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Nr. Af�;�i Rep. 
Beschikking van 12.05.2011 

DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN HET 
ARRONDISSEMENT KORTRIJK, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, RECHT
SPREKEND IN KORT GEDING, HEEFT VOLGENDE BESCHIKKING 
VERLEEND. 

In de zaak nr 10/156/C (a27z) : 

- met vennootschapszetel te 

- ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemin
gen onder numer 

- EISERES IN HOOFDVORDERING; 

- vertegenwoordigd door en pleitend meester 

en: 

.en 

- samenwonende te 
- VRIJWILLIG TUSSENKOMENDE PARTUEN; 
- vertegenwoordigd door en pleitend meester 

advocaat voornoemd; 

tegen: 

HET VLAAMSE GEWEST, 

- vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, ten 
verzoeke van de Heer Vlaams Minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, 

- met kabinet te 1210 B��1 Kon!!!& Albert II-laan 12.t 
bus 10; 

- VERWEERDER OP HOOFDVORDERING; 

- ·vertegenwoordigd door en pleitend meester 

� loco meester beiden advocaat te 

en in de zaak : 

:>voornoemd, 

- EISERES IN TUSSENKOMST EN GEMEEN- EN 
TEGENSTELBAARVERKLARING; 

- vertegenwoordigd door en pleitend meester 
advocaat voornoemd; 

tegen: 
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1./ 
- geboren te op -

en zijn echtgenote 
2J 

-

:, 

geboren te op 

samenwonende te 

VERWEERDERS IN TUSSENKOMST EN 
GEMEEN- EN TEGENSTELBAARVERKLARING; 

- vertegenwoordigd door en pleitend meester 
advocaat te 

Gelet op de inleidende dagvaarding betekend aan het Vlaams Gewest op 15/04/2010 door 
·, gerechtsdeurwaarder met standplaats te 

Gelet op de dagvaarding in tussenkomst en gemeen- en tegenstelbaarverklaring betekend aan 
de heer en mevrouw . en _ op door . , 
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van , gerechtsdeurwaar-
der met standplaats te 

Gelet op het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van de heer en mevrouw • 
: en neergelegd ter griffie op 12/01/2011. 

De partijen werden in openbare terechtzitting gehoord in hun middelen en conclusies, en de 
stukken werden ingezien. 

Relevante feitelijke voorgaand.en en vorderingen 

De heer en mevrouw 
onroerend goed gelegen te 
van de heer en mevrouw 

en 

en 

Het onroerend goed is kadastraal gekend te 

zijn eigenaars van een 
Zij kochten h�t onroerend goed 
op 23/0l/2009. 

· · · 

. Het perceel bestaat uit twee samengevoegde verkavelingsloten met centraal 
een woning in fennettestijl en bestaand uit twee volumes met zadeldak en daartussen een laag 
deel met inkom. Links is de woning, rechts een garage met bureaugedeelte. Tussen de twee 
volumes werd later een fitnessruimte en overdekt terras gebouwd met een oppervlakte van 40 
m2. 

Het onroerend goed ligt in een niet vervallen verkaveling dd. 21/11/1963 (referte 
Het is niet gelegen in een BPA of GRUP. Volgens het gewestplan . (KB 
17 /12/1979) ligt het deels in woongebied, deels in agrarisch gebied. 

Voor het onroerend goed werden twee stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd: 
- bouwvergunning 1974/20 voor het bouwen van een woonhuis, goedgekeurd 13/06/1974 
- bouwvergunning 1979/21 voor het uitbreiden van de bestaande woning, goedgekeurd 

10/04/1979 
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Het staat vast dat op het kwestieuze perceel sinds 1975 steeds dezelfde handelsactiviteit wordt 
uitgeoefend, met name het te koop stellen van tweedehandse wagens. Eerst door de heer en 
mevouw e en vervolgens door de na de aankoop 
van het perceel door de heer en mevrouw 

Eiseres houdt voor dat toen zij een milieuvergunningsmelding wenste te verrichten, zij door 
de gemeentediensten werd gewezen op een aantal problemen van stedenbouwkundige aard. 

