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Rep. nr. 10!

In dezaak A.R. nr. 10/27/A :

De GEWESTELIIK 5TEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor de 
Provincie West-Vlaanderen, met kantoor te 8000 Brugge. Werkhuisstraat nr. 
9.

eiser op hoofdvordering. verweerder op tegenvordering.

hebbende a.ls raadsman Meester Bart BRONDERS. advocaat kantoor houdend 
te 8400 Oostende, Archimedesstraat nr. 7 alwaar eiser woonstkeuze doet. voor 
wie pleit Meester Nick Dewindt

TEG EN

, aannemer bouwwerken, wonende te

verweerder op hoofdvordering, eiser op tegenvordering.

hebbende als raadsman Meester Konstantijn ROELANDT, advocaat kantoor 
houdend te 1040 Brussel Gallierslaan 33:

heeft de rechtbank van eerste aanleg te leper, DERDE kamer, met 
alleenzetelend rechter, het votgend vonnis verleend.

-=oOo=-

De artikelen van de wet van 15.06.1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken werden nageleefd.
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De rechtbank hoorde de partijen in hun middelen en conclusies op de zitting 
van 19.11.2010, waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad 
werd genomen.

Het dossier van de rechtspleging en de stukken werden ingezien.

A. De feitelijke gegevens

De verweerder is eigenaar van een onroerend goed gelegen te
kadastraal gekend onder:

en is gelegen in agrarisch gebied conform het vigerend 
gewestplan Roeselare-Tielt, zoals goedgekeurd bij K.B. van 17.12.1979.

De verweerder diende op 18.10.1991 een aanvraag tot het bekomen van een 
vergunning in bij het College van Burgemeester en Schepenen van Staden 
strekkende tot het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning en het ombouwen 
van een bestaande bedrijfswoning tot bureau’s.

Het College van Burgemeester en Schepenen leverde op 20.01.1992 een 
bouwvergunning af “mits inachtneming van de bepaling vermeld onder nr. 12: 
12. De artikels van het Burgerlijk Wetboek inzake erfdienstbaarheden die door 
de wet gevestigd zijn, dienen nageleefd te worden.
Mits: - effectieve ombouwing van de bestaande woning tot burelen na 
ingebruikname nieuwe woning.

- heraanleg openbare weg volgens plan nr. 5.” (zie stuk 3 van de 
verweerder).

Op 31.05.2004 diende de verweerder betreffende i een
aanvraag in voor het omvormen van bedrijfsgebouw tot particuliere woning 
(zie stuk 9 van de eiser).

Op 08.08.2004 diende een buur van de verweerder, , een
schriftelijk bezwaar in bij het College van Burgemeester en Schepenen van 
Staden waarin hij o.m. stelt dat de verweerder de oude bestaande 
bedrijfswoning nooit ombouwde tot burelen (zie stuk 10 van de eiser). Bij 
Proces-verbaal van 18.08.2004 van het College van Burgemeester en 
Schepenen van Staden werd het voornoemde bezwaar ontvankelijk, doch 
ongegrond geacht.

Rechtbank van eerste aanleg te leper - 3de kamer
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Op 25.10.2004 weigerde het College van Burgemeester en Schepenen van 
Staden de door de verweerder aangevraagde stedenbouwkundige vergunning 
en sloot zich aan bij het ongunstig advies van de Gemachtigde Ambtenaar (zie 
stuk 14 van de eiser).

De verweerder voorzag zich op 24.12.2004 in beroep bij de Bestendige 
Deputatie. Bij Besluit van 21.04.2005 oordeelde de Bestendige Deputatie de 
beroepsvoorziening ontvankelijk. doch wees het af als ongegrond (stuk 15 van 
de eiser).

