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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke 
rechtbank, eerste kamer, heeft het hiernavolgend vonnis verleend: 

In de zaak 13/654/A 

Geboren op 
Wonende te 

eiser, 

1 • zetfstandige, 

hebbende als raadsman Meester 

tegen 

HET VLAAMS GEWEST, 

Met zetel te 1210 Brusselr Koning Albert lilaan 19 bus 22 

, advocaat te 

Vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, ten verzoeke van de Vlaams Minister van 
Flnanclên, Begroting, Werk, Ruimtelij ke Ordening en Sport 

Woonplaats kiezend op het kantoor van de raadsman hierna vermeld 

verweerder, 

hebbende als raadsman Meester , advocaat te 



A. RECHTSPLEGING. 

Gelet op de· dagvaarding in verzet van 27 februari 2013. 

Gelet op de beschikking van de voonftter van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 
28 mei 2013 waarbij de zaak in toepassing van artikel 88, § 2 Ger.W. van de beslagrechter 
naar de eerste·kamer werd verzonden. 

Partijen werden sehoord op de openbare terechtzitting van 20 mei 2014 waarna de 
debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. 

De rechtbank nam kennis van het dossier van de rechtspleging en van de stukken door eiser 
en door verweerster neergelegd. 

De artikelen 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik: der talen In 
gerechtszaken werden In acht genomen. 

B. RELEVANTE FEITEN 

Op ·10 januari 2013 werd aan eiser op verzet een dwangbevel betekend om een 
administratieve geldboete te betalen van 5.000,00 euro. 

Dit dwangbevel werd hem betekend krachtens een beslissing van 4 oktober 2012 tot het 
opleggen van een administratieve geldboete wegens het overtreden van het staklngsbevel 
van 13 augustus 2012, bekrachtigd op 16 augustus i012. 

Er blijkt dat eiser eigenaar is van een perceel te dat gelegen 
Is in ruimtelijk kwetsbaar gebied; meer bepaald blijkt het perceel gelegen binnen een 
perimeter van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Regionaal Stedelijk 
Gebied en daar b'estemd tot parkgebied. 

Volgens verweerster werd het Agentschap Natuur en Bos op 30 juli 2012 telefonisch en 
anoniem in kennis gesteld van het feit dat er ·werken aan de gang waren in de bossen 
gelegen te te 

Er wordt door twee verbalisanten op 30 juli 2012 een proces-verbaal opgesteld; er Is onder 
meer sprake van het afschrapen van de toplaag van de dreef1 het graven van een nieuwe 
gracht en van ontbossing. 

De werken wçrden· daarop blijkens voormeld proces-verbaal mondeling stilgelegd; dit na 
contactname met etser op venet. · 
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In voormeld proces-verbaal wordt ook melding gemaakt van het feit dat eiser op·verzet op 6 
augustus 201.2 werd opgebeld teneinde op 7 augustus 2012 een afspraak vast te leggen ·om 
het perceel aan een plaatsafstapping te onderwerpen. 

Voormeld aanvankelijk proces-verbaal van 30 juli 2012 werd op 14 augustus 2012 
opgestuurd naar de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur. 

Op 13 augustus 2012 werd een navolgend pr~~s-verbaal opgesteld dat op 14 augustus 2012 
werd toegestuurd naar de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur. 

Uit voormeld proces-verbaal van 13 augustus 2012 blijken verschillende vaststellingen, 
onder meer dat de ontboste oppervlakte 2,5 hectare bedraagt, de oppervlakte van de 
constructie met zonnepanelen ongeveer 24 op 8 meter bedraagt en dat er - ondanks de 
opgelegde bestuurlijke maatregel van stopzetting van werken -bijkomende· werken werden 
uitgevoerd. 

Verder blijkt uit voormeld proces-verbaal d~t de verbalisanten merkten dat de ingáng van 
het domein zeer recent werd afgezet met hekkens die niet aanwezig waren ten tijde van het 
aanvankelijk proces-verbaal; verder blijkt daaruit: "Verbalisanten openen de hekkens en 
begeven zich op de centrale toegangsdreef wanneer een witte auto nadert. Het blijkt de 
inwonende echtgenote/vriendin van verdachte te zijn. ( ... ) Op onze vraag of de heer 
thuis is antwoord (sic) zij bevestigend. WIJ begeven ons verder en stellen vast:( ... ): 

Verder billiet uit voormeld navolgend proces-verbaal dat de verbalisanten aan de 
toegangspoort In de een schriftelijk bevel uithangen tot onmlddelll]ke stakfng van 
de werken/handelingen/gebruik bestaande utt: WIJZigen van de 
bosbodem/ontbossing/rellêfwljzlglngen en allerhande inbreuken op de ruimtelijke ordening. 

