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Réëhtbäiilt. 
van 

Eer�te .�leg 
'!'eu�e 

.zevmide· ):inner 

Foiio: 1Ä/ 

Rep. Ni'.:/1All So IBR De �htbank van: Eerste Aanleg van he� gerechtelijk .arro·ndissement 
·veurn� zeyen� k;a�, Wijze�d � h\ll'g�ljjk� ·zak�JI; h��1' h.et 
volg�� vonni.s uitg�roken: 

• 

... *. 

In- de · zaak : 

. AR. nr .. . 08/5:30./A 

____ ... '.i� zijn hoedanïgheid van ·Gewestelijk 
·stederibouwkund:iq. Inspecteur, bevoe_gd voor de pr�v,inci·e 
wEST-vLAANDE.REN, met kantoren te 8ÖOO BRUGGE, 
Werkhuisstraat nr 09 

EISER q.·q. 

J 4ebbende al.s raadsman ·Mees ter · ; , adv.ocaa t te 
, alwaar woonstkeuze 

wordt gedaan door de eisende· partij 

t e q e n 

1 met zetel .te -------- '· 
·, KBO-n·r. 

Eerste verweer.ster. 

", 

·Tweede verweerder 

Beid·e· VERWEERDERS -hebbende als raadsman Mees.ter . . 

adv.ocaät t::e 
advocaat te : 

Gel�t op ·qe· procedures.tukken. 

�-", 

Gez;i;.en de· conc:lusie·s: voor .partlj�en". 
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om :ae ·.efst en. de middelen ·van e.en Par-ti� ,té 'kennen ·mo.et 
het vols.taan· de .s,yn·:t;-heseconclµ�·�.�s ·t·e 1���l'J,. 

D.e conclusfes;,.. d,f� de part·i!� en ·t��·d'.±q he�:Qen ��-�CJ.��eqd 
d_por eie;enqe· p�rtij' re·spëc.t-revelijJÇ 'QP :19. 0·9. 20:1G en. 
door v:�rw�z:ende :Pa·r:bi): ·op· ·2"6 .10. 2öto 'neme;i: vo·�g:��· 
���'i:lç�l 1:4.8 :Pi.s Ge·r. ·w 4'e vonn aëin• väri 
sy.int-hes.econèlusi•es. en· v:er-:vanqen "V:oor :de toepas.slnq" ·van 
a.;:.t:��]Çe.l 7i$Ö e�+s�e �i:q �o. Ge�· :w.� d'e ·.gedingïnl'eidendè· 

,akte� ·en "ae�. V.or-i,q.e ;conëlusies. 

·Gèhoórd. -.part-i�·en in h.un. m±ddel·en en. conclusies· :ter 
openba·re t;erecl1tzi�t ting:. 

·c;ezl:en. het plaatsbezoek .. 

:Gezien· de: nëer:c;e'l-ec;Jdë :stukken. 

�.ele·t ·op .de .. ar:t .. . ·,2· en volgende· van dë :Wet. vàh . .  15 �un·i 
i.9:3·5 op- het taalqebru·i'k ri-n Ger�-tszaken, 

Eer.ste v����rste.;- $'�' eJc;·�n�ar. v�.n ee� ·PP_ro.e,t'ë�q.· goed 
geleqen" ·op het àdr..es van de ze'.tel van= eer.s:te: 
:v.e�èer� .tër,. r;r.w�ede: yerweerqe_::r;: is de l:>es·tuy,rc;i'�r van :�� 
vennoo:tscli�p. 

.ijü.n ·rechts:V.qor:qal@ers he;b-ben middèls een bolXMitfs.dri):f 
het kwes:tieuze. pand. gebouwd· . Verweerders, ·wordt de 
l,n:st1µ1�oi;ïd;inq. �i�Eµi ·e.e;o: ag:r;ati�sch· i:apds«�happel':Î.j:lc 
. waär.dèvóa .9.ëbied tèn las.te ·qeli'e9d. 

:Het openpaaz: iirlni:át.e;r:ië •bij; d.e·ze. f�chtpánk he�f.t de· 
her:stel.v:order.:fnq :c;.:ekl'asseerd zonder ·q.evolg. · •. 

Dez.e her.s.telvorder:inq, werd burq.erl i'j k hernomen·, door de: 
.ajct�· �@_n. :r�.Ç�t:�i!l9.�9" ;n. ·4:eze pr9cedur.e" . . 

