste verweerder stelt een tussenvordering tegen tweede verweerster waarover reeds in 
het vonnis van 25 februari 2013 werd geoordeeld.

Derde verweerder stelt dat de vordering van eiser onontvankelijk is, terwijl reeds in het 
vonnis van 25 februari 2013 werd gesteld dat zij wel ontvankelijk is. De argumenten van 
onontvankelijkheid zijn grotendeels een letterlijke herhaling van voordien en betreffen niet 
specifiek de actuele vorderingen van eiser.
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Vierde verweerder besteedt in laatste besiuiten ettelijke bladzijden aan de verjaring van de 
actio judicati, waarover reeds werd geoordeeld in het vonnis van 25 februari 2013, en aan de 
betekening van het vonnis van 9 februari 1976, waarover ook reeds werd geoordeeld. 
Daarnaast argumenteert hij dat er geen reden is om de prejudiciele vraag te stellen, welke 
reeds bij vonnis van 25 februari 2013 werd gesteld.

Op al deze punten is de rechtsmacht van de rechtbank uitgeput en zal dus niet verder 
worden ingegaan. Het ware gepast dat verweerders hun besiuiten zouden hebben 
geactualiseerd.

IV. IN RECHTE

A. Vorderingen van eiser

Woonrecht

Eiser stelt over een woonrecht te beschikken zoals bedoeld in art. 5.4.1 - 5.4.4 VCRO.

Daarbij negeert hij evenwel de voorwaarde van een "vanuit bouwfysisch oogpunt 
hoofdzakelijk vergunde constructie" (art. 5.4.1,1°, inleidende zin, VCRO).

De constructie die eiser bewoont werd niet vergund, zoals blijkt uit het vonnis van 9 februari 
1976. Eiser beweert noch bewijst dat nadien een vergunning werd verleend.

Bovendien stelt eiser zelf dat op het perceel thans een andere constructie staat dan vermeld 
in het vonnis van 9 februari 1976, doch waarvoor ook geen vergunning werd verleend (of 
aangevraagd).

De vordering is ongegrond.

Actualiteit van de titel

1.
Vervolgens meent eiser dat het vonnis van 9 februari 1976 niet meer kan worden 
uitgevoerd, omdat op zijn perceel thans een andere constructie staat dan waarvan het 
vonnis afbraak heeft bevolen.

Hierin kan hij evenmin worden gevolgd. Het vonnis van 9 februari 1976 veroordeelde eerste 
en tweede verweerder om het zomerhuis en de bergplaats af te breken "en de plaats te 
herstellen in haar vorige staat". Bijgevolg zijn eerste en tweede verweerder nog steeds
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gehouden de plaats te herstellen in de toestand die bestond voor de oprichting van het 
zomerhuis en de bergplaats, en moet eiser dit dulden. Dat het thans nodig zou zijn om een 
andere constructie af te breken om die beoogde toestand te bereiken, doet geen afbreuk 
aan deze verplichting van eerste en tweede verweerder tot herstel in de oorspronkelijke 
toestand.

Hettegendeel aannemen zou overigens impliceren dat men een rechterlijke veroordelingtot 
herstel eenvoudig zou kunnen omzeilen door na het vonnis of arrest de constructie, zelfs 
zonder vergunning, te verbouwen. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn; de bedoeling van 
een veroordeling tot herstel is het bekomen van een effectieve afbraak en niet van de 
opbouw van een andere constructie.

Er is bijgevolg geen reden meer tot het bevelen van enige onderzoeksmaatregel.

2.
Verder meent eiser dat er geen reden meer is tot afbraak in het raam van het actuele 
overheidsbeleid, waarbij een oplossing wordt gezocht voor de problematiek van de 
weekendverblijven.

Maar zoals vastgesteld is de constructie van eiser volledig onvergund, zelfs als 
weekendverblijf, zodat hij niet over enig woonrecht beschikt.

Er is geen indicatie van enig (beoogd) beleid dat tot doel of als gevolg zou hebben volledig 
onvergunde constructies te regulariseren. Het staat eiser uiteraard vrij te trachten een 
stedenbouwkundige vergunning te bekomen, doch in afwachting daarvan is er geen reden 
om verweerders verbod op te leggen de veroordeling tot herstel uit te voeren.

De vordering van eiser is geheel ongegrond.

B. Vorderingen van eerste verweerder tegen eiser

Vergoeding van meerkosten

Eerste verweerder vraagt lastens eiser voorbehoud voor meerkosten van de afbraak omwille 
van de aanwezigheid van grotere constructies dan waarvan sprake in het vonnis van 9 
februari 1976.

Eiser meent dat de vordering ongegrond is bij gebreke aan rechtsgrond. Hij stelt daarbij dat 
hij het goed kocht in de huidige toestand.
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Nu eerste verweerder ondanks betwisting niet bewijst dat eiser zelf na zijn aankoop het 
goed heeft verbouwd of daartoe opdracht heeft gegeven, toont eerste verweerder evenmin 
aarrdat een eventuele meerkost de schuld zou zijn van eiser.

De vordering is ongegrond.

Opheffing van wettelijke hypotheek

Ingevolge de ongegrondverklaring van de hoofdvordering is deze vordering zonder 
voorwerp.

V.GERECHTSKOSTEN

De kosten vallen ten laste van eiser.

Deze verzoekt bij toepassing van art. 1022, derde en vijfde lid, Ger. W. de totaal aan 
verweerders toekomende rechtsplegingsvergoedingen te beperken tot € 2.640,-.

Eiser geeft geen reden aan om af te wijken van het toe te passen basisbedrag van € 1.320,-.

Art. 1022, vijfde lid, Ger. W. beperkt het totaal bedrag niet tot het dubbel van het 
basisbedrag maar het dubbel van het maximumbedrag, in deze € 11.000,-. Deze grens wordt 
niet bereikt door toekenning van drie maal het basisbedrag.

De kosten van vaststelling door een gerechtsdeurwaarder op verzoek van eiser zijn geen 
gerechtskosten in de zin van art. 1018 Ger. W..

OM DEZE REDENEN,

en de rechtspleging geschied zijnde in het Nederlands, conform artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 

van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

DE RECHTBANK,

Vonnissend op tegenspraak en in eerste aanleg.
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Verder rechtdoende na de vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 
14 november 2011 en 25 februari 2013 en arrest nr. 17/2014 van het Grondwettelijk Hof van 

29 januari 2014. ' \

Stelt vast dat haar rechtsmacht is uitgeput voor wat betreft:
- de ontvankelijkheid van de vorderingen van eiser;
- de door eiser ingeroepen verjaring;
- de vordering van eerste verweerder tegen tweede verweerster.

Verklaart de vorderingen van eiser tegen verweerders ongegrond.

Verklaart de vordering van eerste verweerder tegen eiser ongegrond.

Veroordeelt eiser tot de kosten van het geding, begroot als voIgt:
in hoofde van eiser: € 334,94 dagvaarding en rolstelling, € 19,95 uitgifte vonnis 14 
november 2011, € 366,15 betekening vonnis 14 november 2011 en € 1.320,- 
rechtsplegingsvergoeding;

- in hoofde van eerste verweerder: € 1.320,- rechtsplegingsvergoeding;
- in hoofde van tweede verweerster: niet begroot bij gebreke aan opgave;
- in hoofde van derde verweerder: € 1.320,- rechtsplegingsvergoeding; 

in hoofde van vierde verweerder: € 1.320,- rechtsplegingsvergoeding.

Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van 2 februari 2015 door

de heer R. VINCKX rechter, voorzitter van de kamer

mevrouw T. VERVOORT griffier

R. VINCKX