Naar aanleiding van een klachtschrijf dd. 15.12.2005 van 
maakte de eiser deze over aan het College van Burgemeester en Schepenen 
van Staden met het verzoek de klacht na te trekken op waarachtigheid (zie 
stuk 17 van de eiser). Per schrijven dd. 28.02.2006 liet het College van Burge
meester en Schepenen van Staden de eiser weten dat er een politiecontrole 
werd uitgevoerd en dat de ! niet bewoond, doch wel
bemeubeld was (zie stuk 18 van de eiser).

Per schrijven dd. 02.09.2008 van de eiser gericht aan de verweerder werd een 
controle aangekondigd op 12.09.2008.

In het P.V. dd. 12.09.2008 werd door de deskundige l . verbonden
aan het Agentschap Inspectie RWO, het volgende geacteerd: “Inbreuken op de 
wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Aard: in stand houden tweede bedrijfswoning
- in strijd met de voorwaarde in de stedenbouwkundige vergunning dd. 

20.01.1992 (mits effective ombouwing van de bestaande woning tot 
burelen na ingebruikname nieuwe woning) en

- ondanks het Besluit van de Bestendige Deputatie van 21.04.2005 houdende 
weigering van de vergunning tot functiewijziging: het omvormen van een 
bedrijfsgebouw tot particuliere woning

en

“Ter plaatse werd vastgesteld (zie fotoreportage als bijlage) dat het kwestieus 
gebouw nog steeds ingericht en bemeubeld is als woning”.

Aan het PV werd tevens een fotoreportage gevoegd met aanduiding van de 
plaats waar de foto’s werden genomen tijdens de rondgang in de woning.

Rechtbank van eerste aanleg te leper - 3de kamer
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Bij aangetekend schrijven dd. 16.10.2008 van de eiser liet deze aan de 
verweerder weten:
“Wij dringen er bij u op aan om binnen de twee maanden vanaf heden een 
einde te stetlen aan de bouwinbreuk. Dit kan enkel door het ongedaan maken 
van de illegale situatie door het stopzetten van het tegenstrijdig gebruik voor 
wonen: verwijderen van alle meubels uit de woning en het verwijderen van alle 
inrichtingen (keukens en badkamer) die wijzen op woonfunctie. Alie gesloopte 
materialen moeten van het terrein verwijderd worden.

U zal mij onmiddellijk willen verwittigen wanneer u op de hierboven beschreven 
wijze een einde hebt gesteld aan de illegale situatie." (zie stuk 23 van de eiser).

Bij schrijven dd. 11.12.2008 van de verweerder aan de eiser wordt de 
woonfunctie van het kwestieuze onroerend goed betwist en wordt de 
kantoorfunctie benadrukt (zie stuk 9 van de verweerder).

Bij schrijven dd. 05.01.2009 van I werd door deze laatste
gei'nformeerd naar de stand van zaken. Bij schrijven dd. 09.02.2009 van de 
eiser aan ' werd gemeld dat de herstelvordering eerstdaags aan
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid zou worden voorgelegd.

Op 12.02.2009 werd de herstelvordering met motivatie door de eiser 
voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. De Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid verleende op 20.03.2009 een eensluidend advies (zie stuk 36 van 
de eiser).

Bij schrijven dd. 06.04.2009 werd de herstelvordering overgemaakt aan de 
verweerder waarbij deze opnieuw werd aangemaand tot herstel (zie stuk 28 
van de eiser).

De herstelvordering werd ingeleid bij de Procureur des Konings die besliste 
deze te seponeren (zie stuk 32 van de eiser).

De eiser ging over tot dagvaarding van de verweerder dd. 28.12.2009 voor de 
burgerlijke rechtbank.

B. De vordering

Rechtbank van eerste aanleg te leper - 3de kamer



A.R. 10/27/A 17/12/2010 biz. 5

8.1. De eiser vordert:

Alvorens recht te doen, een plaatsbezoek te bevelen aan de parden gelegen 
te en <

De vordering van de eiser ex artikel 6.1.41 juncto artikel 6.1.43 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dienvolgens:
1. De verweerder te veroordelen tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan
een perceet gelegen te . kadastraal gekend
onder ; hetgeen impliceert

“De stopzetting van het tegenstrijdig gebruik van wonen door het uitvoeren 
van aanpassingswerken die er in bestaan atle materialen en inrichtingen die 
wijzen op woning. te verwijderen ten aanzien van de oorspronkelijke 
landbouwwoning".