V�pwe�r.der;; �.te1�en ·naas't d�· ontvankfi!a±j'.khei'dsexcepties" 
èla·t .2de \!'..e·�efl!·r�er l.lJ�·t;' k� 'ii(�P.'.q.��ptq�Eµl: .wQ.�.ep: a�!! 
nat.uurlijke persc:io n voor ·de ;a:ansj?l:'akel-i�·kheid ·Väh 
eerste vetw�e·�d:e.+ ! 

zi� ·houden ·v:oor ida·t de herstei:vorderf.ng ·verjaard is.,. ,zo 
�·iet· 

k�nneilij·k :ontedéiï;l:k is. 

Er 'i:s: een df·tfcüsä�ie - . t t. d 
. . cht kO ten " om. ren � g�r-.t;! .... . ? .. . !?· · _ . �· 
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f'olio: ÎJ'f 

1 . - Yblg'en.s· ve;twee;rde.::c:s dient .de .rech tba� vë;i,Ilui t P,e 
invalshoek van. :de qoed·e p ·laatsel±j ke aanleg · :de 
vqr.derl.l'!:q· l.n her.ste·1 ais ,kei;melij:k onre�ei:ij� af i:·e· 
wij.zen. 
V.o�gens· v.e.rw.ee.r4ers dienen .wij .de v:erh oudi nq a:f. te 
weq.en tusseri het voordeel voor .de r uimteli.jke ordening 
en het .na4eei van de ·v.erweerders a:ls ·in;standhoi:J.der. van 
het bouwmisdrij f". 

2. -· De rechter .heeft naar" a'anl'e.iding vari .het 

plaa.tsbezoèk vastgesteld dat de re'la:.tieve; :nieuwbouw· van 
eer·s.te vet:weers ter enkel qoed zich.tbaar is v:anaf de 
opri 't· aan de st-raat:zijde·. De onmiddellijke omgeving 
l:iest:élat· ·n:ie.t uit ·ag.rarische ·gebouwen� maar uit andere 
priva.te· woongelegenheden en een .sociale woonwi.j k. He.t 

• . beoordeeld , ·wat niet kan gez·egd ·worden van de .,hoogspanning en GSM mas·t in de na.l::rijheid.  De woning 
sluit aan bij de rand van qe bewonin.gskern·. 

Het bou:wconcept zeif., waarvoor ve:c:weerciers niet 
verantwoordelïjk zijn omdat zij .zelf qeen bouwde1iét 
hebben qepl.eegd, slui't ·aan .bij het oorspronkelijk 
.gebÖtiw.. De :riièuwe eig.enaar heeft zelf nie

.
t'sf ondernomen 

en i� ni:et g:ehouden tot het· bouwmisdrij:f, enkel tot ·het 
instandhoudèn éryan. 

3. - Pe finaliteit van ae herstelvordering J.s· de goede 
ruimtelijke ordening en niets meer. .. 
In, de ogen .va� · ei.sf?r q.q" fs .zij.n opva.ttin<;r v.:an de 
goede ruimtelij]:ce ordeninq. wel redel ij k. Volq..ens hem 
hehben·verweeräers wetende dat er ·een ·bouwmisdrij f was, 

een .r.:J.s·ico . .  genomen in .verb.and. met a;e. �onevre·��e" 
bebouwinq .  
Dat rTsico d,oet n.iet' ter .zake. 

N.iema:nd l:ca.Il �o.g· )::>etwi sten .d�t de herstelvordering: het 
karakter heeft van een. straf. Er diènt ·éep. 
p;roport�on�-ll:tei,t tei zijn tu�sen de inbreuk ,en .ae 
s�traf:.. Eën hers.tel vorcjerinq d.îê ae, �ot;.a.le: ·S.:fbr:aa:k· 
omhel.'iit van een: pand• dat maa,tschapp,elijk en 
stedenboU:W.kündi.g ni:et s �.oç·rt, is d'.isprop()rt,ioneel. 

