
2Volgnummer van de kamer 

~ 
Datum van uitspraak 

16 oktober 2020 

Rolnummer 

2019/1363/A 

Repertoriumnummer 

2020/ 

D Niet aan te bieden aan de 
ontvanger 

- dagvaarding 
- 14 besluiten 

VON-EVT 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Uitgifte 
Uitgereikt aan 

op 
€ 

Uitgereikt aan 

op 
€ 

Uitgereikt aan 

op 
€ 

AFSCHRIFT afgeleverd aan 

(vrij: a1t. 260,2' Wb. registratie) 
(G.W., art. 792-1030) 

NEDERLANDSîAUGE RECHîBANI< VAN 
EERSTE AANLEG BRUSSEL 

4e kamer 

burgerlijke zaken 

eindvonnis - op tegenspraak 



1. De heer 

2. Mevrouw 

beide wonend te 

eisers, 

met als advocaat mr. 

De 

eerste verweerder, 

met als advocaat 

In de zaak van: 

en 

met kantoor te 

i1ertegenwoordigd door de met kantoor te 

mr. met kantoor te 

1. Het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, voor wie 
optreedt de Minister-President, met kantoor te 1000 Brussel, Koolstraat 35, 

2. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN DE AFDELING 
HANDHAVING, voorheen de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur voor het 
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 

tweede en derde verweerders, 

met als advocaat mr. met kantoor te 

De GEMEENTE vertegenwoordigd door haar college van burgemeester 
en schepenen, met kantoren te 

vierde verweerster, 
met als advocaat mr. met kantoor te 
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In deze zaak spreekt de rechtbank het volgende vonnis uit. 

Het vonnis wordt uitgesproken in eerste aanleg, na tegenspraak. 

Artikel 2 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werd 
toegepast voor het opmaken van de akten van rechtspleging die aan dit vonnis 
voorafgingen. 

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken van de rechtspleging, en in het 
bijzonder van : 

de dagvaarding, betekend op 16 april 2019 met een exploot van mr. 
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder, ter vervanging van mr. 
gerechtsdeurwaarder te 
de "conclusie" en "synthese conclusie" van de heer en mevrouw 

respectievelijk ingediend op 24 december 2019 en 11 mei 2020; 
de "le conclusies", '12e en syntheseconclusies" en "3e en syntheseconclusies" 
van de Belgische Staat, respectievelijk ingediend op 16 juli 2019, 5 februari 
2020 en 27 mei 2020; 
de "conclusie", eerste "syntheseconclusie" en tweede "syntheseconclusie" 
van het Vlaams Gewest, respectievelijk ingediend op 26 augustus 2019, 24 
februari 2020 en 17 juni 2020; 
de "conclusie", eerste "syntheseconclusie" en tweede "syntheseconclusie" 
van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur van de afdeling 
Handhaving, respectievelijk ingediend op 26 augustus 2019, 24 februari 2020 
en 17 juni 2020; 
de "conclusie", "tweede hernemende conclusie11 en "synthesebesluiten" van 
de gemeente respectievelijk ingediend op 23 oktober 2019, 23 
maart 2020 en 15 juni 2020. 

Stukkenbundels werden neergelegd voor (a) de heer en mevrouw 
(b) het Vlaams Gewest en de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur van de 
afdeling Handhaving, en (c) de gemeente 

Op de zitting van 11 september 2020 werden de advocaten van de partijen gehoord, 
waarna het debat werd gesloten en aan het Vlaams Gewest en de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur van de afdeling Handhaving een termijn werd 
verleend tot 18 september 2020 om hun stukkenbundel neer te leggen. Op de zitting 
van 18 september 2020 werd vastgesteld dat deze bundel inmiddels was ingediend, 
en werd de zaak in beraad genomen. 
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De laatste conclusie van elke partij wordt beschouwd als syntheseconclusie. De 
rechtbank beoordeelt enkel de eisen en argumenten die in de syntheseconclusies zijn 
uiteengezet. 

