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Not.nr .. TU66.~?.TEN éfBTUURllJKE r rfe:8.02.2005 

Griffienr.: 3 2. '=t /2005 Rep. nr.: 4 =\ b 

VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw "Het Kasteel" te Turnhout op VRIJDAG 
ACHITIEN FEBRUARI in het jaar TWEEDUIZEND en VIJF 
in de openbare zitting van de veertiende Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het 
gerechtelijk arrondissement Turnhout, 

alwaar zetelden: 

In zake van: 

Enig rechter-voorzitter; 
, Substituut Procureur des Konings 

•, Griffier. 

53"\ - de 
te 

',H.R. , met zetel en vennootschap 

- derdenvenetdoende partij 
- hebbende als raadsman Mr. , advocaat te 

tegen: 

5 3a - de heer PROCUREUR DES KONINGS bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te (in hoedanigheid van Openbaar Ministerie, zijnde op zijn parket te 

- eerste gedaagde op derdenverzet 

S 3--\ - de Gemeente vertegenwoordigd door haar College van 

t-.Ch-14-v 

burgemeester en Schepenen, wiens kantoren gevestigd zijn op het gemeentehuis 
aldaar te 
- tweede gedaagde op derdenverzet, 
- hebbende als raadsman Mr. , advocaat te 
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S 3 2 - de STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR van de afdeling Ruimtelijke 
Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen voor de Provincie 
Antwerpen (voorheen de gemachtigd ambtenaar), wiens ka1'toren gevestigd zijn 
te 2018 Antwerpen, Copemicuslaan 1 bus 9, woonplaats kiezende bij de 
gerechtsdeurwaarder ·, met standplaats te 

- derde gedaagde op derdenverzet, 
- hebbende • als raadsman Mr. ., advocaat te ., 

de heer ., industrieel 
(zelfstandige), geboren te op ', wonende te 

- vierde gedaagde op derdenverzet 
- hebbende als raadsman Mr. ·, advocaat te 

Ingevolge exploot van dagyaardine in derdenverzet 

• door het ambt van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder loco gerechtsdeurwaar-
der ., met standplaats te betekend op 8 april 2003 en aan: 

- eerste gedaagde, alwaar zijnde en sprekende met 

- tweede gedaagde, alwaar zijnde en sprekende met ., gemeentesecretaris 

- derde gedaagde, alwaar zijnde en sprekende tot : bediende 

- vierde gedaagde, alwaar zijnde en er sprekende met hemzelf, hem aangetroffen te 

luidend als volgt: 
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iel: 
fax: 

. 
Ref: 

Kantoor van 
Gffecbtsdeun..-aarder 

Lic. in de Rcçhtçn ZEER DF{H'~GEND 

DAGVAARDING 
IN DERDENVERZET 

PRK: O00-16S6S3O-61 
· Kantoor van 9u tot 16u 

Ref.clt.: 

.. 

Oveniegende dat verzoekende partij hie~bij derdenverzet d0ct tegen 
het vonnis ve.n de vijtde kamer van de Reç:htbank van Eerste A~~leg Te 

·-·-·trurnhout van 3 december 1993 met nummer en griffienummer 
:tuasen het Openbaa.r Ministerie en het College van Burgemeester en 
!schepenen van de gemeen~e en de heer 
J 

:/overwegende dat bij dit vonnis de heer , in 
iper~oonlijke naam veroordeeld wordt tot een geldboete van 100 frank, 
;~eer opdeciemen en de bijd~agen, de vergoedingen en de 
!gerechtskosten, dat de beer eveneens werd veroordeeld tot . het 
<he~stel door sloping te~ plaatQe van een niet-vergunde gebouw 
gelegen· te ge~..ada~treerd als r .) en eigendom van Cie 

g , met zetel te · thans · mijn 
u verzoekster (cfr. g~arceerd in blauw op plan bijgevoegd bij het M.B . 
~; · van 20 ·augustus 1993 holldende gedeoltelijke inw~lliging van het 
- -= administratief beroep v~n hE!klMgde en toekenning van een 

bouwvergunning voor een ged~elte van de gebou~en}, binnen een 
" ' ·· · · · ' \ termijn van 6én jaar, 

·oat bovendien indien de plaats 
:binnen voomelde te:rmijn 
;-stedenbouwkundige inspecteur} 
'. schepenen van de gemeente 
; kosten van de veroordeelde, ., . 

niet in de vorige staat werd hersteld 
d e gemachtigde ambtenaar (thans · 

en/of het:. cç,llege van bui:-gemeeste::; en 
daarin kunnen voorzien op 

.• · oat de burgerliJke vordering vmi de burgerlijke pa~tij enkel 

., ; ontvanl<;elijk was ten aanzien van beklaagde e:i niet ten ·aanzien van 
de niet in het geding geroepen burgerrechtelijk aansprakelijke 

