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De Rechtbank van eerste aan!eg te Brugge, EERSTE KAMER, heeft het 
hiernavolgend vonnis verleend: 

Jndezaak:A.R. nr. 04/3558/A. 

De GEWESTELIJKE 
KUNDIGE INSPECTEUR 

STEDENBOUW" 

bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van de 
afdeling Ruimtelijke Ordening voor de Provincie West
Vlaanderen, Werkhuisstraat, 9, te 8000-BRUGGE, woonst
verkiezend op het kantoor van Meester Bart BRONDERS, 
advocaa t te 8400-00STEN DE, E. Beernaertstraat, 106, hier
nagenoemd; 

- eise r; 

��ebbende als raadsman Meester Bar t BRON DERS, advo
caat te 8400-00STEN DE, E. Beernaer tstraat, 106, voor
noemd; 

/ 

tegen: 

geboren te op , wonende te 

- v e r we e r d e r; 

- hebbende als raadsman Meester Katia Bouve, advocaat te 
8420- DE HAAN, Mezenlaan, nr. 9; 

-=oOo=-
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1. RECHTSPLEGING. 

Gelet op de inleidende dagvaarding, rechtsgeldig betekend aan verweer
der op 18 november 2004. 

De vordering werd regelmatig overgescl1reven te 
der Hypotheken, op onder nr. 

, eerste kantoor 

De rechtbank nam kennis van het dossier van de rechtspleging en van de 
door partijen overgelegde bundels. 

Partijen werden gehoord in hun middelen bij monde van hun raadsman in 
de openbare terechtzitting van 15 november 2005. 

Artikelen 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken werden in acht genomen. 

2. BIJZONDERSTE GEGEVENS VAN DE ZAAK. 

Verweerder is eigenaar/uitvoerder van werken met betrekking tot een on
roerend goed gelegen te , dat gelegen is in een 
woongebied en tevens in het beheersgebied vai:i het B PA 

vastgesteld bij KB van 27.09.1973 
, 

Op 06.04.19 94 wordt bij proces-verbaal vastgesteld dat op dit gebouw, ter 
hoogte van de technische verdieping, een uitbreiding werd opgericht met 
een verandaconstructie in de bouwvrije zone. Het betreft een constructie 
van 12 x 2:so meter. 

· 

Deze inbreuk is in strijd met de op 13.09.1 991 afgeleverde stedenbouw
kundige vergunning voor het bouwen van een flatgebouw na het slopen 
van een bestaand gebouw. 

Op 02.02.19 95 werd de regulariserende aanvraag negatief geadviseerd 
omwille van de strijdigheid met de voorschriften van voormeld BPA, zodat 
deze inbreuk niet in aanmerking komt voor regularisatie 

Naar aanleiding van een plaatsbezoek op 21.12.2001 werd vastgesteld dat 
de betreffende constructie nog steeds niet is verwijderd. 
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De vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw uitte op 
07.062004 een klacht omwille van dit voort bestaande misdrijf. 

De feiten vormen een inbreuk op art. 9 9  van DORO dat stelt dan niemand 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning mag bouwen. 

In casu kan geen stedenbouwkundige vergunning worden voorgelegd 

De inbreuk dient te worden beteugeld conform art. 146, juncto art. 149 en 
151 DORO. 

De vordering van eiser strekt ertoe: 

- de staking te horen bevelen van de handelingen welke kennelijke inbreu
ken vormen op de stedenbouwkundige bepalingen i.h.b.: 

1 • verweerders zich te zie'n en te horen veroordelen tot het staken van het 
strijdige gebruik om zonder in het bezit te zijn van de voorafgaande en 
uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen te Brugge, op het perceel gelegen te 

een perceel te hebben gebruikt voor het bouwen van een veranda in 
de bouwvrije strook, bovenop een appartement; 

2· verweerder zich te zien en te horen veroordelen voormeld perceel te 
herstellen in de vorige toestand, meer bepaald: 
*afbraak van de veranda; 
*het verwijderen van het gesloopte materiaal van het terrein; 
binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de betekening 
van· het tussen te komen vonnis, zulks onder verbeurte van een dwang
som van 125,00 euro per dag vertraging, /zonder toekenning van 
dwangsomtermijnen zoals voorzien in art. 138Sbis, laatste lid, Ger.W. 

3· aan eiser m'achtiging te horen verlenen om overeenkomstig art. 153 
DORO ambtshalve over te gaan tot afbraak van de hierboven beschre
ven bouwwerken zo verweerder in gebreke blijft en dit op zijn kosten; 

4 • te horen zeggen voor recht dat het verbeurd z.ijn van de dwangsommen 
zal kunnen word�n bewezen door _alle middelen van recht en dat zij in 
ieder geval zal blijken uit de vaststellingen van de eerst daartoe aange
zochte gerechtsdeurwaarder; 

s· tot slot verweerder te veroordelen tot de kosten van het geding, met 
inbegrip van de rechtsplegîngsvergoeding. 