Daarop diende _ op 11/05/2009 een regularisatieaanvraag in bij de gemeente 
_ . tot de regularisatie van de omheining, het hekken, een deel van de parking, de 

verplaatsbare garages, de fitnessruimte en overdekt terras. Niettegenstaande door het College 
van Burgemeester en Schepenen aanvankelijk werd voorgesteld om af te wijken van de 
bepalingen van de verkavelingsvergunning inzake de afineting, de plaatsing en het uiterlijk 
van de bouwwerken, werd de regularisatieaanvraag uiteindelijk, na negatief advies van de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, geweigerd wegens onverenigbaarheid met de 
wettelijke bepalingen en met de onmiddelijke omgeving of de goede plaatselijke aanleg. 

tekende hoger beroep aan tegen deze weigering doch trok deze 
beroepsprocedure naderhand in omwille van het negatief advies van de provinciale 
stedenbouwkundige ambtenaar. De reden van deze intrekking was het feit dat betrokkene na 

lezing van voornoemd advies, niet geconfronteerd wou worden met een negatieve beslissing. 

Daarop verrichtte · bij de gemeente _ de milieuvergunningsmelding 
voor de exploitatie van een inrichting klasse .3, met name : een autohandel enkel aan- en 
verkoop, stallen van auto's geen carrosserie met volgende meldingsplichtige activiteiten : 
- stallen van voertuigen - max. 25 voertuigen - vlaremrubriek: 15.1 
- stallen van geaccidenteerde voertuigen - max. 25 voertuigen - rubriek 15.6 

- stallen van bestelwagens - max 25 voertuigen - max. 25 voertuigen - rubriek 15.1 

Op 29/10/2009 werd door de lokale politie zone · een proces-verbaal van vaststelling 
opgesteld voor meerdere bouwinbreuken, met name de wederrechtelijke bouwwerken 
waarvoor betrokkene geen regularisatievergunning had bekomen. Bij de vaststellingen 
werden de overtredingen door aan de verbalisant zelf aangeduid : 
- een metalen omheining rondom het perceel 

-·-��heklren-(t.gegangspooit}-bestaande 11it .metaal en_beslagenmet_ 
hout 

- twee garageboxen (metalen constructies) 
- overdekt terras 
- een kamer (fitnessruimte) 

- verhard gedeelte parking 

- 24 gestalde auto's 

Bij verhoor verklaarde · · 

" ... De exploitatie te was in het verleden vergund, 
milieuvergunningldasse 3 (tot 25 voertuigen). Echter is er geen stedenbouwkundige 
vergunning voorhanden voor de stalling. Ik deed een aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning echter deze werd geweigerd op 1911012009. Momenteel sf.aan er 24 voertuigen 
gestald op het terrein. Er zijn nog drie bouwovertredingen zijnde een ingebouwde kamer, 
overkoepeling en een dubbele garage. Deze drie overtredingen zijn door de vorige eigenaar 
gerealiseerd. Ik geef u alle opgestelde documenten ter inzage. Ik neem kennis dat u de staking 
van het strijdig gebruik beveelt. Ik zal nog verder stappen zetten om mijn zaak legaal te 
kunnen exploiteren. " 
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De onmiddellijke staking van het strijdig gebruik, met name stallen van voertuigen zonder 
vergunning, werd mondeling en schriftelijk bevolen. (zie stukken 1 en 1' Vlaams Gewest). De 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur nam op 04/11/2009 kennis van voornoemd 
proces-verbaal en bekrachtigde op diezelfde dag het stakingsbevel. 

Op 16/12/2009 werd door de lokale politie zone een tweede proces-verbaal 
opgemaakt wegens de doorbreking van voornoemd stakingsbevel. Bij nazicht werd 
vastgesteld dat er op de parking ongeveer 25 voertuigen gestald waren. Ingevolge de 
voortgezette inbreuk van het stallen van voertuigen zonder stedenbouwkundige vergunning 
werd ter plaatse door de verbalisanten wederom de staking bevolen van het strijdig gebruik 
van het terrein, waarbij het stakingsbevel ter plaatse werd opgehangen. Het tweede proces
verbaal van vaststelling en staking van 16/12/2009 werd op 21/12/2009 door de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Inspecteur ontvangen en op 22112/2009 bekrachtigd. 

Op 07/01/2010 werd door de Rekenplichtige van het Herstelfonds lastens de 
. een administratieve geldboete van 5.000 euro geheven wegens het 

doorbreken van het bekrachtigd stakingsbevel. Een dwangbevel werd op 22/03/2010 
uitgevaardigd. 

Middels de gedinginleidende dagvaarding vordert de dat gezegd 
wordt voor recht.dat.de stakingsbevelen dd. 29/l0/2009 .. �n ... lQ/12/2Q09 O.J.IW��g .z.ijn en 
derhalve opgeheven worden. 