' Eiser Q: •. q·:. ·was niet bereïd een .. redeli'j k·er vörO;ering te 

stellen zoals een meer.waardeveroordelinq" .Eiser nam. 'het . . . . . " " . . 
r-isïco zulks niet te doen, maar ook da,t doet eige:r;u:i j·k 
ni'ets te z�i.te-. 
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·F.olïoi )(i(), 

4· .. . - Het. ·.be�t�oi;d�� ;of; ·4e· �aaq . . o�· de. her.stelv.or�r:-ing. 
v.ertl·aa·rd ·fs, of het instandhöuden ri.iet. lang'er· ·ineër eèn 
iii±sÇirij:f .i.s', J� zqn_5ier v�r�'ere. rel'�vantie bij :ae 
-heoor.deiinq van dèZ:e . . zaak.,. nu:. "net .in•iti.'èe:l và.sts�aat 

·1· dat 4:e h�st;�.lv.ç-�der.:i;�q disp,rqpor-.t�oneel ab ini:tio. was· 
'en i·S en· de :toekeii:fünq ·\rari de: andere VOOrmëlde· 
e�çep�·:i;f?s t;.o.t .ni·e� . . me·er j u-rid.ia,che ·qenoeqdoen·inq k\lD.Ilen 
leiden voor yerwe�rd�rs;.· 

Omtrent 'de· ,99rechtBkosten::: 

·De part-fj:en zijn gebonden doo·r de· we .t.teri van de 
:tëcht�plegi;ig yan ·��t forµµr 'wa?irvo:or ztj qekoz·en 
hebben ... -In casu i.s .de zeve nde ,-kamer in. dèze, rechtbank 
een, ·};>ur.qer�;,jk� •k.amer· ·�e· he� We.tbç:>ek van 
ISt·rafvoràer-inq Ilie·t· kán t.ö�pa ssen· op �zij�1 
proçe4ure:ceqe f s·, ·maa·r we'l! een beroep dient te doen c.1i? 
het •Ge�èënt·elijke �etb.oe k, .dat g.i�� ·��c�µ_s·��f ·vcµi 
toepa s ·s ·inq ·is . .. 

•.i)e rechter is nie.t gebonden a.an dé het .doo:t de P.artij 
·begro_te l:J.e.��-q · ·va.p. -.�Ïke; aanqe_qeven· kos.t ·in die: 
uitqavens.tàat ·en d.fen�. ·dfe te beqr-Q�Egi op cl�· ·\11!'.e.�Jt�lij.ke 
·kosten·, .ook· a·l: is· àie beqroti-nq hoqer- o-f laqer ·da.il.de 
.vermeidinq; �van áie ·�ost: 

'
in p� .u�tq.Çlve:.i:.i.��,�at _.." fzi . . e 

.case·. ·is )'uni 2·00.7.,, Arr. Cass .. 2.o:G.1, 1'35:4., P'á:s. 2007', 
123'2 èri R ;w·. 2ö1·Ö' :._ 11, 3·á.1) • # • 

. 
. . . " - . 

·De r.e.ëhtbao:k ·d:i.:.e.nt c)U..:çi ��sl}�l·ve ·de" ·bedragen toe te 
kennen, die ·op hët óqeti:Dlik vän· de" µit-spr'a�. và� 

to .epassï .nq . ,�'ij.� .. 

Wijj b�g·rot�ri ·de: g.erecmts·kosten ·zoail.s .hi-erna •bep:aa:ld 
rekeni·nq ·hëupenä me.t. ·d�; +�·cen:te: inQ.exatie. van de 
r�·ch·tspÎ-eqinqsvergoedi'nq1 •. 

, 

Wij'zénde .i.� b\irtJ!!r:}j,jke. za·ken:, in !eerste aasll� en öp: 
teq.enspr:aàk,. w±js,t de liers:telyprder.J!n·g :a� �a;l;:s· 
dfSp:top.o·r.tio.n�eï. 

Ee.c}t de �9sten van· deze ·pro(;:èdu·rè .las'ténè a� :e-�se.nd..e 
:pa·:r:.t-id.· :q •. �,· 
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Begroot de �ósten aan ·de. zij dé van verweéi:':der.s, op:.: 

- :t�.chtsple.ginqS'verqoe�ing : 1 .• "3'2 0 EURO 

Uitge�proken in Openb�e Teretjlt_zitting van woensdag 9 

.maart 201.1.. in aanwezigheid van 

" 
, , 

Jeugdrechter, Voorzitter van de 
�eyende �� 
Hoofdgrif fier 
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