Op 16 augustus 2012 wordt door de Gew~elijke Stedenbouwkundige Inspecteur een 
bekrachtigingbeslissing genomen van lïet hem overgemaakt proces-verbaal van 13 augustus 
2012 houdende het staklngsbevel. · 

Bij proces-v.erbaal van 12 september 2012 wordt dan vastgesteld dat het staklngsbevel van 
13 augustus 2012 was doorbroken. 

Er wordt op 14 september 2012 een nieuw stakingsbevel gegeven. 

De Rekenplichtige van het Herstelfonds verzendt op 4 oktober 2012 aangetekend aan eiser 
op verzet een administratieve geldboete van 5.000,00 euro voor het doorbreken van het 
staktngsbevel van 13 augustus 2012. 

Deze zending blijkt opnieuw te zijn verstuurd op 26 augustus 2012 per gewone post nu het 
aangetekend schrijven niet werd afgehaald~ 
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Op 10 januari 2013 wordt dan een dwangbevel uttgevaardigd nu eiser op verzet niet tot 
betaling van de administratieve geldbo-ete van 5.000,00 euro was overgegaan. 

Op 28 januari 2013 werd tot betekening aan eiser op verzet van het dwangbevel 
overgegaan. 

C. DE ACTUEEL GEnELDE VORDERINGEN 

Elser vordert blijkens zijn op 7 maart 2014 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge neerget.egde conclusie: 

· de vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
het dwangbevel van 10 januari 2013 nietig te horen verklaren; 

- verweerster te horen veroordelen om aan eiser een schadevergoeding te betalen ten 
bedrage van 2.000,00 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten van~f heden; 
verweerster te horen veroordelen tot alle kosten van het geding, met Inbegrip van een 
rechtspleglngsvergoedlng ten bedrage van 990,00 euro en 215,46 euro dagvaarding in 
verzet; 
het te wijzen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad, niettegenstaande elk 
rechtsmiddel en zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement 

Verweerster heeft blijkens haar op 19 maart 2014 ter griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg neergelegde syntheseconclusie gevorderd: 
de onderscheiden vorderingen van eisende partij ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren; 
eisende partij te veroordelen tot de kosten van het geding; 
voor recht te zegen dat geen der partlj~n aanspraak maakt op een 
rechtsplegingsvergoedlng. 

Voor zoveel nodig mer.kt de rechtbank op dat lij voormelde conclusies als 
syntheseconclusies In de zin van artikel748bis Ger.W. beschouwt. 

D. BEOORDEUNG 

1. Eiser op verzet stelt dat het proces-verbaal van 12 september 2012 met not. nr. 
dat hem niet werd meegedeeld door verweerster geen melding 

maakt van de Identiteit van de persoon of personen die handelingen, werken of wijzigingen 
zouden hebben voortgezet in strijd met het stakingsbevel, noch een omschrijving bevat van 
de werken noch de redenen aangeeft waarom de handelingen of werken strijdig zouden zijn 
met het stakingsbevel. 
Het proces-vérbaal van 12 september 2012 voldoet aldus volgens eiser op verzet niet aan de 
inhoudelij ke vereisten zodat er krachtens de beslissing van 4 oktober 2012 niet rechtsgeldig 
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kon worden overgegaan tot het opleggen van een administratieve geldboete en krachtens 
die beslissing ook niet kon worden overgegaan tot het betekenen en uitvoeren van het 
dwangbevel. 
Aldus voert eiser op verzet verschillende gronden van onregelmatigheid of onwettigheid 
aan. 
2.1. In eerste Instantie stelt eiser op verzet dat hij enkel de naakte eigenaar Is van de 
percelen terwijl de , met zetel te de 
vruchtgebruikster Is. 
Daardoor staat vast dat het dwangbevel ten aanzien van eiser op verzet volgens hem alle 
actualiteit mist; het Is Immers de vruchtgebruiker die werkzaamheden mag uitvoeren. 
Met het stakJngsbevel wil verweerster eiser op verzet volgens hem dwingen tot het 
uitVoeren of niet meer uitvoeren van werken terwijl verweerster zich volgens eiser op verzet 
dient te richten tot .diegene die deze handelingen stelt. 
2.2. Dit verweer Is evenwel niet aan te nemen niet alleen omwille van het feit dat niet wordt 
betwist dat eiser op verzet de zaakvoerder is van de , doch ook omwille van het 
feit dat het loutere feit dat die vennootschap vruchtgebruiker Is, niet verhindert dat eiser op 
verzet zeff (als natuurlijke persoon) de uitvoerder van de wederrechtelijke werkzaamheden 
kan zijn. 
Een en ander geldt nog des te meer nu eiser op verzet zelf erkent dat hij leeft en woont op 
het adres te waar de vaststellingen werden verricht. 
Het verweer Is niet gegrond. 
3.1. Verder stelt eiser op verzet dat het stakingsbevel van 13 augustus 2012 niet de Identiteit 
bevat van de persoon lastens wie geverbaliseerd wordt en het navolgend proces~verbaal 