Eiseres, bijgetreden door de vrijwillig tussenkomende partijen, is van oordeel dat de stakings
en bekrachtigingsbevelen onvoldoende gemotiveerd zijn daar het onduidelijk is of het 
onderscheid wordt gemaakt tussen het vergunde of onvergunde deel van de parking. Uit de 
processen-verbaal kan evenmin opgemaakt worden of er wel voertuigen gestald stonden op 
het niet-vergunde deel. Uit het fotodossier zou immers blijken dat er enkel voertuigen 
geparkeerd stonden op het vergunde deel van de parking. 

Nog steeds volgens eiseres werd de parking deels vergund met de tweede bouwvergunning 
79/21. Reeds sinds 1976 werden voertuigen gestald op de parking. Aanvankelijk was het 
gebruik van de grond voor het gewoonlijk stallen van voertuigen niet vergunningsplichtig. De 
vergunningsplicht werd pas ingevoerd met het decreet van 18/05/1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke.ordening. Volgens eiseres diende de vorige eigenaar voor deze 
activiteit geen vergunning aan te vragen daar aan deze bepalingen geen retroactieve werking 
werd verleend De bestemming voor het perceel werd nooit gewijzigd Daar de vergunningen 
een zakelijk karakter hebben en dus niet personeel gebonden zijn dient het gebruik van de 
parking voor het stallen van voertuigen, ook in hoofde van eiseres, als een verworven 
bestemming te worden beschouwd. Een vergunningsplichtige functiewijziging werd nimmer 
doorgevoerd. 

Middels de dagvaarding in tussenkomst en gemeen- en tegenstelbaarverklaring vordert eiseres 
dat de heer en mevrouw en gehouden zijn tussen te komen 
in het hangende geding tot opheffing van de uitgevaardigde stakingsbevelen en dat de tussen 
te komen beschikking aan hen gemeen en tegenstelbaar wordt verklaard. Alle onvergunde 
constructies werden door hen opgericht Nochthans verklaarden zij bij de verkoop van het 
onroerend goed dat alle door hen opgerichte constructies de nodige bouwtoelatingen hadden 
verkregen en dat er geen juridische of stedenbouwkundige procedurs hangende waren 
betreffende het onroerend goed. Deze verklaringen zijn volgens eiseres en de vrijwillig 
tussenkomende partijen derhalve vals. Zij wensen dat de heer en mevrouw, 
en ! tussen komen in onderliggende procedure opdat zij standpunt zouden 
innemen en kleur zouden bekennen omtrent voormelde verklaringen in de verkoopakte. Zij 
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wensen dat in het geval de stakingsbevelen toch geldig worden bevonden dat deze beslissing 
aan de verkopers gemeen en tegenstelbaar zou verklaard worden. 

Beoordeling 

1. Inzake de ontvankelijkheid 

1.1. De hoofdvordering 
Gedaagde is van oordeel dat de vordering als onontvankelijk dient te worden afgewezen daar 
eiseres dagvaardde 'in kort geding' en de Voorzitter derhalve gehouden is de urgentie van de 
vordering te beoordelen en niet bevoegd is om zich over de grond van de zaak uit te spreken. 
Conform artikel 6.1.47 VCRO had eiseres volgens gedaagde dienen te dagvaarden 'zoals in 
kort geding' opdat de Voorzitter gevat zou zijn om zich uit te spreken over de grond van de 
zaak. 

Een vordering tot opheffing van een stakingsbevel uitgevaardigd bij toepassing van artikel 
6.1.47 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dient gebracht te worden voor de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen 
werden uitgevoerd. 

Op de inleiding. en de behandeling van de. vordering zijn de aJ:1;. 1035 tot 1041 Ger.W. van 
toepassing (inleiding en behandeling van de vordering in kort geding). Deze uitdrukkelijk 
door de wetgever voorziene procedure verloopt volgens "de vormen van het kort geding" en 
wordt derhalve ook door de voorzitter van de rechtbank beslecht, maar heeft in wezen niets 
met het kort geding te maken. De rechtspleging van het kort geding wordt weliswaar 
aangewend om een snelle procesgang te verzekeren doch de voorzitter behandelt hier geen 
voorlopige maatregelen zoals in het kort geding, doch de grond van de zaak. Eveneens in 
tegenstelling met het kort geding, komt hier ook de urgentie niet bij te pas vermits het om een 
specifieke procedure gaat die haar oorsprong als dusdanig niet vindt in de urgentie. De 
wetgever schrijft dus enkel voor dat men voor de specifiek genoemde vordering de procedure 
van het kort geding moet volgen. (Zie en vgl. Hof Gent, 06/02/2003, T.M.R. 2004,97) 

In casu werd gedagvaard in kort geding terwijl 'zoals in kort geding' had moeten gedagvaard 
worden. Dit heeft tot gevolg dat de zaak ingeschreven werd op de bijzondere rol van de kort 
gedingen en niet op de algemene rol waarop alle overige zaken worden ingeschreven om · 

-·---- ·· �rvolgens teebeèeeld-te-werden aan ee-n specifieke kamer of.aan� voorzitter��--- " 

Dit levert evenwel geen bevoegdheidsprobleem op daar de voorzitter hoe dan ook bevoegd is 
om van beide soorten vorderingen (kort geding en zoals in kort geding) kennis te nemen. 