En dit binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de betekening van 
het tussen te komen vonnis, zulks onder de verbeurte van een dwangsom van 
150,00 euro per dag vertraging. zonder het toekennen van een bijkomende 
termijn ex artikel 1385bis, laatste lid Ger.W.

2. Aan de eiser machtiging te horen verlenen om overeenkomstig artikel 
6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ambtshalve oyer te gaan tot 
uitvoering van de hierboven beschreven herstelmaatregelen zo de verweerder 
in gebreke zou blijven. en dit op kosten van de verweerder.

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

4. Tot slot de verweerder te veroordelen tot de kosteri van het geding. De 
kosten worden begroot.

De tegenvordering van de verweerder onontvankelijk, minstens ongegrond te 
verklaren.

Rechtbank van eerste aanleg te leper - 3de kamer
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In subsidiaire orde, de vordering van de verweerder tot het bekomen van een 
rechtsplegingsvergoeding voor huidige procedure af te wijzen als zijnde 
ongegrond.

Het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande alte verhaal 
en zonder borgstelling, noch kantonnement

B.2. De verweerder vraagt de vordering van de eiser onontvankelijk en 
ongegrond te verklaren;

Minstens vooraleer recht te doen. de verweerder te machtigen om de heer 
, wonende te , op te roepen

als getuige;

De tegenvordering van de verweerder ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dientengevolge de eiser te veroordelen tot het betalen van een 
schadevergoeding van 2.500,00 euro wegens tergend en roekeloos geding.

De eiser te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding. Deze wordt begroot

C. Bespreking en beoordeling

Cl. Ptaatsbezoek

De eiser vordert een plaatsbezoek van : en nr .
alvorens recht te doen, in het beschikkende gedeelte van zijn conclusies, doch 
motiveert dit verzoek niet in het overwegende gedeelte ervan. Nu beide 
partijen voldoende foto’s van de situatie in l voorleggen en

geen voorwerp van de vordering, noch van de discussie 
uitmaakt. dient deze vordering afgewezen te worden als onnuttig.

Recktbank van eerste aanleg te leper — 3de harrier
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C.2. De ontvankeliikheid

De verweerder roept in eerste instantie de onontvankelijkheid van de 
vordering van de eiser in op grond van de onnauwkeurige vordering, alsook 
op grond van het onwettig advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeieid.

C.2.1. De onduidelijke vordering

Concreet meent de verweerder dat de door de eiser gevraagde verwijdering 
van “alle materialen en inrichtingen die wijzen op woning” onduidelijk is nu hij 
in gebreke blijft om de wettelijke bepaling aan te duiden waarin 'de 
materialen en meubelen die wijzen op woning' wordt gedefinieerd. Hij meent 
dat het determinerend karakter om uit te maken of een gebouw gebruikt 
wordt als woning niet de aanwezige materialen betreffen, doch het gebruik en 

I de functie op zich. De verweerder stelt derhalve dat de eiser niet bewijst dat 
het pand gebruikt wordt als woning. De beoordeling van uitvoering van de 
herstelmaatregel zou dienen beoordeeld te worden door een 
gerechtsdeurwaarder hetgeen volstrekte willekeur en derhalve de 
onuitvoerbaarheid met zich meebrengt.

De door de eiser gebruikte bewoording in de formulering van zij'n 
herstelvordering is echter voldoende duidelijk. De door de verweerder 
aangehaalde argumenten betreffen argumenten ten gronde. De verweerder 
kan niet hard maken dat indien de vordering gegrond zou worden bevonden, 
hij niet zou kunnen overgaan tot het herstel. Men ziet overigens niet hoe de 
eiser zijn vordering anders zou kunnen formuleren.

