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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdellnc Veume, zevende kamer, 

wijzend In burgerlijke zaken, heeft ln de zaak met AR nr. 12/398/A het volgende vonnis 

uitgesproken tussen volgende partQen : 

••• 
In de zaak van: 

De GEWESTEUJK MDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR beyoegd voor de Proylnde West

Vlaanderen, bli het intern verzelfstandigd agentschap zondar rechtspersoonlllkheld 

Inspectie RWO. wiens kantoren gevestigd zijn te 8000 BRUGGE, Koning Albert I -laan nr 1.2 

bus94, 

EISER 

hebbende als lë1adsman Meester , advocaat te 
~ alwaar eiseres woonstkeuze doet." 

tegen 

EERSTE VERWEERDER, 

lWEEOE VERWEERSTER, 

Niet vers~ljnend, 

DERDE VERWEERDER 

,wonende te 

~wonende te 

,wonende te 

hebbende als raadsman Meester 

4 wonendete 

, advocaat te 

VRUWILUG TUSSENKOMENDE PARTIJ, in persoon verschijnend, 

••• 
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Gelet op de procedurestukken o.a. ons tussenvonnis en het proces-verbaal van 

plaatsopneming, 

Gezien de conclusies voor partijen, 

Gc;!hoord partijen met uitzondering van tweède verw~erster In hun middélen en conclusies 

ter openbare terechtzitting, 

Gezien de neergelegde stukken. 

Gelet op de art. 2 en volgende van de Wet van 15 juni 1935 op h~ taalgebruik In 

Gerechtszaken. 

DE FEITEN: 

Dè felten zijn partijen genoegzaam bekend. 

Het vermelden van het relaas der feiten, zoals partijen zulks doen, maakt geen deel uit van 

de motiveringsverpllchting van de rechter. 

De rechtbank verwijst derhalve naar de respectievèlijke uiteenzettingen van de partijen 

omtrent deze rubriek. 

TEN GRONDE: 

1.- Volgens eisende. partij zijn de conclusies van de vrijwillig tussenkomende partij nietig 

omdat er een zinsnede In het Engels is opgenomen. De rechtbank neemt het taalargument fn 

overv.ieging, doch herleidt de nietigheid tot de gewraakte zinsnede zelf die als niet gelezen 

dient geacht te worden, en dus ook door de rechter niet In overweging wordt genomen. 

Voor het overige zijn de conclusies voor de vrijwillig tussenkomende partij In h~ Nederlands 

opgesteld en voldoen zij aan de taalwetgeving. 

2.- Eisende partij houdt voor dat de vrijwillig tussenkomende partiJ niet ontvankelijk Is. De 

rechter treedt dit standpunt bij omdat de vrijwillig tussénkomende partij geen aanwijsbaàr . ~ 

belang heeft om tussen te komen. Hij Is eerder een ~oeschouwer die zijn gedacht wenst te 

zeggen in een procedure die hem niet onmiddellijk aanbelangt. De plicht tot het houden van 

het beroepsgeheim verplicht de rechter om perSonen die geen processueel belang hebben, 

ambtshalve te weren. De vrijwillig tussenkomende partij is derhalve niet ontvankelijk. 
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Immers· de vordering die de vrijwillig tussenkomende partij zou kunnen stellen tegenover de 

overige .verweerders· maakt een afzonderlijk burgerlijk geschil uit, dat niets te maken heeft 

met de hoofdvorderlng. De rechtbank verwijst ter zake naar artikel 6.1.1 Rd 3 en 4 VéRO. De 

vrijwillig tussenkomende partij treedt Immers niet In de rechten van de eerste verwerende 

partij. De herstelvordering is Imme~ ad rem. 

3.-Verweerders hebben de geviseerde onwettige stedenbouwkundige toestand gecreëerd. 

Zij zijn ter zake aansprakelijk. Zij ontkennen ook niet dat dit het geval Is geweest, maar 

wijzen op het feit dat de eerste en de tweede verweerders geen eigenaar meer zijn van het 

betrokken pand. Terecht besluit de elsende partij dat de her;rtelvordertng ontvankelijk Is. Het 

verweer tegenover de herstelvordering Is zonder voorwerp geworden nu het herstel van de 

plaats in de oorspronkelijke staat is uitgevoerd. 

4.-De rechtbank Is van oordeel dat de herstelvordering ook kan gesteld worden tegenover 

de derde verwerende partij nu de gevorderde verwijdering van de oorspronkeiJjke groene 

perceelschelding grensoverschrijdend fs van aard en dus ook derde verwerende partij 

betreft. Elsende partij stelt dat de aanpasslngswerken niet lastens derde verweerder word.en 

gevorderd~ behoudens de aanpassingswerken nopens het her~ellen van de oorspronkelijke 

groene perceelscheiding tussen het perceel en de • Er 

werd daaromtrent ter plaatse een akkoord tussen partijen afgesloten. Terecht stelt etser dat 

dit een dading betreft. Artikel 2052 B.W. Is hier toepasselijk. Het geding Is uitgedoofd door 

de door partijen afgesloten dading. De herstelvordering houdend bouw- en 

aanpassingswerken is gegrond. 