De materiële bevoegdheid wordt bepaald door het voorwerp van de vordering zoals dit op het 
ogenblik van de rechtsingang uit de dagvaarding blijkt. In casu strekt de vordering zoals 
omschreven in de dagvaarding er duidelijk toe de opheffing te bekomen van het bekrachtigd 
stakingsbevel. De inschrijving van de zaak op de verkeerde rol kan geen repercussie hebben 
op Onze bevoegdheid om van de stakingsvordering kennis te nemen en terzake ten gronde te 
oordelen. ( De Voozitter zetelend zoals in kort geding, meester der metamorfose, 
in VAN COMPENOLLE J. en STORME M., De ontwikkeling van de procedures 'zoals in 
kort geding', 1994,1-16.) 

1.2. De vordering in tussenkomst, gemeen- en tegenstelbaarverklaring 
De materiële bevoegdheid van de voorzitter zetelend zoals in kort geding is een toegekende 
bevoegdheid. die enkel geldt voor de door de wetgever specifiek bedoelde vordering, nl. in 1 
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casu de opheffing van het bevel tot staking van de werken of handelingen waarvan wordt 
beweerd dat ze een inbreuk vormen vermeld in artikel 6.1.1. of niet voldaan is aan de 
verplichting van artikel 4.7.19, §4 VCRO. 

Hoewel de voorzitter dienaangaande ten gronde oordeelt, is zijn bevoegdheid beperkt tot 
datgene wat hem door de wet wordt toegekend, zijnde de opheffing van de maatregel. Zijn 
oordeel is bindend in het licht van de bestreden staking, doch heeft geen gezag van gewijsde 
to.v. gebeurlijke procedures m.b.t. bv herstel- of aansprakelijkheidsvorderingen die nadien 
nog voor de bodemrechter worden gevoerd. 

De vordering in tussenkomst, gemeen- en tegenstelbaarverklaring strekt ertoe de heer en 
mevrouw en te betrekken in onderliggende procedure. Als 
gewezen eigenaars van het perceel hebben zij evenwel geen uitstaans met het gebruik dat 
eiseres momenteel maakt van het perceel en waarvan de staking werd bevolen. Bovendien kan 
Onze uitspraak geen gezag van gewijsde hebben ten aanzien van toekomstige procedures 
m.b.t de geldigheid van de koop/verkoopovereenkomst die de eiseres of de vrijwillig 
tussenkomende partij en mogelijks in de toekomst nog wensen te voeren. Eiseres vertoont dus 
niet ·het vereiste belang om dergelijke vordering in tussenkomst, gemeen- en 
tegenstelbaarverklaring in te leiden zodat de vordering als ontoelaatbaar moet worden 
afgewezen. 

1.3. De vordering tot vrijwillige tussenkomst 
Als eigenaars van het onroerende goed waarvan het gebruik strijdig werd bevonden met het 
artikel 4.2.1.5° VCRO vertonen verzoekers in vrijwillige tussenkomst het vereiste belang om 
in de procedure tussen te komen. 

2. Ten gronde 

2.1. Samen met eiseres en de vrijwillig tussenkomende partijen moet vastgesteld worden dat 
de parking aangelegd op de rechterhelft van het perceel in 1979 door het College van 
Burgemeenster en Schepenen werd vergund. (zie plan in bijlage aan bouwvergunning 79/21) 
Deze parking wordt sinds 1979 onafgebroken gebruikt voor het stallen van tweedehandse 
voertuigen die te koop worden aangeboden, aanvankelijk door de heer en vervolgens 
door eiseres. Met haar stuk 4 toont eiseres aan dat de parking aangelegd op de rechterhelft van 

haar perceel, met name langszij en achter het garagegedeelte, wel degelijk vergund is. 