De vordering van de eiser is niet onontvankelijk te verklaren op deze grond.

C.2.2. De onwettigheid van het advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeieid

In tweede instantie wijst de verweerder erop dat de eiser een ernstige fout 
beging door een aantal stukken niet te voegen aan het administratief dossier 
dewelke hij ter advies voorlegde aan de Hoge Raad voor het Herstelbeieid. 
Dit betreft, volgens de verweerder, het schrijven dd. 11.12.2008 van de 
raadsman van de verweerder waarin hij de beweringen zoals opgenomen in

Rechtbank van eerste aardeg te leper - Sde kamer
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het PV van 12.09.2008 betwist 4n de nadien opgestelde P.V.'s (stuk 15) waarin 
de verweerder bevestigde dat er geen werken werden uitgevoerd om van een 
bedrijfsgebouw een woning te maken en het de bedoeling is om het gebouw 
te gebruiken ais bureelgebouw.

Uit de inventaris van het advies van de Hoge Raad (stuk 11 van de eiser) blijkt 
inderdaad geen sprake van de brief dd. 11.12.2008 van de raadsman van de 
verweerder. De eiser betwist ook niet dat dit schrijven niet werd overgemaakt 
aan de Hoge Raad.

Daar waar de verweerder wijst op de nadien opgestelde P.V.'s (stuk 15) blijkt 
dat dit slechts 66n enkele korte verklaring dd. 03.06.2009 van de verweerder 
betreft waarin hij verklaart dat er geen werken werden uitgevoerd om van een 
bedrijfsgebouw een woning te maken, het de bedoeling is om het gebouw te 
gebruiken als bureelgebouw en hij er enkel enkele onderhoudswerken 
uitvoerde aan de binnenkant en er aan de buitenzijde niets werd veranderd. 
Dit P.V. dateert echter van nd de adviesverlening door de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid dd. 20.03.2009 zodat het bezwaarlijk deel kon uitmaken van het 
administratief dossier bij adviesaanvraag ingediend door de eiser bij de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid.

De rechtbank merkt op dat de verweerder niet aantoont op welke wijze de 
wettigheid van het advies van de Hoge Raad zou aangetast zijn en in welke zin 
dit repercussies zou hebben op de ontvankelijkheid van de vordering van de 
eiser. De eiser verwijst overigens terecht naar het huishoudelijk reglement van 
de Hoge Raad waaruit geenszins kan worden afgeleid dat de twee 
ontbrekende stukken enige repercussie zouden hebben op de wettigheid van 
het advies van de Hoge Raad.

De eiser kan tenslotte gevolgd worden waar hij erop wijst dat de 
adviesverlening van de Hoge Raad niet bindend is en de rechtbank deze 
adviesverlening geenszins op grond van artikel 159 G.W. kan beoordelen. De 
vordering van de eiser is niet onontvankelijk op deze grond.

De door de verweerder aangehaalde onontvankelijkheidsargumenten hebben 
verder geen betrekking op het belang en de hoedanigheid van de eiser.
De eiser beschikt over belang en hoedanigheid zodat de vordering van de 
eiser ontvankelijk is.

Rechtbank van eerste aanleg te leper -3de kamer
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C.3. Ten gronde

De eiser formuleert zijn herstelvordering als de stopzetting van het 
tegenstrijdig gebruik van wonen zodat hij deze grondt op het tegenstrijdig 
gebruik van wonen van het kwestieuze onroerend goed ).