noch een omschrijving van de wederrechtelijke werken noch de redenen waarom de werken 
strijdig zouden zijn met het eerder opgelegd staklngsbevel vermeldt. 
3.2. In het navolgend proces-verbaal van 13 augustus 2012 wordt de Identiteit van etser op 
verzet wel vermeld (pagina 1/3) en wordt vastgesteld welke werken werden v~rtgezet 
"ondanks de opgelegde bestuurlijke maatregel stopzetting van de werken" (pagina 2/3). 
Verder wordt ook verwezen naar de Inbreuken inzake artikel 16.6.3qulnqu;es van het 
decreet van 5 aprll1995 houdende algemene bepalingen Inzake milieubeleid en artlke14.2.1, 
2•vcRo. 
Het. stakingsbevel zelf werd dan ook gehecht aan het navolgend proces-verbaal van 13 
·augustus 2012; de ldentlt ett van de persoon lastens wte wordt geverbaliseerd blijkt derhalve 
uit het navolgend proces-verbaal. . 
4.1. Eiser op verzet houdt vervolgens voor dat hij op geen enkel ogenblik kennis kreeg van de 
beslissing van 4 oktober 2012 tot het opleggen van een administratieve geldboete. 
4.2. Uit de stukken 5 en 6 van verweerster blijkt evenwel dat voormelde beslissing van 4 
oktober 2012 niet alleen met ter post aangetekende brief aan het correcte adres van eiser 
op verzet werd verzonden doch ook naderhand - met name op 26. oktober 2012- met de 
gewone post werd opgestuurd. 
Het feit dat eiser op verzet kenneliJk de aangetekende zending niet afhaalde, betekent dat 
hij moet geacht worden kennis te hebben gekregen van de beslissing van 4 oktober 2012; er 
blijkt niet dat de brfeven aan een niet-correct adres zouden zijn vérstuurd. 
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Dat eiser op verzet de aangetekende zending niet Is gaan afhalen, verhindert niet dat hij er 
kennis van kon krijgen zodat het Inroepen van de afwezigheld van kennis enkel aan eiser op 
verzet zelf is te wijten. 
Het verweerterzake is niet aan te nemen. 
5.1. Verder voert eiser op verzet schending aan van artikel 8 EVRM; hij stelt dat er enkel een 
machtiging tot visitatie bestond voor de periode van 10 september 2012 tot 10 oktober 2012 
zodat de vaststellingen van 30 juli 2012 en 13 augustus 2012 bulten die periode van geen 
waarde zijn en geeri grondslag kunnen vonnen voor enige andere welkdanige akte of bevel 
daarop gebaseerd. . 
Er · is volgens hem immers sprake van het onrechtmatig openen van het hekken op 13 
augustus 2012 en derhalve van woonstschennls. 
'Er kan ook volgens hem niet voorgehouden worden dat er kennelijk toestemming was nu hij 
de voordeur bij het aanbellen niet heeft geQpend. 
Hij wijst hierbij tevens op het fett dat onder woning in de zin va~ artikel15 Grondwet ook de 
aanhorigheden moeten worden begrepen. 
5.2. In zoverre het gaat om de vaststellingen die zijn gedaan op 30 juli 2012 hebben deze in 
alle geval niet g~leld tot het betwist dwangbevel; het verweer met betr~kklng tot het 
onrechtmatig karakter van de vaststellingen gedaan op 30 juli 2012 heeft aldus geen belang 
voor de beoordeling van de rechtmatigheld van het dwangbevel dat immers niet gesteund Is 
op vaststellingen van 30 juli 2012. 
Verder blijkt dat door de politierechtbank te Brugge in toepassing in artikel 6.1.5 VCRO een 
machtiging tot visitatie op het adres werd verleend voor de periode ván één 
maand vanaf 10 september 2012. 
De plaatsafstapplngen op 12 september 2012 en 14 september 2012 zijn derhalve gedekt 
door voormelde machtiging tot visitatie. 
Dit laatste Is evenwel niet het geval wat betreft de vaststellingen die op 13 augustus 2012 
zijn gedaan. 
Uit het navolgend proces-verbaal van 13 augustus 2012 blijkt dat het volgende werd gesteld: 
"BU aankomst zien we dat de ingang van het domein ter hoogte van zeer recent 
werd afgezet met hekkens (cf. hekkens gebruikt om werven af te sluiten). Deze hekkens 
waren niet aanwezig tijdens de vaststellingen van het aanvonkeiUk proces-verbaal. 
Verbalisanten openen de hekkens en begeven zich op de centrale toegangsdreef wanneer 
een witte auto nadert. Het blijkt de Inwonende echtgenote/vriendin van verdachte te zijn. 
Inspecteur vraagt haar waarom zij niet inging op de uitnodiging tot verhoor 
betreffende een andere zaak(-.). Mevrouw beweert geen uitnodiging te hebben ontvangen. 
Op onze vraag of de heer t thuis is antwoord (sic) zij bevestigend. Wij begeven ons 
verder en stellen vast dat : ( ... )." . 
Nu op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat de Inwonende . . 

