
A.R. nr:. 0911149/ A van: 1 maart 2Ql ~ 

VONNIS uitgesproken in het ~tsgebouw· Het Kasteel te TUrnhout op 
MAANDAG ZEVEN MAART TWEEDUIZEND EN ELF, In de. openba
re zitting van de VUFDE. KAMER van de ReclXbank van Eerste Aanleg van 
het Gerechtelijk Arrondissement Turnhout, alwaar zetelden: 

, Alleenzetelend Rechter; j 
~Griffier. 

l 

INZAKE VAN: 

De beer metaalbewerker, geboren te 
wonendele 

- eiSer. 
-- alhier ter zitting vertegenwoordigd door mr. loco mr. 

caatte 

IEGEN: 

op· 

• advo-

·De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, bevoegd voor het 
volledige .gro~gebièd van bet Vlaams Gew~ met kantoren gevestigd te 1210 Sint
Joost-ten-Node, Koning.AJbert.n.:ta:an 19lu 22. 
- Verweerder. 

· -:- lillrier·ter- zitting Vertegen11VOOrdigd do.or mr. loco mr. ., advocaat 
te 

EN: 

Mevrouw , wonende te 
1. 

-- vrijWillig tussenkomende panjj. 
- alhier ter zjt'ting vertegenwoordi&d door mr; loco mr. advo-

caat te 
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...... 
Gezien de:stukkcn van· de rechtspleging, in bet bijzonder: 
- de· inleidende dqvaard.ing ·voor de Beslagrechter in deze. Ree~ betekend bij ex-

ploot wn. p~tsvervangènd gerecbtsdeurwaarder l ·te van. 18 
juni 2009; 
de besJuiten ·~·verweerder, neergelegd ter griffie op 31 augustus 2099 en: JO novem
ber 2009; 
de besluiten van e~r, neergelegd ter griffie op 22 oktober 2009; 
het voor eensluidCDd ver1daard afschrift· van de tegensprekelijke. besdiilddng van ® Be-
s1agrecbter in deze Recht~ van 9 maart 2010; . 
de beschikking van de Voorzitter van deze Rechtbank biJ toepassü:tg. van art. SB, § 2, 
Ger.W. van 25.maan 2010; 
de beschikking~ toepassing van art •. 747,...§ 2. Ger.W. van 19 mei 2010; 
de· besluiten van wrweerder, neergelegd ter·griftie op 7juli 201 o· en 10 november 2010; 

- :bet verzoeksChrift .tot vri',JWilüge tussenkomst, neergelegd ter griftie op 28 september 
2010; 
de besluiten van eiser en .de vrijwillig tussenkomende partij, neergelegd ter griffie op 28 
september 2010. 

Gehoord partijen bij monde van hun voormelde raadslieden, in hun .middelen era besluiten 
op de·openbare -zitting van 7 fetxuari 2011. · 

Gezien.de stukken -van partijen. 

L FEITEN EN VOORGAANDEN 

Bij in ·kracht van geWijsde ·getreden vonnis van de vierde correctionele kamer i1i deze 
Rechtbank van 5 januari 1979 werd~ CD veroor-
deeld· wegens i~ op dè Stedenbouwwet van 1962, te .. ( 

. en , met -name uitvoering ~ ·werken t~n 14 jufi 1'978 en 26 
juli 1978 ·caneen ~en ~'~ding vanaf dan tot 27 november 1978., van eenaan-
merkelijke wijzigu,g·van het reliif Valt de· bodem door bet graven ·van een vijVer .(1 ,25 m x 
25 m) en bet ophogen vur bet pç.rceeJ met ongeveer 0,50 meter van de uitgegraven aarde. 
Zij werden veroordeeld tot een·geldboete 'YBD 26,· BEF, meer opdeciemen en kosten, en 
herstel van· de. plaats binnen het jaar oa hel in kracht ·van gewijsde treden van het vomm; 
door bet terug aänvuDen van de vijVer' en bet eftëoen van het teneiu. Het college van bur
gemeester en ·schepenen ·of d!e: gemaduigde ~enaar. thans verweerder, werd gemach
tigd daarin te voorzien op kosten van en •.:indien het vonnis niet. binnen 
voormelde termijn ten uitvoer zou worden.gelegd. 