De verweerder herhaalt zijn argumentatie zoals opgeworpen onder het eerste 
onontvankelijkheidsargument en meent dat de vordering van de eiser 
ongegrond is, nu deze niet aantoont dat de wooing 
effectief wordt gebruikt als woning. Hij licht toe dat hij de woning

bewoonde tot hij verhuisde naar I
(stuk 16) waa.r hij sindsdien woont en verblijft Ter ondersteuning van zijn 

bewering wijst hij op de afwezigheid van een domicitie op 1 
de afwezigheid van een slaapkamer en bed. de aanwezigheid van archief, 
administratie. klantenbestand. boekhouding, fax, typmachine, bureau, op 
getuigenissen van buurtbewoners, uittreksel uit het bevolkingsregister, 
vaststelling lokale politie Middelkerke, oproeping tot stemmen voor de 
verkiezingen, aankoopbewijzen in Middelkerke en onmiddetlijke omgeving, 
verklaring van de verzekeringsmakelaar, de verklaring van een client
i_r-_ die ontvangen werd in bij een professionele
bespreking van aannemerswerken.

In het P.V. dd. 12.09.2008 werd door de deskundige I , verbonden
aan het Agentschap Inspectie RWO, betreffende I , het
volgende geacteerd: “inbreuken op de wetgeving inzake stedenbouw en 
ruimtelijke ordering.
Aard: in stand houden tweede bedrijfswoning
- in strija met de voorwaarde in de stedenbouwkundige vergunning dd. 

20.01.1992 (mits effectieve ombouwing van de bestaande woning tot 
bureten na ingebruikname nieuwe woning) en

- ondanks het Besluit van de Bestendige Deputatie van 21.042005 houdende 
weigering van de vergunning tot functiewijziging: het omvormen van een 
bedrijfsgebouw tot particuliere woning".

en

“Ter plaatse werd vastgesteld (zie fotoreportage als bijlage) dat het kwestieus 
gebouw nog steeds ingericht en bemeubeld is als woning *.

Rechtbank van eerste aanleg te leper - 3de kamer
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Hoewel in het PV verkeerdelijk werd verwezen naar i blijkt
o.m. uit de aan het PV gevoegde fotoreportage van de rondgang in de woning 
dat het wel degelijk om I gaat. Daarover bestaat er geen
betwisting (meer).

De verweerder wijst er terecht op dat de verwijdering van “alle materialen en 
inrichtingen die wijzen op woning” onduideiijk is nu er geen wettelijke 
bepaling bestaat waarin 'de materialen en meubelen die wijzen op woning’ 
wordt gedefinieerd.

Bij het PV van 12.09.2008 werd enkel vastgesteld dat het pand is ingericht en 
bemeubeld als een woning. Uit de bij het PV bijhorende fotoreportage kan 
inderdaad afgeleid worden dat is bemeubeld met
enigszins a-typisch hedendaags modern bureelmateriaal. doch met eerder 
typische woningmeubels. Nochtans blijkt verder dat in het kwestieuze 
onroerend goed ook archief, administratie, klantenbestand, boekhouding. fax, 
typmachine. bureau en PC('s) (zie foto's van verweerder, zowel als deze 
gehecht aan het PV van 12.09;2008) werden aangetroffen hetgeen minstens 
ook aannemelijk maakt dat er professionele activiteiten gevoerd worden in 
het onroerend goed.

In ieder geval dient de eiser. gelet op zijn herstelvordering, het tegenstrijdig 
gebruik van het onroerend goed als woning hard te maken. Gelet op de 
afwezigheid van enige domicilie op het adres i bewijst de
eiser geenszins op basis alleen van de gekozen (a-typische bureeDbemeubeling 
en de aanwezigheid van een (wellicht nooit uitgebroken) badkamer en keuken 
in het onroerend goed niet dat het onroerend goed ook effectief wordt 
aangewend als woning. Het is immers de woonfunctie die een wederrechtelijk 
gebruik van het onroerend goed zou uitmaken. De inrichting en bemeubeling 
als woning kan een aanwijzing vormen om te besluiten tot bewoning, doch 
toont niet op zich alleen de woonfunctie aan. Dat er een huiselijke sfeer 
hangt, kan evenmin op zich aantonen dat het onroerend goed geen dienst 
doet als bureel, doch wel als woning. De inrichting en bemeubeling als 
woning en de huiselijke sfeer hebben evenmin enige repercussie op het 
statuut van het onroerend goed, noch op de waarde die, gelet op de 
geweigerde vergunning, tot op heden ongewijzigd een bureaugebouw blijft 
Men ziet ook niet goed in welke anders de bedoeling zou kunnen geweest zijn 
van de verweerder om een vergunning aan te vragen ten einde de bureau 
(opnieuw) te kunnen omvormen tot particuliere woning.