* 

A. Feiten en procedurevoorgaanden 

1. Bij notariële akte van 25 mei 1994 kochten de heer en mevrouw 
een kleine chalet met omliggende grond, gelegen langs de te 

(gemeente , maar vla een pad verbonden met de 
waar het goed huisnummer draagt. Het onroerend goed was volgens het 
gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

2. Op 22 februari 1997 werd door de veldwachter te een proces
verbaal opgesteld voor het uitvoeren van verbouwingswerken aan de chalet zonder 
stedenbouwkundige vergunning. Aan de verbalisant verklaarde de heer : "Op' 
het terrein staat een chalet dewelke zich in slechte staat bevindt. Ik heb een gedeelte 
van de constructie afgebroken en er in mei 1996 een grotere constructie in hout 
opgetrokken." Het ter plaatse gegeven mondeling stakingsbevel werd door de 
burgemeester bekrachtigd. 

3. De gemachtigde ambtenaar van stedenbouw stelde een herstelvordering op 
waarbij de afbraak van de bestaande constructie werd gevorderd. De hee1 
en mevrouw werden vervolgens vervolgd voor de correctionele rechtbank te 

De ten laste gelegde feiten werden door deze rechtbank bewezen geacht, en 
bij vonnis van 7 september 1998 werden de heer en mevrouw 
veroordeeld tot betaling van een geldboete. De herstelvordering werd eveneens 
gegrond bevonden, en de heer en mevrouw werden bevolen de 
plaats te herstellen in de oorspronkelijke staat, door afbraak van de reeds bestaande 
constructie binnen de twaalf maanden. Tegen dat vonnis werd hoger beroep 
aangetekend door de heer en mevrouw Het Hof van Beroep te 
Brussel besliste in zijn arrest van 18 november 2002 om het bestreden vonnis t e 
bevestigen voor wat de geldboete aangaat, en om de beslissing betreffende de 
herstelmaatregel op te schorten tot de administratieve procedure met betrekking tot 
de regularisatieaanvraag beëindigd was. 

4. De heer en mevrouw hadden inderdaad inmiddels een 
aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een vergunning tot regularisatie van de 
verbouwing en uitbreiding van de cha let. Deze aanvraag werd evenwel geweigerd bij 
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besluit van het college van burgemeester en schepenen van van 30 april 
1998. Tegen dat besluit tekenden de heer en mevrouw beroep aan, 
doch dit werd verworpen bij beslissing van de deputatie van Vlaams-Brabant van 25 
maart 1999. Het beroep dat tegen die beslissing werd ingediend, werd door de 
bevoegde Vlaamse minister verworpen bij besluit van 13 juli 2000. De heer 
en mevrouw dienden bij de Raad van State een verzoek in tot 
nietigverklaring van dat besluit, doch dat verzoek werd verworpen bij arrest nr. 

van 12 december 2003. 

S. De heer en mevrouw hadden in afwachting van het arrest van 
de Raad van State een nieuwe aanvraag ingediend tot regularisatie van de 
eengezinswoning. De vergunning werd geweigerd bij beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van van 14 februari 2002. Het beroep tegen 
dat besluit werd door de deputatie van Vlaams-Brabant niet ingewilligd bij besluit van 
27 augustus 2002. Het beroep tot nietigverklaring dat tegen dat besluit werd 
ingediend bij de Raad van State, werd verworpen bij arrest nr. 189.427 van 13 januari 

2009. 

6. Bij arrest van 25 apri l 2016 sprak het Hof van Beroep te Brussel zich uit over 
de herstelvordering van . de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur. Het Hof 
deed de beslissing van het vonnis over de herstelvordering teniet en stelde vast dat 
de redelijke termijn om hierover uitspraak te doen, overschreden is. Dit had echter 
volgens het Hof van Beroep niet tot gevolg dat de herstelvordering diende te worden 
afgewezen, en de heer en mevrouw werden veroordeeld tot herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke staat, wat inhoudt dat de chalet volledig diende te 
worden afgebroken, binnen een termijn van zes maanden na de betekening van het 
arrest, op straffe van een dwangsom van 125 € per dag vertraging. De voorziening in 
cassatie tegen dat arrest werd verworpen door het Hof van Cassatie bij arrest van 3 

januari 2017. 

7. De heer en mevrouw dienden een derde 
regularisatieaanvraag in voor de verbouwing van een bestaande chalet, doch deze 
werd andermaal geweigerd door het college van burgemeester en schepenen van 

bij beslissing van 14 september 2017. Het beroep tegen deze beslissing 
werd niet ingewilligd door de deputatie van Vlaams-Brabant, bij besluit van 11 

januari 2018. 

8. Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 25 april 2016 werd op 
verzoek van de stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor Vlaams-Brabant aan 
de heer en mevrouw betekend op 9 maart 2018 met een bevel om 
het herstel tegen uiterlijk 9 september 2018 uit te voeren. 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - A.R. 19/1363/A - p.5 



9. Op 25 juni 2018 dienden de heer en mevrouw bij de 
burgemeester van een aanvraag in om een schikking te treffen en alsnog 
eventueel door het opleggen van een meerwaarde om de bestaande toestand te 
regulariseren. Bij beslissing van 24 september 2018 weigerde de burgemeester de 
vraag om tot minnelijke schikking over te gaan. 

10. Op 16 april 2019 gingen de heer en mevrouw over tot 
dagvaarding van de Belgische Staat, het Vlaams Gewest, de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur voor het grondgebied van Vlaams-Brabant, en de 
gemeente 

B. Eisen en verweer 

ll. De heer en mevrouw eisen in hoofdorde dat de rechtbank 
zou zeggen dat zij gerechtigd zijn het herstel zoals gevorderd door de 
stedenbouwkundige inspecteur in de zaak die betrekking heeft op hun woning te 

te voldoen door de betaling van een meerwaarde. Zij 
eisen verder dat een gerechtsdeskundige zou worden aangesteld met de opdracht 
een advies te geven over het bedrag van de meerwaarde, .in acht genomen de 
bijkomende oppervlakte zoals opgegeven door de architect in zijn verklaring van 26 
december 1997. Vervolgens eisen zij dat de rechtbank z.ou zeggen dat mits betaling 
van de door de rechtbank vast te st ellen som, zij in alle opzichten zullen voldaan 
hebben aan de herstelvordering en dat bijgevolg de dwangsom zoals opgelegd met 
het arrest van 25 april 2016 van rechtswege komt te vervallen op 25 april 2016. Ook 
vraeen zii dat dit vonnis zou worden ingeschreven in het vergunningenregister van 

12. In ondergeschikte orde vragen zij de rechtbank te zeggen dat de Belgische 
Staat een fout heeft begaan bij de uitspraak van de arresten van het Hof van Beroep 
te Brussel van 18 november 2002 en 25 april 2016, van het Hof van Cassatie van 3 
januari 2017, en van de Raad van State van 13 januari 2009, en dat de Belgische Staat 
gehouden zal zijn een schadevergoeding te betalen ten belope van de volledige 
actuele waarde van woning en grond volgens de staat waarin deze eigendom zich 
bevindt als wettig opgericht. Zij eisen daarbij verder dat de rechtbank zou zeggen dat 
de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en de gemeente hun 
volledige medewerking zullen verlenen aan de uitwerking van de minnelijke schikking 
zoals voorgeschreven in de actueel geldende teksten. 
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13. In meer ondergeschikte orde eisen de heer en mevrouw dat 
de rechtbank de gemeente zou veroordelen tot de overlegging van alle 
stukken, informatie en gegevens met betrekking tot het gebruik van de percelen die 
het voorwerp hebben uitgemaakt van een feitelijke verkaveling van 20 november 
1957 met inbegrip van de inschrijving van bewoners op deze percelen, de oprichting 
van gebouwen als woning of vakantieverblijf en de betaling van onroerende 
voorheffing of gemeentebelasting tot op datum van aankoop op 25 mei 1994. 

Ook eisen zij in meer ondergeschikte orde dat de rechtbank aan het Grondwettelijk 
Hof een prejudiciële vraag zou richten betreffende de mogelijke schending door de 
artikelen 6.1.51, 6.1.52, 6.1.53, 6.1.54, 6.3.1, 6.3.3 en 6.4.19 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de artikelen 6 en 
13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 1 van het 
Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, en artikel 17 van het Europees Handvest, 
doordat de mogelijkheid tot minnelijke schikking enkel bestaat wanneer er nog geen 
veroordeling is met gezag van gewijsde. 

14. De Belgische Staat besluit dat de eis niet ontvankelijk, minstens ongegrond, is. 

15. Het Vlaams Gewest vraagt in hoof dorde om buiten de zaak gesteld te worden. 
Ondergeschikt besluit hij tot de ongegrondheid van de eis. 