De vordering is dan ook gegrond. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Wijzende In burgerlijke zaken, · In eerste aanleg en op tegenspraak, tegenover tweede 

verwerende partij op grond van artikel 747 Ger.W., 

Verklaart de vrijwrllige tussenkomst ntet ontvankèlijk en legt de kosten van deze 

tussenkomst lastens de efser In vriJwillige tuSsenkomst. 
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Verklaart de tegenels van de vrijwillig tussenkomende partij onontvankelijk. legt de kosten 

yan deze niet geslaagde tussenkomst lastens I en begroot deze kosten aan de 

zijde van äe eiser óp de rechtspleglngsvergoedlng ad 1.320,00 EURO. 

Verklaart de vordering, zoals uitgebreid bij beslulten ne~rgelegd op 16 januari 2014 en 

gestoeld op de toepassing van ex artikel 6.1.41 juncto 6.1.43 Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening toelaatbaar en gegrond In de volgende mate: 

Stelt vast dat het gevorderd herstel in de oorspronkelijke Staat Is uitgevoerd zoals 

vastgesteld In het Proces-Verbaal van 10 april 2013 van het Agentschap Inspectie RWO, en 

zonder voorwerp Is geworden. 

Veroordeelt eerste en tweede verwerende partij Jo solidum, mlnsten.s de ene bij gebreke 

aan de andere tot het uitvoeren van bouw- en aanpasslngswerken op een perceel gelegen 

te I kadastraal gekend als I 

I hetgeen in concreto Impliceert: 

-de oprit uitvoeren conform de vergunning van 23 december 2005 van Mo·numenten en 

Landschappen, met name de oprit ultvoèren in dolomietkiezel In een mat met 

honlnggraatmotlef, dus bestaande uit zachte en waterdoorlatende materialen. 

-de opening voor het Inrijden met de auto dient op perceel ; te gebeuren. De 

aanpassingen dienen in elk geval te gebeuren na voorafgaandelijk ovérleg en onder 

begeleiding van de diensten van Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen. 

Een en ander binnen een terml~n van drie maanden, te berekenen van .de betekening van 

onderhavig vonnis zulks onder verbeurte van een dwangsom van 125,00 euro per 

kalenderdag vertraging zonder het toekennen van een bijkomende termijn ex artikel 1385 

bis laatste lid Ger~telljk Wetboek en dit laatste b.edrag geplafonneerd tot een bedrag van 

10.000,00 EURO globaal ten titel van dwangsommen. 

Veroordeelt eerste en tweede en derde verwerende partij in soHdum, minstens de ene.bij 

gebreke aan de ~ndere tot het uitvoeren van bouw- en aanpassingswerken op een perceel 

·gelegen _te , kadastraal gekend als I 

hetgeen In concr~to impliceert: 

Het herstellen van de groene perceelschelding tussen de : en de 1 . . 
door de aanplant van een flgustrumhaa& en dit volgens volgende 

richtlijnen: de ha.ag dient te worden aangeplant vol~ens de regéfs van de kunst, 

inzonderheid en biJ voorkeur viJf planten per strekkende meter1 in een teelaardegleuf 

van minstens dertig .centimeter breed en vijfendertig. centimeter diep, door middel 

van planten van meer dan één· meter ·hoog te voorzien van een steundraad van 

minimum zestig procent van de hoogte van de plant (plus individueel aan te binden). 
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Aldus is een Bekaartdraad op zich niet aangewezen, omdat dit hinderend Is gezien de 

beperkte ruimte op de perceelgrens en de parkeerstrookwens van partijen. 

- Te planten vanaf half oktober tot haÏf maart van het jaar. 

Een en ander binnen een termijn van drie maanden~ te berekenen van de betekening 

van onderhavig vonnis zulks o~der verbeurte van eeri dwangsom van 125,00 euro per 

kalenderdag vertraging zonder het toekennen van een bijkomende termijn ex artikel 

1385 bis laatste lid Gerechtelijk Wetboek en dit laatste bedrag geplafonneerd tot een 

bedrag van 10.000,00 EURO. globaal ten titel van dwangsommen. 

Verleent eiseres machtiging om overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse Cod~ Ruimtelijke 

Ordening ambtshalve over te gaan tot de uitvoering van de aldus gezegde en beschreven 

werken en herstelmaatregelen zo verweerster nalaat en in gebreke blijft en dlt op kosten 

van verweerster. 

Zegt voor recht dat het verbeurt zijn van de dwangsommen zal kunnen bewezen worden 

door alle mlddelen van recht met inbegrip van een vaststelling door een 

Gerechtsdeurwaarder. 

legt de kosten van deze. procedure ten Jaste van verwerende partijen in solidum1 mlnstens 

de ene bij gebreke aan d~ andere en aan de zijde van eiser begroot op: 

-dagvaardingen: 443127 EURO 

-hypothecaire overschrijvingen: 538,78 EURO 

- de kosten van overschrijving van onderhavig vonnis 

- de kosten van de plaatsopneming door de rechtbank: 49,10 EURO 

Zegt voor recht· dat geen der p~rtijen : .eiser en c::(e drie verwerende partijen, aanspraak 

maakt op een rechtsplegingsvergoedlng~ 

Staat de voorlopige tenuitvoerlegging van het huidig vonnis teel doch zeggen voor recht dat 

er geen aanleiding bestaat tot uitsluiten van het kanton!'Jement1 bij gebrek aan inroeping of 

bewijs van de hiertoe voorziene wettelljke·voorwaarden. 

*** 

IJltgesproken In openbare terechtzitting. van woensdag veertien mei tweeduizend en 

veertien. 
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Aanwezig: , Ondervoorzitter, Voorzitter van de z~nde kamer en 
. grtffler~oofd van dienst, aActellnpgriffier. 