Rechtbank van eerste aanleg te leper - 3de kamer
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C.4. De tegenvordering

De verweerder vordert een schadevergoeding van 2.500,00 euro wegens 
tergend en roekeloos geding. concreet wegens abusieve vordering van de 
eiser en het onbeantwoord blijven van het schrijven dd. 11.12.2008 van de 
raadsman van de verweerder.

Enkel wanneer een procespartij haar recht om in rechte te treden uitoefent 
op een wijze die de perken van de normale uitoefening van dat recht door 
zorgvuldig en bedachtzaam persoon kennelijk te buiten gaat (Cass. 31 oktober 
2003, C.02.0602.F). kan de tegenpartij een schadevergoeding verkrijgen 
wegens tergend of roekeloos geding.

In casu heeft de eiser aan de hand van zijn argumenten gepoogd de 
woonfunctie aan te tonen, doch is hij daarin gefaald. Dit betreft geen 
procesrechtmisbruik zodat ook niet kan worden besloten tot een tergend en 
roekeloos geding.

De tegenvordering van de verweerder wordt afgewezen als ongegrond.

C.5. De rechtsplegingsvergoeding

De verweerder vordert een rechtsplegingsvergoeding van 1.200,00 EUR.

De eiser betwist dat hij als publieke partij optredend in het belang van de 
maatschappij een rechtsplegingsvergoeding zou verschuldigd zijn.

Overeenkomstig artikel 1022 Ger.W. betreft de rechtsplegingsvergoeding een 
forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de 
in het gelijk gestelde partij. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt naar de 
hoedanigheid van de partij. De verweerder werd bijgestaan door een 
raadsman en betreft de in het gelijk gestelde partij in deze zodat hij aanspraak 
maakt op de basisrechtsplegingsvergoeding.

De eiser wordt veroordeeld tot betaling aan de verweerder van een 
rechtsplegingsvergoeding van 1.200,00 EUR.

Rechtbank van eerste aanleg te leper - 3de kamer
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C.6. De uitvoerbaarheid bii voorraad

Getet op de afwezigheid van enige motivatie omtrent de gevraagde 
uitvoerbaarverklaring bij voorraad van bet vonnis, kan niet worden afgeweken 
van bet principe dat de uitvoerbaarheid bij voorraad de uitzondering is, zodat 
deze niet kan worden toegekend.

OM DEZE REDENEN,

DE RECHTBANK, rechtdoende in eerste aanleg en op tegenspraak,

Alle strijdige en meeromvattende besluiten afwijzende als niet dienend, 
overbodig of ongegrond.

Verklaart de vordering van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 
ontvankelijk, doch wijst deze af als ongegrond.

Verklaart de tegenvordering van ontvankelijk, doch wijst
deze af als ongegrond.

Veroordeelt de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur tot de kosten, 
meer bepaald tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 
1.200.00 EUR aan

Beveelt dat huidig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaarding of 
van het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden op de wijze, bepaald 
in artikel 84 van de hypotheekwet en bij gebrek aan een overschrijving als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 6.2.1. VCRO, huidig vonnis ingeschreven 
dient te worden op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging.

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de rechtbank van 
eerste aanleg te IEPER, derde burgerlijke kamer, alleenzetelend rechter, van
vrijdag zeventien decern ber tweeduizend en tien.
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Aanwezig:
V6ronique HAMEEUW, alleenrechtsprekend rechten 
Christian FEYS, hoofdgriffier.

C. FEYS
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