2 1 5 3 
pa.rtij, t;hans mijn verzoeJc$ter ; dat de burgerlijke vordering zich 
ve:cecnzelvigde met de herstelvordering, dat de vordering tot het 
verbeuren van een dwangsom ongegrond werd verklaard; 

fsch-14-, 

Dat het vonnis werd betekend op 24 januari . 2003 op vraag van i:Se. 
stedenbouwkundige iMpecteur aan de vex-oordeeldd en 
aan mijn verzoekster, 

ovex,i(sgende · dat de ,:;trafrechter oordeelde in zijn vonnis van 3 
deceml:;)er 1993 dat de vordering van de burgerlijke partij (het 
college van Surgemeester en schepenen van de gemeente 
ten opzichte van mijn verzoe.'cste:r:, be~eerde · :buxgerlijk 
1.rerantwoordel.ijke, toen niet-ontvankelijk was omdat z.i.j in het 
geding niet als partij. pet~okkeo was, 

. . 
dat oe beklaagde veroordeeld werd om als eigenaar het 
onroerend goed dat ~igendom was van mijn verzoekster te slopen, 
Overwegende dat de veroo~deling van een ander persoon tot afbraak van 
de eigen eige~dom de rechten van mijn ·verzoekster overduidelijk 

66.99.1002 (.i.03 
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t:ch.aden (zie artikel 1122, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek; 
Cass. 5 juni 2001., P,99.148~Ltr, ook ge~ubl.i..eeerd in T.H,R., 2001, 
noot P. Vaneant, ftover de mogelijkheid tot het instellen van 
dexdenverzet tegen de beslissing over de herst.elmaatregel door de 
niet in het geding hetroklsen derde" 1 :de ook ca.ss. 9 februari 1988., 
.R.W. 1988-89, 155, noot R. Verstraeten, •De teruggave en· het. 
derdenverzet in straf2aken". , conclusie p:-ocureur-generaal Hayoit de 
Termico1.trt bij. case . . 24 maart 194?, l'as. 1947, I, 123; .R . 
Verstraeten, Handbo-ek strarvorder1n!1, .Antwerpen, Makl~ , 199.9, p. ?l9,· 
nr. l?Sl, in fine), d~t zij geen partij wa$, noch tussengekomen was 
in de strafprocedure die aanleiding gaf tot net vonnis van 3 deoembè1' 
1993 en bijgevolg haar verweermiddelen niet kon doen gelden; ~at zij 
voldoende belang heeft om derdeuverzet in te stellen om haar rechten 
van verdediging te laten gelden, 

Dat krachtens artikel 1127 van het Gerechtelijk -Wetboek alle 
partijen mee g~dagvaard wor~en; 

Dat het derdenverzet bijgevolg ontvankelijk is, 

Ovérwegende dat verzoekende partij de volgende grieven tegen het 
vonnis van 3 december 19 93 hc,eft: · · 

Dat de oorspronkelijke ·. strafvordering niet•OQtvankelijk was 
aangezien ~e _heer werd. gedagvaard als eigenaar, terwijl niet 
hij de eigenaar was, maar veJ;"?.oekster; dat een pex-soon niet kan 
gestraft worden voor c:le gedragingen van een ander, dat er geen 
afgeleide verantwoor~elijkheid besta~t; dat bij gevolg . de 
strafvordering niet-ontvankelijk · was; &t de heretelvo~dering naast 
de straf wordt opgelegd (artikel 149, § 1 van het Decreet van 18 mei 
19.99) 1 dat indien de strdvorclering niet-ontvankelijk was, de 
herstelvordering dit ook niet was, 

Dat door d.e niet-eigenae.:z:· te vex-o.ordelen in eigen ·naam, wat niet 
mogelijk was, de partijen ~angeduid in het vonnis kunnen overgaan 
tot uitvoering waardoor het eigendomsrecht van mijn ve:i:zoeketer 
wordt geraakt (ax-t. 1 van het eerste aanvullende protocol bij het 
EVRM en c:te artikelen 6 en 13 van het EVR.M); 

Dat het oo:i:spronkelijke vonnis op derdenverzet dietlt verni~tigd te 
\olorden; 

Dat het derdenver2et ~ijgevolg gegrond ie, 

.zo JA bet dat 

Het Jaar twtcdui7.cnd en drie, op 

0p·vCJ7.oek van: 

-ACHT APRIL 

De Naam.loze Vennootschap ., ingeschreven in het bandolsreglster te 
onder nummer , met zetel van de ven.11ootscbap te · 

Hebbende als raadslieden Meestel,1l , ~ 
, met kal!toor te 

66.99.100:! 14-03 
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Ik ondergetekende 
plaal!'V"!M'n01nd 08fechlsdllUIWiatder 
locó . oerechtsdeor· • 
waarder te 

Heb DAGVAARDING gegeven aan : 

k . exoloal 1/ dC HccT PROCUREUR D'ES KONINGS bi! de RECHTBANK van EERSTE AANLEG te 
oz• ang1:111 , 