echtgenote/vriendin van eiser op verzet klaarblijkelijk, na identificatie van de verbalisanten, 
taestem·ming heeft gegeven om de aanhorigheden van de woning (toegangsweg) te 
betreden, ·konden de ~n het proces-verbaal van 13 augustus 2012 opgenomen inbreuken wél 
de grondslag vormen van het kwestieuze dwangbevel. 
In zoverre Is het verweer niet aan te nemen. 
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De rechtbank voe8t hier nog voor zover nodig het volgende aan toe. 
Zelfs indien er sprake zou zün van een onrechtmatig betreden van de woning van eiser 
omdat de toestemming niet door he~ werd gegeven doch·wel door zijn e~htgenote/vriendin 
(hetgeen op zich door eiser ook niet wordt betwist) zij het niet schriftelijk, hoeft dit niet te 
betekénen dat de aldus verrichte vaststellin'gen buiten beschouwing zouden moeten blijven. 
Immers, noch uit artikel 6 EVRM (~arvan de schending niet wordt aangevoerd door eiser 
op verzet) noch uit artikel 8 EVRM dat het recht op eerbiediging van het privé-, het 
gezinsleven, de woning e~ de. briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of 
wettelijke bepaling volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de 
Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen altijd ontoelaatbaar Is; · b~houdens 
wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen van de 
miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende bewijsverkrijging 
bepaalt, beslist de rechter welke gevolgen deze onrechtmatigheld meebrengt en de 
omstandigheld dat de pleegvorm waarvan de miskenning betrekking heeft op een door de 
artikelen 6 en 8.2 EVRM en artikel 15 Grondwet gewaarborgd grondrecht betrekking heeft, 
doet daar geen afbreuk aan (vgl. Cass. 16 november 2004, Arr. Cass. 2004, nr. 550, met 
conclusie van toenmalig advocaat-generaal ). 
Zo de vaststellingen die op 13 augustus 2012 werden verricht door de verbalisanten bulten 
de machtiging tot vlsit~ie vielen en er van wordt uitgegaan dat de toestemming die door de 
inwonende echtgenote/vriendin werd gegeven weliswaar niet schriftelijk werd verleend (en 
dus in strijd met artikel 1, 3• juncto lbis van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de 
tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag gebeuren), kan met de 
aldus op die datum verrichte vaststellingen slechts dan geen 'rekening worden gehouden in 
zoverre aan de criteria van de zogenaamde Antigoon-rechtspraak werd voldaan (vgl. 
conclusie van advocaat-generaal bij Cass. 16 november 2004, Arr. Cass. 2004, nr. 
550, i.h.b. p. 1837). 
Dit laatste betekent derhalve dat de aldus. gedane vaststellingen niet in aanmerking kunnen 
worden gen~men (en derhalve niet de grondslag van het kwestieuze dwangbevel zouden 
kunnen uitmaken) wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden op straffe van 
nietigheld is voorgeschreven, de begane onrechtmatigheld de betrouwbaarheld van het 
bewijs heeft aangetast en het gebruik van het bewtjs In strijd is met het recht op een eerlijk 
proces. 
Nu niet blijkt dat er sprake is van een nlet·nalevlng van een vormvoorwaarde die op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven en evenmln de betrouwbaarheid van het bewijs zou zijn 
aangetast noch wordt aangevoerd dat er sprake Is van een schending van het recht op een 
eerlijk proces, vennag de rechtbank te besluiten dat de aldus op 13 augustus 2012 verrichte 
vaststellingen om voormelde redenen hoe da~ ook de grondslag voor het dwangbevel 
konden uitmaken. 
De rechtbank wijst hierbij verder nog op het feit dat voor de toelaatbaarheid van de aldus 
gedane vaststellingen op 13 augustus 2012 In het licht van het recht op een eerlijk proces