Bij in ~crack van gewijsde getreden voruüs van de u!de correctionele -kamer· in deze 
Rechtbank van 20 ianuari 1982 werden en opnieuw veroordeeld. we,. 
gens. te - , ", ., van 9 december .1980 tot 30 mei 
198 r instandhouamg van blijkbaat een ~merhuis en tuinhuisje (het voorliggende. afschrift 
is· slordig uitgevoerd). 
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1~ dient vastgesteld dat ·~ kopie!n voorleggen van deze· twee ~rschillende 
vonnissen. 

Op bet terrein werd de: veroordeJiilg .. tot bersteJ .niet uitgevoerd. E~ was ·ten· tijde van de 
inlelclende dagvaarding de eigenaar· van bet onroerend goed ingevolge akte verledell' voor 
notaris . te . op 23. oktober ··2003. Bij akte verleden. voor dezelfde 
notaris ·op 23 juli .2010 verkocht bij bet onroerend goed.aan de YrijWillig .tussenkOTDel1de 
partij·. 

Het vonnis van 5 maart 1979 werd op verzoek van verweerder betekend aan en ei· 
ser bij exploot· van plaatsvervangend gerecbtscleurwaarder te 
van 5 méi 2008. In ~ exploot liet verweerder weten· nog geen bericht zoals bedoeld in 
art. lSi PRO .(thaDS art. 6.1.45 VCRO)-te· hebben ontvangen waarii1 gemeld werc;t dat de 
hersteJmaatreget vrijwillig was uitgevoer4. Verw~rder meldde zich bet recllt voor te be· 
houden om over te gaan, tot ambtsbalve ·likvoering, waar ·bij aan toevoegde dat dit ·zou·.ge.
beuren na eensluidesd.advies van de Hoge .~ voor het Herstelbeleid (tbans Hoge Raad 
voor bet. HandbaVingsbeleid). In li~ vervolg van het cxplóo't werd mwezen.naar'bet von
niS· van 20 januari. 1982, waarbij echter werd gesteld dat herstelmaatregelen ~· de. vij
ver en het effenen van het tcrreill' zouden moet~ uitgevoerd worden, ·die niet ~rvat waren 
in het vomm van die· datum. . . . 

Daarop liet e~r verweerder ~~deD ~r cle· Beslagrechter .in de-L.e Rechtbank. Met: 
be_schiklqng· van~· ·maa"' 2~1p· veiwees .deze de zaak bij tO,cPassin$: .~ ·:~ ... 88,. § :~.~ 
Ger.W. naar•de Voorzitter·van .deze;·Rcc~~die ·:?-C n• d~ b!J!g~iJ~ ~ht~ v.ët:.· 
wees. . ' · · · .. ·, · 

~ . . , .. .. ... . . 
NaïvèrkO.oP. V&n ·bet óóioererid goed kwam··~ nie~~e·-~tg~:vruwtl.IIg:.~ .. . ' . . . ... . .. 

IL VQRDERING,EN 

Met de inleidende.dag\iaarding vroeg eiser: -. 
te oordelen· dat het recht nog t,titvoering te gcve.o. aan hel volll1h van de correctionele. ' 
redltbank. ooger bij de uiteenzetting vaa de feiten nader ·~~-evên, is vervallen 
(waarbij dient opgemerkt~ eiser lnde u~ing yan de feiten louter·.va-wijst naar 
een·vonnirvan .20januari 1982); 
venyeerder te bevelen dch vaoàf de~· van ~t tusseJ:l te komen vomiis te. ont
houden van iedere -daad ~ I:Ûlvoering· van VO!()rmeld vonnis,. cUt op stralfe van .een 
dwangsom van €· 6.500~00 per Va5tgesteJde·overueding; . 
verweerd~ tevens te 'Veroordelen:"het. nodige. te doen· voor ovérschrijving van-de. t\JSSen 
te komen uitspraak in de:regJSters van het ·hypotheekkantoor en de vennelding ervan In 
het v~r. dit binnen de ·maand na de Uitspraak ~ bet tussen te komen 
vonnis en hiervan hét bewijs voor te· leggen aan zijn.raadsman, op straffe. van. verbeurte 
van een ·dwangsom van € 125,00 per dag. vertraging.. · 

