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De Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk 

arrondissement Veurne, zevende kamer, wijzend in 

burgerlijke zaken, heeft het volgende vonnis 

uitgesproken: 

In de zaak : 

AR. nr. 08/534/A 

in z1Jn hoedanigheid van Gewestelijk 

Stedenbouwkundig Inspecteur, bevoegd voor de Prövincie 

West-Vlaanderen, met kantoren te 8000 BRUGGE, 

Werkhuisstraat nr 09 

EISER 

hebbende als raadsman 

t e g e n 

wonende te 

VERWEERDER 

hebbende als raadsman Meester 

Gelet op de procedurestukken. 

Gezien de conclusies voor partijen. 

, advocaat te 

advocaat te 

Gehoord partijen in hun middelen en conclusies ter 

openbare terechtzitting. 

Gezien de neergelegde stukken. 

Om de s en de middelen van een partij te kennen moet 

het volstaan de syntheseconclusies te lezen. 

Gelet op de art. 2 en volgende van de Wet van 15 juni 

1935 op het taalgebruik in Gerechtszaken, 



Folio: 81-

DE FEITEN: 

Hiervoor verwijzen wij naar ons vonnis van 3.11.2011. 

TEN GRONDE: 

MET BETREKKING TOT DE INGEROEPEN VERJARING 

1.- In zijn syntheseconclusies verwijst verweerder naar 
het Decreet van 04.06.2003 met betrekking tot de 

rechtsgrond in verband met de door hem ingeroepen 
verjaring. 

2.- in se betwist eiser deze rechtsgrond als dusdanig 

niet doch hij stelt terecht dat de verjaring gestuit 

is door een erkenning van het recht tegen wie de 

verjaring loopt, of artikel 2248 B.W. 

Volgens eiser is het instellen van een 
regularisatieaanvraag op 21.03.2003 niet anders te 

interpreteren dan een erkenning. Men vraagt ook geen 

regularisatie aan indien men zi]n fout niet heeft 

erkend. Deze erkenning is gebeurd binnen de periode van 

vijf jaar nadat de wederrechtelijk aangebrachte 
verharding is tussengekomen. 

De regularisatieaanvraag is onmiskenbaar een erkenning 
van het recht van de voor regularisatie bevoegde 
overheid. 

Een tweede erkenning vindt eiser in de 

beroepsvoorziening op 04.02.2004. Tenslotte werd er 
gedaagd op 29.08.2008. 

3.- de rechtbank komt tot de vaststelling dat de 
vordering die eiser alsdan heeft ingesteld niet 

verjaard is. 

MET BETREKKING TOT HET TUSSENGEKOMEN ARREST VAN HET 

GRONDWETTELIJK HOF 

1. Blijkt dat staande het geschil eiser wel degelijk 

het voornoemde arrest van 03.02.2011 aan 

verweerder heeft medegedeeld. De opmerkingen 
daaromtrent van verweerder vervallen. 

2. Eiser blijkt in wezen zijn vordering niet langer 
te stoelen op het instandhoudingsmisdrijf, maar 

wel op het niet verjaarde oprichtingsmisdrijf. 

Meteen blijkt ook dat het bovenvermelde arrest 

geen implicaties heeft op dit deel van de 
vordering van eiser. 
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VERDER TEN GRONDE: 

Er is geen ernstig verweer vanwege de verwerende partij 
omtrent het wederechtelijk aangebrachte terras. Op dat 

vlak is de vordering gegrond, bij gemis aan ernstige 

tegenspraak. Op het ogenblik van het plaatsen van het 
terras was er wel een vergunningsplicht, in weerwil van 

wat verweerder thans beweert. 

Verweerder, die zulks aanvoert, bewijst niet dat de 

parking reeds zou ZlJn aangelegd door zijn 
rechtsvoorganger, terwijl hij z f in conclusies 

erkende dat hij deze parking verbreedde tot de parking 
die er nu is. 

Wij nemen aan samen· met de er dat er bij de 
overdracht tussen de rechtsvoorganger en verweerder er 
enkel sprake was van een door steenpuin verhard 

wegeltje, dat nu geïncorporeerd is in de parking. 

Eiser beschikt over een rechtsvordering ad rem en niet 

in personam. De herstelvordering treft het onroerend 
goed, eigendom van onder andere verweerder. 

De herstelvordering is gegrond. Het overige verweer is 

ter zake niet dienend noch relevant. 

Er is geen reden om hier en nu de voorlopige 
tenuitvoerlegging van onderhavig vonnis op te leggen. 

Dictum 

DE RECHTBANK, 

Wijzende in burgerlijke zaken, in eerste aanleg en op 
tegenspraak, 

Verklaart de vordering, zoals omschreven bij 

syntheseconclusies neergelegd op 17.10.2011 toelaatbaar 

en gegrond in de volgende mate: 

Veroordeelt verweerder tot de staking van het strijdig 

gebruik en het herstel in de oorspronkelijke toestand 

van een perceel gelegen te Ieperse 

, kadastraal gekend onder 

hetgeen 
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impliceert dat verweerder dient te verwijderen het 

aangelegde terras inclusief het windscherm, het 

afgraven van de aangebrachte grindverharding, het 

herstellen van het maaiveld met teelaarde tot op een 

niveau gelijk met de omliggende gronden en het 

verwijderen van alle afgegraven en verwijdrede 

materialen van het terrein naar een daartoe erkende en 

geschikte stortplaats en dit binnen een termijn van ZES 

maanden te rekenen vanaf de betekening van onderhavig 

vonnis en onder de verbeurte van een dwangsom van 125 

EUR per dag vertraging. 

Machtigt eiser om ambtshalve over te gaan tot de 

uitvoering van de hierboven bevolen werkzaamheden zo 
verweerder in gebreke blijft zulks te doen. 

Zegt voor recht dat het verbeurd zijn van dwangsommen 

kan bewezen worden door alle middelen van recht met 

inbegrip van een vaststelling van een door eiser 

aangesproken gerechtsdeurwaarder. 

Wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond, 

en verwerpt alle strijdige en meeromvattende besluiten 

en bezwaren en middelen als ongegrond, ter zake niet 

dienend of overbodig. 

Veroordeelt verweerder tot alle gedingkosten. 

Begroot de kosten aan de zijde van eiser op: 

- dagvaarding : 

- hypothecaire overschrijving: 

- rechtsplegingsvergoeding : 

245,34 EUR 

104,03 EUR 

1.320,00 EUR 

Uitgesproken in openbare terechtzitting van woensdag 14 

maart 2012 in aanwezigheid van 

Jeugdrechter, 

kamer 

Hoof dgriffier 

Voorzitter zevende 




