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De Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Veurne, 
SA kamer, wij:zend in burgerlijke zaken, heeft het volgende vonnis verleend: 

AR m. 04/117/A 

Inde zaak: 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur bij het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap van de afdeling Ruimtelijke Ordening voor de Provincie West-Vlaande
ren, W erkhuisstraat 9 te 8000 Brugge; 

eiser, 
hebbende als raadsman Meester • advocaat te 

., bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan. 

wonende te 

verweerder, 
hebbende als raadslieden Meester 

., en Meester 

1. Procedure. 

tegen: 

·, advocaat te 
:, aJiyocaat te 

De recli.tbank heeft het dossier van rechtspleging gezien, en in het bijzonder : 

- de inleidende dagvaarding, betekend op 19 december 2003 ; 
- de besluiten van partijen en de overige stukken van het geding. 

De partijen werden op de zitting van 18 maart 2005 gehoord, waarna de debatten ge
sloten werden en de zaak in beraad genomen werd. 

De rechtbank heeft toegezien op de naleving van de artikelen 2 en volgende van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 
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2. De feiten en de vorderin.a=, 

2.1. Bij P.V. van 21 februari 1996 werd door de gemachtigde ambtenaar vastgesteld 
dat verweerder, zonder vergunning, overgegaan is tot het verbouwen van de schuur -
wagenkot en.van de woning tot vakantieverblijf, gelegen te 

kadastraal bekend onder de . en 
. Tevens werd vastgesteld dat verweerder zonder vergunning reliëfwijzingen 

aangebracht heeft door het graven van een moerasbekken voor biologische waterzui
vering. 

Dit onroerend goed is gelegen in agrarisch landschappelijk waardevol gebied, zoals be
stemd volgens het gewestplan ~ vastgesteld bij KB van 5 februari 
1979. 

2.2. Bij voormelde dagvaarding vordert eiser dat de staking bevolen wordt van de han
delingen, die kennelijke inbreuken vormen op de stedenbouwkundige bepalingen. 
Eiser vordert meer bepaald : 

- verweerder te veroordelen tot het staken van het strijdig gebruik .om zonder in 
het bezit te zijn van de voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het Col
lege van Burgemeester en Schepenen te op het voormeld perceel een 
grond te hebben gebruikt voor het verbouwen van een schuur/wagenkot en wo
ning tot een vakantieverblijf en reliëfwijzigingen te hebben aangebracht ; 

- verweerder te veroordelen tot het herstel in vorige toestand, meerbepaald 
o het slopen van de schuur inclusief funderingen en vloerplaat ; 
o het brengen van de put met teelaarde tot de omvang vergund op 23/4/92 door 

het college van Burgemeester en Schepenen ; 
o het ongedaan maken van de functiewijziging van woning en stallingen naar 

vakantieverblijven ; 
o het verwijderen van paramentsteen en het-herstellen van oude raam- en deur

openingen; 
o het reconstrueren van oude binnenindelingen 

en dit binnen een termijn van twee maande~ te rekenen vanaf de betekening van het 
tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een .dwangsom van 400,00 EUR per 
dag vertraging; 

- eiser te machtigen .om ambtshalve over te gaan tot afbraak van de hierboven be
schreven bouwwerken, indien verweerder in gebreke blijft, en dit op kosten van ver
weerder; 

- te horen zeggen voor recht dat het verbeurd zijn van de dwangsommen zal kunnen 
bewezen worden door alle middelen van recht en dat zij in ieder geval zal blijken 
uit de vaststellingen van de eerst daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder ; 

- verweerder te veroord_el~n tot de kosten van het geding. 

2.3.Verweerder betwist deze vordering om redenen, die hierna ontmoet worden. 
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3. De beoordelln2, 

3 .1. Verweerder stelt dat de dagvaarding nietig is en de vordering van eiser niet ont
vankelijk is, omdat het exploot van dagvaarding "de gewestelijke stedenbouwkundige 
inspecteur" als verzoeker vermeldt, zonder vermelding van de naam en voornaam van 
deze inspecteur. 

De bepalingen van artikelen 43,2 • en 702, 1 • van het Ger. W. gelden uiteraard ook eiser, 
die zich ten onrechte verschuilt achter "de continuïteit in het handhavingsbeleid" om 
deze bepalingen niet volledig na te leven : de identiteit van de eiser moet bijgevolg vol
ledig in het exploot van de inleidende dagvaarding vermeld worden, wat hier niet ge
beurd is. 

Overeenkomstig artikel 861 Ger. W. kan een proceshandeling dan alleen nietig ver
klaard worden, indien het aangeklaagde verzuim of onregelmatigheid de belangen 
schaadt van de partij, die de exceptie ·opwerpt 

Het is niet bewezen dat de belangen van verweerder door het voormeld verzuim ge
schaad werden. De identiteit van de personen die de functie van gewestelijk steden
bouwkundig inspecteur vervullen, worden immers enerzijds in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd, terwi.]1 anderzijds eiser in besluiten van 20 september 2004 stelt dat deze 
functie op het ogenblik van de dagvaarding door dhr. vervuld werd, 
waarover verweerder geen enkele betwisting voert. 