waarvan, zoals reeds gesteld op 2lch de schending niet werd aangevoerd door eiser op verzet 
- rekening kan worden gehouden met het feit dat de overheld (verbalisanten) de begane 
onrechtmatigheid {van afwezigheld van schriftelijke toestemming door de 
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echtgenote/vriendin van eiser op verzet) niet opzettelijk heeft begaan, de ernst van het 
misdrijf de begane onrechtmatigheid veruit overstijgt en de onregelmatigheid van zulver 
formele aard was (vgl. C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen, 
Maklu, 2009, 1229 e.v.). 
Het verweer is terzake in zoverre niet aan te nemen. 
6.1. Eiser op verzet voert tenslotte aan dat het stakingsbevel niet t{jdlg werd bekrachtigd en 
hem niet tijdig werd meegedeeld. 
6.2. Het staklngsbevel van 13 augustus 2012 blijkt te zijn bekrachtigd op 16 augustus 2012 
(stuk 3 van verweerster); het verweer mist In zoverre feitelijke grondslag. 
De rechtbank.stelt aanslulten·d vast dat de bekrachtlgtngsbesllssing hoe dan ook aan eiser op 
verzet werd verzonden per aangetekend schrijven op 4 oktober 2012 (zie stuk 5 van 
verweerster). 
Verder blijkt dat op 16 augustus 2012 de bekrachtlglngsbeslissin·g van diezelfde datum werd 
verzonden aan het ~entschap Natuur en Bos, t.a.v. de heer {zie bijlage 2 bij stuk 4 
van verweerster): 
Dat op die datum de bekrachtiglngsbesllsslng zou zijn verstuurd aan eiser op verzet wordt 
door verweerster weliswaar gesteld, doch wordt niet bewezen. 
Zelfs indien niet blijkt dat de bekrachtigingsbesllsslng .niet zou zijn verstuurd binnen de twee 
werkdagen, kan de niet-naleving van deze termijn en vormvereiste evenwel niet lelden tot 
het nietigverklaren van het dwangbevel van 10 januari 2013. 
De rechtbank merkt immers op dat artikel 1.6.47, vijfde lid VCRO bepaalt: nop straffe van 
vervol moet het bevel tot staking binnen acht dagen na de kennisgeving van het 
procesverbaal aan de bevoegde stedenbouwkundig· inspecteu" door hem worden 
bekrachtigd. Die bekrachtiging wordt binnen twee werlcdagen per aangetekende brief 
verzonden naar de personen, vermeld In liet derde lid." · 
Waar de bekrachtiglngsbesllsslrig van het bevel tot staking derhalve op straffe van nietigheld 
dient te gebeuren binnen acht dagen- en dit ook is gebeurd -is aan de niet-naleving van de 
verzending bij aangetekende brief binnen twee werkdagen geen sanctie gekoppeld. 
Nu vaststaat dat de bekrachtigingsbeslisslng hoe dan ook aan eiser op verzet bij 
aangetekend schrijven werd ter kennis gebracht, kan het loutere feit dat niet bewezen wordt 
dat dit binnen twee werkdagen Is gebeurd, niet lelden tot· de nietigverklaring van het 
kwestieuze dwangbevel. 
Het verweer is niet aan te nemen. 
7. Uit het voorgaande volgt dat de vordering van eiser op verzet tot het bekomen ~an 
schadevergoeding niet gegrond is. 
8. Eiser op verzet dient als de in het ongelijk gestelde partiJ te worden veroordeeld tot de 
gedingkosten waarbij de rechtbank vaststelt dat verweerster ge~n aanspraak maakt op een 
rechtsplegingsvergoeding en deze rn hoofde van verweerster niet dienen te worden begroot. 

OM DEZE REDENEN, 
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De Rechtbank, 

Wijzende in eerste aanleg en op tegenspraak. 

Verklaart de vorderingen van eiser op verzet ontvankelijk doch ongegrond. 

Veroordeelt eiser op verzet tot de gedingkosten in zijnen hoofde niet te begroten nu ze hem 
ten laste blijven en in hoofde van verweerster evenmin te begroten nu deze partij geen 
aanspraak maakt op een rechtsplegingsvergoeding. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting in het gerechtsgebouw te Brugge 
op dinsdag, zeventien juni tweeduizend veertien. 

AanwéZig zijn: 

I rechter- alteen rechtsprekend; 
I griffier. 