16. De gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur van de afdeling Handhaving, 
voorheen gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor Vlaams-Brabant, 

besluit tot de ongegrondheid van de eis. 

17. De gemeente vraagt alle vorderingen die tegen haar worden 
gesteld, zo toelaatbaar, als ongegrond af te wijzen. 

C. Beoordeling 

C.1 Toelaatbaarheid van de eis tegen de gewesteliik stedenbouwkundige 
inspecteur 

18. De heer en mevrouw hebben naast het Vlaams Gewest ook 
de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur, bevoegd voor het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant (wiens taken thans worden uitgevoerd door de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur van de afdeling Handhaving), gedagvaard. De 
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rechtbank heeft op de zitting van 11 september 2020 ambtshalve opgeworpen dat 
deze partij geen rechtspersoonlijkheid heeft, en dat de conclusies die voor deze partij 
genomen werd, beschouwd kunnen worden als conclusies voor het Vlaams Gewest. 

De partijen hebben de gelegenheid gekregen hierover tegenspraak te voeren, doch 
hebben geen argumenten laten gelden ter betwisting van de ambtshalve opgeworpen 

exceptie. 

19. Noch de voormalige gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor 
het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, noch de huidige gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur van de afdeling Handhaving, beschikken over 
rechtspersoonlijkheid. Het gaat om organen van het Vlaams Gewest. De 
omstandigheid dat deze personen op grond van bijzondere wettelijke bepalingen 
procesbekwaamheid hebben verkregen om bepaalde vorderingen in rechte te stellen, 
doet hieraan geen afbreuk. Die procesbekwaamheid moet, omwille van het gebrek 
aan rechtspersoonlijkheid, strikt worden geïnterpreteerd en kan niet worden 
uitgebreid naar andere rechtsvorderingen dan deze die worden bedoeld in de 
bijzondere wettelijke bepalingen die de procesbekwaamheid verlenen . 

Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid leidt tot de ontoelaatbaarheid van de eis die 

tegen deze personen wordt gericht. 

Het is wel gepast de conclusies die genomen werden voor de huidige gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur van de afdeling Handhaving, te beschouwen als 
conclusies van het Vlaams Gewest, nu ook het Vlaams Gewest partij is in het geding. 

C.2 Eis tot het voldoen van het herstel met de betaling van een meerwaarde 

20. De eis die de heer en mevrouv in hoofdorde stellen, strekt 
ertoe zich te zien bevrijden van de herstelmaatregel die hen werd opgelegd door het 
Hof van Beroep te Brussel, en deze te zien vervangen door de betaling van een 
vergoeding voor de meerwaarde die hun onroerend goed heeft verkregen door het 
bouwmisdrijf dat hen wordt verweten. 

21. Deze vordering kan niet slagen, nu zij afbreuk doet aan het gezag van gewijsde 
van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 25 april 2016, beschermd door 
de artikelen 23 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het is de rechtbank 
verboden om te bevelen dat een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing 
ongedaan wordt gemaakt. Enkel via de rechtsmiddelen die in de wet zijn voorzien 
kunnen rechterlijke uitspraken worden hervormd. De thans voorliggende eis van de 
heer en mevrouw is geen rechtsmiddel dat door de wet wordt 

toegelaten. 
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Artikel 6.4.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : "VCRO") bepaalt 
bovendien dat de overtreder slechts een minnelijke schikking kan aangaan met de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, de gemeentelijke stedenbouwkundige 
inspecteur of de burgemeester, respectievelijk in naam van het Vlaams Gewest of de 
gemeente, onder de voorwaarde dat de schikking geen afbreuk doet aan het gezag 
van gewijsde van een rechterlijke beslissing waarin een herstelmaatregel wordt 

bevolen. 

De eventuele omstandigheid dat het arrest van het Hof van Beroep tot stand is 
gekomen na fouten van de magistraten die het arrest hebben uitgesproken, doet 
geen afbreuk aan het gezag van gewijsde van dat arrest. 

De vraag van de heer en mevrouw om de herstelmaatregel "te 
herzien aan de hand van de nieuwe voorschriften die sinds 1 maart 2018 in voege 
zijn", gaat volledig voorbij aan de principes inzake het gezag van gewijsde van de 

rechterlijke uitspraken. 