Standpunt verweerder. 
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Vooraleer tot de aankoop van het appartement op de öd� en 7de verdieping 
over te gaan in 1 9 92 bevroeg hij het stadsbestuur met het oog op het 
optrekken van een glazen constructie op de technische verdieping. 

Er werd hem mondeling medegedeeld dat de stad hieromtrent geen pro
bleem had in zoverre het een wegneembare glasconstructie betrof en wer
ken worden uitgevoerd in verband met het bijcreëren van een vluchtweg. 

Verweerder ging dan ook over tot het plaatsen van een veranda en het 
creëren van een vluchtweg. 

Het stadsbestuur heeft steeds achter het dossier gestaan. 

Nadat op 06.04.2004 een P. V. werd opgesteld, stelde de stad dat 
de overtreding in der minne kon worden geregeld mits het indienen van 
een bouwaanvraag en het betalen van een transactiesom van 10.000,
BEF. 

In toepassing van het toenmalig art. 51 van de Wet van 2 9  maa_rt 1962 
besliste het College van Burgemeester en Schepenen een voorstel tot re
gularisatie over te maken aan het bestuur gelet op het feit dat "de 
constructie niet hoger is dan de vergunde technische verdieping". 

De Gemachtigd Ambtenaar adviseerde evenwel ongunstig. 

Op 24.02.19 95 besliste het College van Burgemeester en Schepenen een 
herstelvordering aan de Gemachtigd Ambtenaar voor te stellen bestaande 
uit de betaling van een meerwaarde 

Uit de brief van de Gemachtigd Ambtenaar dd. 17 .01.1997 aan het College 
van Burgemeester en Schepenen blijkt dat hij akkoord was met een gemo
tiveerd meerwaardebedrag. Er dient nog een akkoord bereikt te worden in 
verband met de hoegro.otheid ervan. 

lngèvolge dit verzoek van de Gemachtigd Ambtenaar werd door het 
gemeentebestuur opdracht gegeven aan de heer landmeter/ 
expert om een schattingsverslag op te maken en op 0 1  .08.1 997 stelt het 
College van Burgemeester en Schepenen aan het bestuur voor om · 

de meerwaarde ·op 9 15.000,- BEF te bepalen. 

Pas op 17.09.1 9 98 verandert de Gemachtigd Ambtenaar het geweer van 
schouder en vordert hij plots aanpassingswerken in de zin van te voorzien 
in bouwvrije strook van 4 meter, hetgeen neerkomt op de verwijdering van 
de constructie. 
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Op 21.11.2002 werd dpor de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur 
een herstelvordering ingeleid. 

Op 16.09.20003 besliste de heer Procureur des Konings de zaak te sepo
neren. 

Verweerder vroeg en bekwam een onderhoud met de Gewestelijk Steden
bouwkundig Inspecteur die op 23.09.2003 aan het College van Burge
meester en Schepenen mededeelde: "Gelet op de beslissing van het 
Parket om het dossier te klasseren, neem ik mij voor om geen verdere 
stappen meer te ondernemen in dit dossier. 
Gelet op de ligging in het woongebied, en gelet op de ligging binnen een 
BPA, acht ik het dan ook aangewezen dat Uw bestuur als plaatselijk verant
woordelijke dit dossier verder opvolgt. .. " 

De Stedenbouwkundig Inspecteur te heèft gewoon opdracht 
gekregen van zijn Hoofdbestuur, de Bouwinspectie te Brussel, om toch 
maar tot dagvaarding over te gaan. 

De dagvaarding is enke1 het gevolg van een onenigheid tussen de huidige 
syndicus van het gebouw en verweerder. 

Volgens verweerder is de herstelvordering verjaard. 

In ondergeschikte orde stelt verweerder dat de herstelvordering valt onder 
art. 6 EVRM, zodat een rechtsonderhorige aan wie een sanctie in de zin 
van het Verdrag wordt opgelegd, de mogelijkheid moet krijgen deze sanctie 
voor een rechter met volle rechtsmacht te laten beoordelen. 

/ 

De rechter moet de sanctie ten gronde kunnen beoordelen, zowel op juri-
disch vlak als op feitelijk vlak. 

· 

Een rechter met volle rechtsmacht moet aldus kunnen nagaan in hoeverre 
de sanctie evenredig is met de ten laste gelegde feiten. De rechter kan niet 
alleen een boete ongedaan maken, maar kan ze ook matigen. 