J n ~luiten waàgt eiser buiten zake gesteld te worden. De ~ijWillig tussenkomende pan ij 
herneemt de vorderingen van eiser en ~t tiijkOmend verweerder te bevelen de -eventu. 
eel ondertm;sen gevestigde wetteliJKe hypothéken op zijn ·kosten· doo.r te babi binnen de 
maand na Uitspiaak van het tussen. te ·k~men vonnis. 
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Verweerder· vraagtde ·vorderinJ onontvanketijk..Diirlstens ongegrond 'te verldaren. 

tii~.PRQCEDlJitE. 

Aan:de vrijwillig tussenkomende partij' kan akte worden verleend van baar tussenkomst. 

Er is echler ·g~ ·recieo ·om eiser buiten zake te ste'Den. Verweerder vordert ·van hem ver
oordeling tot de kosten, en verweerder beeft ·in zijn relatie tot de vrijwillig tussenkomende. 
·partij. mogelijk nog belang om de vordering te doen toekennen. 

Nadat de zaak op· de zittq: van 7 rèbruari 2011 was behandeld en in beraad genomen, 
werd· ter gtiflie op 8 februari 20U een brief ootvaDgen van de advocaat van eiser en cJe 
vrijwQlia tussenkomende panij met bijkomende ·st~ die dOOr een materiële vergissing 
niet bij het ·reeds neergelegde stukkenbundel zoudeil·.'iijil gevoegd. 

Deze stukken dienen-buiten het beraad te worden g~uden {~. T:lt: Ger.W.)~ 

IV. IN· RECHTE 

A .. Ontvanlseluisheid 

Verweerder werpt de ono~elijkbeid van de vordering op maar haalt daartoe geen bij
zondere reden .aan en de Rechtbank Det·er geen. 

De vordering is· ontvankelijk. 

8 .. Verjarin& van bet bevel tot herstel 

AJs. eerste .argument voeren e~r en· de vrijWiWg tussenkomende partij de· veljaring van de 
·veroordeling tot herstel In de oorspronkelijke plaats aan. Zij .stellen daarllij~ wat verweer
der terecht niet betwist, dat de ver;F.lringsl~jn ten tijde van .het correctio~Je ~orinis der
tigjaar was, en tham, Sin,ds:27jwi' 1998, tlenjaar. ·o~ rneneii·:iij dat de tussenge
komen betekening. van. het vonnis .de verjaring niet heeft gestuit ·omdat ·bet .een Joiltere· be
tekening was. zonder bevel tot bel:a.len. 

Eiser en de vrijwillig tussenkomende partij ver..Yij?.en naar D.ict-gcpubljceerde. rechtspraak, 
diè zij· ecbler niet voorleggen ·en waarvan de Rechtbank bijgevolg geen. leemis bn nemen. 

Ei5er en dè Nrijwillig tusseokomcnde partij miskennen de· bewoordingen van bet explOot 
waar zij' stellen dat .louter sprake was ·van een betekening, zonder be'Vel tot betalen. De 
hoofding van bet exploot vermeldde weliswaar louter "betekening~·. zonder ~. maar in 
J1et vervolg kondigde: verweerder aan tet ambtshalve uitvoering te zuil~ ov.et:gaan, waar
.bij'hij'almóg:aan dan wel eiser· de mogelijkheld liet om:zelftot uitvoering van de 
·herstelmaatrcgeJ over te gaan en hem daarvan in kennis te.stellen. 
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• 
Het explOot van 5 mei 2008 stuitte aldll:S op correcte wijze de· verjaring - voor wat betreft 
het vonnis vanS maart 1979. 

Er Ugt echter geen exploot yoor waarbij;. het vormis van 20 januari 1982 werd betekend. op 
verzoek van verweerder. terwijt de vordering.van eiser·en·de·vrijwillig tussenkome.,de piu'· 
tij louter betrèkking.neeft.op ~ vonnis~ 

De stelling van verweerder dat .met bet exploot van 5 mei 200·8 bet vonnis van 20 januari 
.1982 ·werd bete~. is m strijd met de authentieke vastste11ing. van de gerechtsdeurwaar
der' dal·bij het vomm vaa 5 maart 1979 'betekende. 