22. De heer en mevrou\lli vragen ondergeschikt dat de rechtbank 
een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof betreffende de 
grondwettigheid van de decretale bepalingen die de mogelijkheid tot minnelijke 
schikking niet toelaten wanneer een rechterlijke beslissing met gezag van gewijsde de 
overtreder heeft veroordeeld tot uitvoering van een herstelmaatregel. 

Hoewel de hee1 en mevrouw een hele reeks bepalingen van de VCRO 
viseren, is het duidelijk dat hun grief enkel betrekking heeft op artikel 6.4.19 van de 
VCRO in de mate deze bepaling als voorwaarde voor de minnelijke schikking bepaalt 
dat zij geen afbreuk mag doen aan het gezag van gewijsde van een rechterlijke 
beslissing waarin een herstelmaatregel wordt bevolen. De rechtbank merkt daarbij 
overigens op dat tal van bepalingen die door de heer en mevrouw 
worden aangehaald, inmiddels werden opgeheven bij decreet van 25 april 2014. 

23. De rechtbank is niet verplicht tot het stellen van een prejudiciële vraag aan 
het Grondwettelijk Hof die door een partij wordt opgeworpen, wanneer de 
bekritiseerde bepaling de Grondwet klaarblijkelijk niet schendt of wanneer zij meent 
dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen 
(artikel 26, §2, tweede lid, 2°, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof). 

24. De personen die door een rechterlijke beslissing werden veroordeeld tot 
uitvoering van een herstelmaatregel, worden ongelijk behandeld in vergelijking tot 
de personen tegen wie een herstelmaatregel wordt gevorderd doch waarover een 
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rechter zich nog niet heeft uitgesproken. De eerste categorie van personen zal 
immers geen beroep kunnen doen op de regeling inzake de minnelijke schikking die 
een kans kan bieden om aan de herstelmaatregel te ontsnappen. 

Door de mogelijkheid tot minnelijke schikking te beperken tot de gevallen waarin het 
herstel nog niet werd bevolen door een rechterlijke beslissing met gezag van 
gewijsde, lijkt de decreetgever een objectief en relevant onderscheidingscriterium 
gehanteerd te hebben. Een dading kan slechts gesloten worden om een gerezen 
geschil te beëindigen of een toekomstig geschil te voorkomen. Het geschil 
aangaande de herstelmaatregel wordt beëindigd met de rechterlijke uitspraak die 
over dat geschil uitspraak doet, en die enkel kan worden hervormd met de 
aanwending van de rechtsmiddelen die in de wet zijn voorzien. 

25. Het is weliswaar zo dat een dading in beginsel nog mogelijk is wanneer een 
rechtsmiddel wordt aangewend tegen een vonnis met gezag van gewijsde, nu dat 
gezag slechts geldt tot de beslissing die uitspraak doet over het rechtsmiddel. De 
onmogelijkheid die door artikel 6.4.19 van de VCRO wordt ingevoerd om in dergelijk 
geval nog minnelijk te schikken over de herstelmaatregel, komt de rechtbank niet 
kennelijk onredelijk voor. Het is immers niet kennelijk onredelijk om het bestuur te 
ontlasten van de verplichting om ook nog na een rechterlijke uitspraak in eerste 
aanleg aanvragen tot minnelijke schikking inhoudelijk te onderzoeken. Hoe dan ook 
zou een vaststelling van ongrondwettigheid op dit punt voor het voorliggend geschil 
geen belang hebben, nu de herstelmaatregel in de voorliggende zaak werd opgelegd 
door een rechterlijke uitspraak waartegen geen rechtsmiddel meer mogelijk is en die 
in kracht van gewijsde is getreden. Het antwoord op de prejudiciële vraag naar de 
ongelijkheid die voortspruit uit de beperking tot vonnissen met gezag van gewijsde 
(in plaats van rechterlijke uitspraken die in kracht van gewijsde zijn getreden), is dan 
ook niet onontbeerlijk voor de rechtbank om uitspraak te doen over het voorliggend 
geschil. 