Het standpunt door het Hof van Cassatie aangenomen is flagrant in strijd 
met art. 6 van het EVRM 

De rechtbank beschikt derhalve over een opportuniteitsbeoordeling. 

In hoofdorde vordert verweerster de herstelvordering wegens onredelijk af 
te wijzen. 

13/12/2005 - A.R. nr. 0413558/A - S 

/ 



1 

In ondergeschikte orde vraagt verweerder te beslissen dat als herstelmaat
regel een meerwaarde moet worden opgelegd met de aanstelling van een 
deskundige. 

In nog meer ondergeschikte orde meent verweerder dat de herstelvor
dering kennelijk onredelijk is en bij toepassing van art. 1 59 Grondwet niet 
toepasselijk moet worden verklaard. 

De herstelvordering is ook duidelijk in strijd met de formele motiverings
plicht. 

Het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid zal moeten ingewon
nen worden. 

Mocht de herstelmaatregel worden bevolen, meent verweerder dat de ter
mijn daartoe op 2 jaar zou worden bepaald. 

Een dwangsom dient niet opgelegd te worden, mocht dit toch het geval zijn 
dient de dwangsom in tijd als in m1iiximum bedrag beperkt te worden. 

Tenslotte verzet verweerder zich tegen de uitvoerbaarheid bij voorraad van 
het uit te spreken vonnis 

Standpunt eiser. 

De herstelvordering werd tijdig ingesteld, is niet verjaard en is derhalve ont-
vankelijk. 7 . 

De rechtbank kan niet overgaan tot een opportuniteitsoordeel, maar ver
mag enkel de vordering van de stedenbouwkundige inspecteur op haar 
externe en interne wettelijkheid te toetsen. 

' . .. �· . ... � . . . : ' . ' . ': '._ 

De herstelvordering inzake stedenbouw behoort tot de burgerlijke vor
deringen die strekken tot teruggave. 

De gevatte rechter kan ook geen andere herstelmaatregel op leggen. 

Eiser volhardt dan ook in zijn vordering. 

3. BEOORDELING. 
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De rechtbank stelt vast dat de vordering van eiser, volgens het niet 
betwiste feitenrelaas door verweerder gegeven, feitelijk is ingegeven 
wegens de klacht van de syndicus van het gebouw waarin het appartement 
van verweerder ge·legen is, en dit uitsluitend teneinde verweerder te pes
ten. 

r.: r:·; c. �\ 
•• "..J ,"· • ; __ 

De huidige houding van eiser is volkomen in strijd met zijn eerder in de 

( loop van de jaren ingenomen standpunten. Behoorlijk bestuur is wel wat 
anders. 

ONTVANKELIJKHEID. 

Partijen zijn het erover eens dat ingevolge het art. 7 van het decreet van 
04.06.2003, de arresten van het Arbitragehof van 22.07.2004 en 
19.01.2005 de strafsanctie voor het instandhouden nog enkel geldt voor de 
bouwovertreding in een ruimtelijk kwetsbaar gebied hetgeen hier niet het 
geval is. 

Door het feit dat het misdrijf van instandhouding wegvalt, heeft dit tot ge
volg dat ook geen herstelmaatregel meer kan worden bevolen! noch door 
de strafrechter, noch door de burgerlijke rechter. Herstelmaatregelen kun
nen immers maar worden bevolen als er effectief een stedenbouwmisdrijf 
werd begaan, wat in de voorliggende hypothese niet het geval is (Sabine 
Lust, Themis Cahier, 2004-2005, nr. 26, Administratief Recht, p. 17). 

Wanneer er geen misdrijf is kunnen de gevolgen ervan ook niet blijven 
bestaan. Mogelijks zou anders kunnen gereden�erd worden wanneer er 
geen misdrijf meer is, wegens bepaalde omstandigheden, zoals ver
jaring . . . Dit is hier niet het geval. Er bestaat gewoon geen misdrijf. De her
stelmaatregel is evenwel niet louter een onderdeel van de strafvervolging. 

De-herstelmaatregel is een civielrechteHjke maatregel die tot doel heeft de 

I schade die het openbaar belang heeft ondergaan teniet te doen. Het kan 
beschouwd worden als een herstel in natura van de geleden schade. 