De Rechtbank ziet geen reden om.l)ierm een verschrijving te lezen, nu de gerechtsdeur:. 
waarder de: datum en kamer van het vomûs.kende. 

Nu :verweerder niet aantoont dat het vonnis van 20. januari. t982 op ·zijn· verzoek werd be
iekend vóór Z7 juli 2008,. bes1uiten eiser en de vrijwillig tussenkomende partij terecht tot 
de· verjaring. 

Oe. vor-deri:ng ïs· ald~ principieel gegrond, .uiteraard· alle~ wat. betreft het vonnis. vari.20 
. januari 1982. 

C. Oo te 1egg~ veroordeJ.ing. 
. . . 

-» 

,~ g~~ordé~: maàtrègelèn. worden op··zièh: ni~~, ~tW,iSt en irunnëil :~oidcri.toèg~ken~ .. 
. . . 

~ .~ echt~rg~~r:~ oiiiá$ te nenien daf·verWee~èr.ondanks,ëfit 'yofuûS rióg zou over-.· 
gaan·tot uit:Voering, zodát·op .. dat·p~~;g~ <lW!Ul&SQmïooët worde.n opgèleg~; .. . . ' ~ ' 

Voor de ·overige maatregèteti.wof.dt ·.een ·tennijn Vë!ft::drie. maanden rià bëfelèënirig.'vun .. h<;t:-
vonnis toegekend. · . · . · · . : . 

OM DEZE.REDENEN, . 
en de·reehtspleging.gescl;üed zijnde in het .Nederlands confOrmde>~.ikeJen 2, ·34, 36~ 37 .. 
en 41 .van de Wet van'lS jWli 1935~ · 

'DE RECHTBANK, VODJ:lissend ~p tt;genspraaken in eerst~ aanleg, 

Verleent de vrijwiDig tussenkomende partij aktevambaar tussenkomst.. 

Zegt voor recht dat er geen· reden iS om eiSer buiten zake te st.eJlen. 

Ver~ de vtmlering van. eiser en de. VlijwUUg tUssenkomende partij ontvankeliJK en in 
de hiema·.bepaalde mate g~grond. 
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Zegt voor recht dat het recht van verweerdei om nog Uilvoeriilg· te geven aan· de veroor
deling tot herstel in de OOJSprorlketijke staat, opgelegd. bij VODDis .van de zesde correctio
nele.kamer in deze Rechtbank van 20 januari 1982, gewezen inzake beklaag~ 

, en· ~ opzichtens. eiser en de. vrijwillig tussenkomende. partiJ 
vervanen is door veijuiilg. 

BeveeJt.verweerder·om·zich vanafbeden te·onthoudcn van ·iedere. daad van uitvoering van 
voormeld vonois. 

, Veroordeeh verweerder om het. nodige te doen voor overschrijving of kantmelm,ng van 
hliidi& vonniS in ·de registCIS van bet hypotheekkantoor .en. de vermelding eryan·in het ver
gunningenregister, binnen drie maanden· na betekening van dit vorum en:·Jüervan hef beWijs 
voor te leggen aan de. advocait van eîSëf en de vrijwillig tussenkomende partij, op.straffe 
van verbeune van een·dwangsom .vàn·€ .125,00 peniag vertraging. 

Vetoordeelt vm:weerder ·om de eventueel.ondertWiSCll op zün .verzoek gcvestig~ wettelij
ke hypotheekkantoor op zijn kosten door te halen .biMen drie maanden na bete~ning van 
dit vonriis. 

VeroOideelt verweerder tot de kost,en van bet geding. begroot als volgt: 
- in hoof& van·eiser en de vrijwillig tussenkomende partij: € 214,93 dagvaarding en rol

stelljng en € 1.200.00. recbtsplegblgsvergoeding; 
- iD.hoofde van verw~ € 1.200,00 recblsp~oeding. 
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