2.2. Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
voerde een nieuwe vergunningsplicht in voor het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of 
inrichten van een grond voor hét opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen of voor het 
parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens. De decreetgever beoogde met de 
invoering van deze nieuwe bepaling een halt toe te roepen aan het te koop aanbieden van 
allerhande goederen in open lucht, ondermeer het permanent uitstallen en te koop aanbieden 
van tweedehandsvoertuigen in de voortuin langs drukke gewestwegen, het te koop aanbieden 
van tuinhuisjes, terracotta bloempotten." (Parl.St. Vl.P., 1998-1999, nrs. 1332-8; zie het 
antwoord van de Minister op de vraag van in de Commissie 
voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening Vergadering van 29/06/2000) 

De bepaling werd ingevoerd als kapstok voor deze praktijken die niet gepaard gaan met 
andere vergunningsplichtige handelingen zoals het aanleggen van een verharde parking, het 
bouwen van een kantine enz." en aldus ontsnappen aan de bestaande vergunningsplicht. 
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Wanneer het stallen van voertuigen evenwel gepaard gaat met andere vergunningsplichtige 
bouwwerken zoals het aanleggen van een parking dan primeert de algemene 
vergunningsplicht opgenomen in artikel 99 §1 1° DRO, thans art. 4.2.1.1° VCRO voor het 
bouwwerk. De stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van een parking 
omvat de vergunning voor het stallen van voertuigen op deze parking. Alsdan is . geen 

· bijkomende stedenbouwkundige vergunning vereist voor het gewoonlijk gebruiken, 
aanleggen of inrichten van de grond voor het stallen van voertuigen. 

Bij de inwerkingtreding van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ri.tlmtelijke ordening op 01/05/2000 beschikte de toenmalige eigenaar van het perceel over een 
vergunde verharde parking en diende hij derhalve geen nieuwe bouwvergunning aan te vragen 
voor het stallen van de voertuigen op deze vergunde parking. Eiseres beschikt ook op heden 
nog over een vergunde parldng aan de rechterzijde van haar eigendom en derhalve is zij 
gerechtigd op deze parking voertuigen te stallen of te parkeren. Zij dient geen bijkomende 
stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor het stallen van de voertuigen conform 
artikel 4�2.5° a en b VCRO op deze vergunde parking. 

De aangevochten stakingsbevelen maken evenwel geen onderscheid tussen het vergunde en 
het niet-vergunde deel van de parking, dit is het deel van de parking gelegen achter het 
woonhuis. De foto's gevoegd bij het tweede stakingsbeel onderschrijven de stelling van 
eiseres da.t voornamelij� <>P.h�t y�rgunde deel van de parking voertuigen gestald waren. 

Daar de stakingsbevelen evenwel geen onderscheid maken tussen het vergunde en niet 
vergunde deel van de parking en ook de staking bevelen van het stallen van voertuigen op het 
vergunde deel, zijn zij niet naar recht verantwoord. 

OM DEZE REDENEN, 

Wij, dienstdoende Voorzitter voor de Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement 
Kortrijk, zetelend in kort geding, 

Wijzende op tegenspraak, 

- -··- m .  Gelet op de artikelen 2, 37....en -41- van de-Wet-'Wlt-15 junLl935 op het gebruik .der ... tal ... e�n,_,iILUn---
gerechtszaken; 

Verklaren de vordering in gedwongen tussenkomst, gemeen- en tegenstelbaarverklaring van 
de heer en mevrouw niet ontvankelijk. 

Verklaren het verzoek tot vrijwillige tussenkomst van de heer en 
mevrouw ontvankelijk en laten hen toe tussen te komen in de 
procedure. 

Verklaren de vordering in opheffing van de stakingsbevelen dd. �9/10/2009 en 16/12/2009 
ontvankelijk en gegrond. 

Zeggen voor recht dat deze twee stakingsbevelen worden opgeheven. 

Veroordelen het Vlaams Gewest tot de gerechtskosten verbonden aan de hoofdvordering aan 
haar zijde niet nuttig te begroten en aan de zijde van begroot op 
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de kost van de initiële dagvaarding (254,58 euro) en de rechtsplegingsvergoeding van 1.320 
euro. 

Veroordelen tot de gerechtskosten verbonden aan de vordering 
in gedwongen tussenkomst aan haar zijde niet nuttig te begroten en aan de zijde van de heer 

en mevrouw begroot op de rechtsplegings-
vergoeding van 1.320 euro. 

Zeggen voor recht dat de vrijwillig tussenkomende partijen de kosten van hun tussenkomst 
zelf dienen te dragen. 

Aldus verleend en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Kortrijk, in openbare terechtzitting, 
op TWAALF MEI TWEEDUIZEND EN ELF . 

Aanwezig: . , dienstdoende Voorzitter, 
, griffier 
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