Aldus heeft men hier te maken met een vordering tot herstel van schade in 
de zin van art. 3 van de van de Voorafgaande Titel Sv., zodat art. 26 van de 
Voorafgaande Titel Sv. van toepassing is en bij welke een dergelijke vor
dering verjaart volgens de regels van het B.W. (De verwijzing van eiser 
naar een vonnis van de Rechtbank van Kortrijk dd. 15.01.1991 (R. W., 
1991-92, 155) betreft een vordering tot betaling van een meerwaarde en 
geen vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand). 
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. De regels vervat in de verjaringswet dd. 10.7. î 998 zijn dan ook van toepas
sing. Aangezien die wet slechts geldt voor toekomstige feiten, dient toepas" 
sing gemaakt te worden van de oyergangsbepalingen aangezien de 
beweerde bouwovertreding dateert van 1997. Die overgangsbepaling 
stelt: "Wanneer de rechtsvordering is ontstaan voor de inwerkingtreding 
van deze wet, beginnen de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij voorziet 
te lopen vanaf haarinwerkingtreding"." 

Die wet trad in werking op 27.07.1998. 

Luidens art.2262 bis § 1, 2de lid B. W. "verjaren alle rechtsvorderingen tot 
ver-goeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid 
door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de bena
deelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan 
en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon." 

De vordering van eiser is duidelijk een vordering zoals bedoeld in art. 2262 .l 
bis §1, lid 2 B.W. zoals hierboven geciteerd en geen persoonlijke rechts
vordering, zoals bedoeld in voornoemd artikel lid 1, die voorziet in een ver-
jaringstermijn van 10 jaar. 

· 

Eiser was op de hoogte van alle vereiste gegevens op het ogenblik van het 1 
opmaken van het proces-verbaal dd. 06.04. î 997. 

11 Gelet op het voorgaande is de verjaring ingetreden op 27.07.2003. 

Ten onrechte poneert eiser dat de verjaringstermijn slechts begint te lopen 
vanaf de inwerkingtreding op 23.08.2003 van het decreet van .04.06.2003. 

In principe stelt art. 2 B.W. dat een wet geen terugwerkende kracht heeft. 

Nochtans wordt in de rechtspraak met betrekking tot de toepassing van de 
wet in de tijd uitdrukkelijk aangenomen dat een wet wél met terugwerkende 
kracht kan worden toegepast. ·· 

Het Hof van Cassatie heeft terzake duidelijk geoordeeld dat: 
"De wetgever kan stilzwijgend of uitdrukkelijk beslissen of een Wet retro-
actief werkt. (Cass. 18.03.1960, Pas 1960, /, 844). 

· 

( ... Derhalve die nieuwe bepaling door de rechter met terugwerkende 
kracht kan/moet worden toegepast overeenkomstig de bedoeling van de 
wetgever. .. "(Cass. 21.09.1956, Arr.Cass., 1958, 17). 

Een wet is retroactief wanneer hij rechtsgevolgen vastknoopt aan rechtsfei-

·1 
ten die dateren van voor zijn inwerkingtreding (A. Popelier, "Toepassing 
van de Wet in de tijd'� A.P.R., 1999, p. 32). 
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Uit de bewoordingen van art. 8 van het decreet van 04.06.2003 blijkt duide
lijk dat de wetgever de bepalingen van dit decreet met terugwerkende 
kracht wenste toe te passen:" ... voor de misdrijven waarvan de eigenaar 
kan aantonen dat ze werden gepleegd voor O 1 mei 2000, kan in principe 
steeds het middel van de meerwaarde worden aangewend, tenzij in vol
gende gevallen ... " 

Art 11, §2 " ... De rechter kan ingediende vorderingen voor inbreuken, die 
dateren van voor 01 mei 2000 maar die nog niet voor eensluidend advies 
werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog voor
leggen voor eensluidend advies aan de Hoge Raad ... " 

Besluitend moet worden gesteld dat de vordering van ei$er, gesteld bij 
dagvaarding dd. 04.12.2004, verjaard is en derhalve onontvankelijk. 

-=oOo=-

OM DEZE REDENEN: 

De Rechtbank, 

Wijzende in eerste aanleg en op tegenspraak. 

Alle strijdige en meeromvattende besluiten verwer
pend als ongegrond, niet terzake dienend of overbodig. 

Verklaart de vordering van eiser onontvankelijk. 

Veroordeelt eiser tot het betalen van de gedingskos
ten die in zijn hoofde niet dienen begroot te worden vermits deze hem ten 
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laste blijven en begroot deze kosten in hoofde van verweerder op 356,97 
euro rechtsplegingsvergoeding. 

Verklaart onderhavig vonnis uitvoerbaar bij voorraad, 
spijts alle verhaal en zonder enige borgstelling. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terecht
zitting in het gerechtsgebouw te Brugge op dertien december tweedui-
zend en vijf. 

· 

Waar aanwezig waren: 

Jean LESCRAUWAET, Alleenrechtsprekend rechter; 

J. LESCRAUWAET. 
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