De dagvaarding is bUgevolg niet nietig en de vordering van eiser is dan ook ontvanke
lijk. 

3.2. De herstelmaatregel behoort tot de strafvordering, maar moet niettemin als een 
maatregel van burgerlijke aard beschouwd worden (Cass., 26 april 1989, Arr. ~ -, 
1998, 994). Hieruit volgt dat het herstel nog kan bevolen worden, op voorwaarde dat 
de herstelvordering ingesteld werd voor de verj;Hing van de strafvordering (Van 
Acker, F., "Wordt de plaats nog in haar oorspronkelijke staat hersteld? Enkele be
denlángen bij de herstelvordering in het ruimtelijk ordeningsrecht", T,R.O,S" 2000, 
nr. 41). 

3.3. Of de strafvordering hier verjaard is, hangt onder andere af van het antwoord op 
de vraag of het instandhouden van het stedenbouwkundige inbreuk nog strafbaar is. 

De strafbaarstelling van het instandhouden van stedenbouwkundige inbreuken werd in 
artikel 146, derde en vierde lidDRO (ingevoegd bij artikel 7 van het decreet van 4 juni 
2003) afgeschaft voor z.over 1) de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdig ge
bruilc zich niet voordoen binnen een ruimtelijk kwetsbaar gebied, 2) ze geen onaan
vaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden en 3)-ze geen 
ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de 
bestemming krachten het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg. 

Het is duidelijk dat artikel 146, derde lid DRO niet louter een strafuitsluitende verscho
ningsgrond inhoudt, maar werkelijk een depenalisering van de instandhouding van de 
stedenbouwinbreuken, zodat het onmogelijk is om nog een herstelmaatregel te vorde
ren, als het oorspronkelijk stedenbouwmisdrijf verjaard is (Lust, S., "Het handha-
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vingsdecreet terug naar af', T.R.O.S., 2004, blz. 194-196). 

Weliswaar oordeelde het Arbitragehof in zijn arrest van 22 juli 2004 (nr. 136/2004) on
der andere dat artikel 146, derde lid DRO, de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grond
wet schendt, maar dit arrest is gewezen op een prejudiciële vraag en niet op een beroep 
tot nietigverklaring, zodat dit arrest overeenkomstig artikel 28 van de Bijzondere Wet 
op het Arbitragehof, in principe een beperkt gezag van gewijsde heeft: zij kent enkel 
uitwerking binnen het geschil, waarin de prejudiciële vraag gesteld is. Dit arrest van 
het Arbitragehof heeft niet tot gevolg dat artikel 146 derde lid DRO uit de rechtsorde 
verwijderd wordt (zie ook Cass., 23 november 2004, N.rH, 2005, 227, gecit. dr. Fla~ 
mey, P. en Bosquet, J., "/nstandhoudhoudingsmisdrijfinzake stedebouw, niet langer 
strafbaar", Nm, 2005, blz. 218 en volgende). Artikel 146 derde lid DRO moet in sa
menlezing met het arrest van 22 juli 2004 worden toegepast in die zin dat het verval 
van het misdrijf van in stand houden moet worden vastgesteld in de mate dat de wer
ken, handelingen of wijzigingen niet hebben plaatsgevonden in de decretaal bepaalde 
ruimtelijke kwetsbare gebieden (Flamey, P. en Bosquet, J., l&.., blz. 223). 

Aangezien de door verweerder gepleegde stedenbouwkundige inbreuken zich niet si
tueren in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, is artikel 146, derde lid DRO hier van toe
passing, zodat het instandhouden van de stedenbouwkundige inbreuken door 
verweerder niet strafbaar is 

3.4. Uit de stukken blijkt dat de stedenbouwkundige inbreuken op 21 februari 1996 
vastgesteld werden. De verjaringstermijn bedraagt voor dergelijke misdrijven vijf 
jaar. De herstelvordering werd op 10 maart 2003 opgemaakt. Voordien werden er geen 
stuitingdaden verricht. De strafvordering was met andere woorden toen reeds ver
jaard, zodat er thans geen herstelmaatregel meer kan bevolen worden (Ghysels, J., "ln
standhoudingmisdrijf stedenbouw, afgeschaft of niet?", N.J.W., 2004, blz. 1305). 

De vordering van eiser is bijgevolg ongegrond. 

4. De uitspraak. 

OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK, 

recht doende op tegenspraak en in eerste aanleg, 

alle strijdige en meeromvattende besluiten en bezwaren verwerpenq als ongegrond, 
niet terzake dienend of overbodig, 

verklaart de vordering van eiser ontvankelijk, maar ongegrond. 

Veroordeelt eiser tot de kosten van het geding, aan haar zijde niet te bepalen, aangezien 
deze kosten ten laste van haar blijven, en aan de zijde van verweerder bepaald op : 

- rechtsplegingvergoeding: 349,53 EUR. 
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van vijftien april tweedui
zend en vijf. 

Aanwezig: :, Alleenzetelend Rechter, Voorzitter SA kamer en 
~ QriffiP.r 