26. Het is vervolgens ook weliswaar zo dat een dading in beginsel nog mogelijk is 
na een definitieve rechterlijk uitspraak, doch het voorwerp daarvan kan slechts 
betrekking hebben op een geschil dat gerezen is of zou kunnen rijzen aangaande de 
uitvoering van die uitspraak. Als zodanig lijkt een minnelijke schikking na een 
definitieve veroordeling tot uitvoering van het herstel, aangenomen dat artikel 6.4.19 
van de VCRO niet zou bestaan, niet meer de herstelmaatregel zelf te kunnen treffen. 
En zelfs wanneer men zou oordelen dat de onmogelijkheid die uit artikel 6.4.19 van 
de VCRO volgt om na een definitieve veroordeling tot uitvoering van herstel nog een 
minnelijke schikking af te sluiten ongrondwettig is, stelt de rechtbank vast dat deze 
ongrondwettigheid er niet toe zal leiden dat de herstelmaatregel niet meer kan 
worden uitgevoerd. De ongrondwettigheid zou er enkel toe leiden dat het niet 
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verboden is voor het bestuur om alsnog een minnelijke schikking te treffen 
betreffende een geschil dat zou rijzen betreffende de uitvoering van het door de 
rechter bevolen herstel. In de voorliggende zaak blijkt echter duidelijk uit de houding 
van zowel de gemeente als het Vlaams Gewest dat de kans op een dergelijke 
minnelijke schikking vrijwel onbestaande is. De rechtbank stelt dan ook vast dat het 
antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen. 

De opgeworpen prejudiciële vraag wordt door de rechtbank dan ook niet gest eld. 

27. De rechtbank besluit dat de in hoofdorde gestelde vordering ontoelaatbaar is. 

C.3 Aansprakelijkheid voor fouten begaan bij rechtsprekende handelingen 

28. Ondergeschikt eisen de heer en mevrouw van de Belgische 
Staat vergoeding voor de schade die zij beweren te lijden ten gevolge van de arresten 
van het Hof van Beroep te Brussel van 18 november 2002 en 25 april 2016, van het 

Hof van Cassatie van 3 januari 2017, en van de Raad van State van 13 januari 2009. 
De eis wordt gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat elkeen 
verplicht tot vergoeding van de schade die veroorzaakt wordt door zijn fout. Het Hof 
van Beroep, het Hof van Cassatie en de Raad van State zouden volgens de heer 

en mevrouw foute beslissingen hebben genomen waardoor zij 
schade zouden lijden gelijk aan de actuele waarde van hun eigendom. 

29. De fouten die de heer en mevrouw aan de Belgische Staat ten 
laste leggen, betreffen aldus rechtsprekende handelingen. De Staat kan echter 
slechts aansprakelijk worden gesteld voor foutieve rechtsprekende handelingen 
w anneer het gaat om beslissingen die hetzij hervormd zijn na aanwending van de in 
de wet voorziene rechtsmiddelen, hetzij niet meer door een nuttig rechtsmiddel 
kunnen worden hervormd. 

30. In zoverre de eis aldus de arresten viseert van het Hof van Beroep te Brussel 
van 18 november 2002 en 25 april 2016 dient de rechtbank dan ook niet meer verder 
te onderzoeken of hierbij fouten werden gemaakt, nu tegen deze arresten een 
voorziening in cassatie kon worden ingesteld, en het Hof van Cassatie de arresten 
niet heeft hervormd. 
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31. Wat de arresten van de Raad van State van 13 januari 2009 en het Hof van 
Cassatie van 3 januari 2017 betreft, dient erop gewezen te worden dat de 
aansprakelijkheid van de Belgische Staat slechts in het geding zal zijn wanneer wordt 
aangetoond dat de rechterlijke uitspraak kennelijk foutief was, in de zin dat het voor 
elke zorgvuldige rechter vanzelfsprekend zal zijn dat de toepasselijke rechtsrege ls 
verkeerd werden toegepast. De heer en mevrouw maken echter niet 
duidelijk welke fouten er met deze arresten zouden zijn gemaakt. 

De rechtbank kan het onderzoek naar fouten bij rechtsprekende handelingen maar 
voeren wanneer alle haar alle elementen worden voorgelegd die destijds ter 
beschikking waren van de betrokken magistraten. De heer en mevrouw 

leggen deze procedurestukken echter niet voor. Zij beperken zich tot enkele 
beweringen en betwistingen zonder duidelijk te maken of en hoe deze ook aan de 
betrokken rechtscolleges waren voorgelegd. Deze vaststelling volstaat opdat de eis 
zou worden afgewezen bij gebreke aan bewijs. 

32. Ten overvloede wijst de rechtbank erop dat de bewering van de heer 
en mevrouw dat de werken die zij uitvoerden aan het onroerend goed, voor 
vergunning in aanmerking kwamen, en geen bevel tot volledige afbraak konden 
verantwoorden, niet vanzelfsprekend juist is, en voor zeer ernstige kritiek vatbaar is. 
Er mag gewezen worden op de verklaring van de heer aan de verbalisant op 
22 februari 1997 dat hij een gedeelte van de bestaande chalet had "afgebroken" en 
vervolgens een "grotere constructie (had) opgetrokken", en de objectieve 
vaststellingen in het dossier die dit alleen maar hebben bevestigd. Vervolgens blijkt 
niet dat er in het verleden, ten tijde van de bekritiseerde rechterlijke beslissingen, 
sprake was van enige agrarische functie voor het bouwwerk. Het lijkt dan ook niet 
van doorslaggevend belang te kunnen zijn te weten in welk jaar de oorspronkelijke 
chalet werd gebouwd, noch of deze in het verleden bewoond was. 

33. De eis tot vergoeding van schade · die zou zijn veroorzaakt door foutieve 
rechterlijke beslissingen, wordt afgewezen. 

C.4 Eis tot overlegging van stukken 

34. Ten slotte eisen de heer en mevrouw nog dat de gemeente 
zou veroordeeld worden tot overlegging van alle stukken, informatie en 

gegevens met betrekking tot het gebruik van hun perceel en de omliggende percelen 
die het voorwerp uitmaakten van een verkaveling in 1957. 
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35. Op de zitting van 1 oktober 2020 hebben de heer en mevrouw 
gevraagd dat hen voorbehoud zou worden verleend tot het instellen van een 

valsheidsvordering aangaande stukken van de gemeente die zij recent 
zouden hebben verkregen. De rechtbank stelt evenwel vast dat het hier niet gaat om 
stukken die de gemeente aan de heer en mevrouw 
tegenwerpt In het kader van deze procedure. Zij ziet dan ook geen reden om het 
gevraagde voorbehoud te verlenen. Zo de gemeente stukken zou aanwenden die 
volgens de heer en mevrouw vals zijn, beschikken zij steeds over de 
mogelijkheid om een valsheidsvordering in te stellen. Daartoe hebben zij geen 

voorbehoud nodig. 

36. De rechter kan een partij bevelen om stukken voor te leggen wanneer zij het 
bewijs inhouden van een ter zake dienend feit (artikel 877 van het Gerechtelijk 
Wetboek). De heer en mevrouw maken echter niet aannemelijk dat 

de gevraagde stukken dergelijk bewijs kunnen bevatten. 

De inhoud van die stukken kan immers onmogelijk de rechtbank ertoe brengen de in 
hoofdorde gestelde eis toelaatbaar te verklaren en/of te beslissen dat de Staat 

aansprakelijk is voor foutieve rechtsprekende handelingen. 

De eis is ongegrond. 

* 

OP GROND VAN DEZE REDENEN BESLIST DE RECHTBANK: 

De eisen van de heer en mevrouw Norden afgewezen ; 

De rechtbank veroordeelt de heer en mevrouw tot de 
gerechtskosten begroot op 300,36 € (dagvaarding) + 40,00 € (bijdrage fonds 
juridische tweedelijnsbijstand} + 165,00 € (rolrecht, te betalen aan de FOD Financiën) 
+ 1.440,00 € (rechtsplegingsvergoeding voor de Belgische Staat) + 1.440,00 € 
(rechtsplegingsvergoeding voor het Vlaams Gewest) + 1.440,00 € 
(rechtsplegingsvergoeding voor de gemeente ). 
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Dit vonnis wordt uitgesproken t ijdens de openbare zitting van de 4e kamer van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel van 16 oktober 2020, door de 
heer ondervoorzitter, in aanwezigheid van de heer 

afgevaardigd griffier. 
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