111 ,an TURNHOUI' fln hocdanieheld van openbaar mlnlrtcrle} , zijnde op zijn parket te 

alwaar zijnde en et sprekende met ; 

aldus verklaard, die mijn origineel niet tekent voor on.tvaugst van het afs~brlfl; 

• •l\ V De Gemeente vutegenwool'1iigd door bgar College van Bureemecstei:....e.n 
"-~'?'}J.1~,;lli\[ •.• 1;:,;,\ ~chenenen, wiens Jamtorcn gevestigd zijn op he:t gemeente.h.ul6 al.da.aA t.e 

,:.)r, exo . . 
J.du . ' 

alwaar zijnde en er sprekende met : 

aldu.s verklaard, die mijn origineel niet tekent vr!ö? ontvangst van het afschrift; · 

3/ de §tedenbouwkundle lnspecteyr van de afdellnfl Ruimteli!ke Ordening, Huisvesting en 
Monumenten en Landschappen ·voor de Provtndc Antwerpen (voorheen de gemachtigd 
ambtenaar), wiens kantoren gevestigd zijn 2018 ANTWERPEN, Co_pcmicuslaan 1 bw 9, 

Woonpiaats \deun.de bij de gerechtsdeurwaarder , met standplaats te 
. . 

C::J~·~ !::;~-·~,· : .~,:· .. ~r-.. t 

è.'!:!c:.-. ..-,-;r, , .. · alwaar zij~n er sprekende met! 

cldus ·verklaard, die mijn or~ginccl D[çJ tekent voor ontvangst van het afschrift; 

66.99.100214-03 
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4/ Mijnheer . 
op wonende te 

alwaar zijnde en er &prelcmdc met ; 

, industrieel (zelfst.), geboren te 

aldus verklaard, die mijn origineel nm lCl<CO.t voor ontvangst 'YNl .llet amnrut; 

Omtevet1chijncnop VRIJDAG NEGEN ME1 2003 oin negen UWt. vooJt. ·KAMER 14 V 
van. de RECHrBANK van. EERsTE AANLEG i:e. TURNHOUT, zete.le.nde. in CoJtJt.e.c.
.t,lone.le. Za.k.e.n, z.utlnghoude.nde. in zo.al A op het GeAe.c.ht.6ho6 te. 2300 
TUMhou;t, KMte.e.lple.-i.n 1 

TENEINDE: 

De vorde~ing ontvankelijk en gegrond te ver~l~ren en 

Oientengevolge het derdenve~z:•::'t tegl!!n het vonnis van de vij fd~ k~mer 
van de Rechtb~nk v~~ eer$te aanleg te Turnhout van 3 december 1993 
met nu"lrniler en griffienumme:r tussen het Openbaar Ministerie · 
en · het College van Burgemeester en Schèpei:ien van de gemeente 

en de heer ontvankelijk . en gegrond te 
verklaren; 

oient·engevolge het voormeld vonnis van 3 december 1993 te 
vernieti'gen en opnieuw rèchtendoende in derdenverzet, te horen 
zeggen voor recht: dat de strafvordering niet-.ontv~nk.e.lijk is en 
pijgevolg de herstelvo~dering zonder voorwerp is; 

Tevelil';l ta horen zeggen dat ·die vernietiging geldt ten s.and.en van 
alle partijen in zoverr~ de tenuitvoerleggiPg van evengemeld vonnis 
waartegen derdenverzet, onverenigbaar :l.rs '!"et de tenuitvoerlegging 
van de beslissing op het derdenverzet; 

oed~~góe~ t~ ve~ooxdelen tot de kosten van het geding 

66.99.100:?14-03 
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VR 11.10 
VR/& fi.66 
PORT S.00 
p,It,11, 5.61 
MX 10,00 

J<l'l\ 38. 3'1 

En opdat de gedaagde partij hiervan niet onwetend iou zijn,)le~afscbrift gelatct1 vat1 
huidig exploot, zo nodig onder gesloten omslag, overeenkomsti11 de vcorscbriften ~c wet, 

Waarvan Akte. Ond~ alle voorbehoud. 

WfU!.m.n a.1cte. Kosten: n~nclVi.d ê:ine.nzuü.g e.tt\° ve.~e.>i fe.\4, 

Re.6.:~03/02788/GP 
3/4 R. 33.31 
3/4 c. 19.98 
JU. . 10.41 
Vac.B. : 9.01 

Zeg. 
Re.g. 

Subtot. 
Kon6Ji., 
Tot. 

12 . 77 

: 2'5.00 
25.00 
50.00 

: 122.77 
: · 38.37 
: 161.14 

e11ooekti1•u;, Bladen~· .... Verzendingen. 

t TUR UT Ontv11 kantoor der 0OMBNEN 8 1 \ an p- .LE BOETEN 
A Aflfl ,nn1 

tjg ............ u 

f:l~~lor ... , ... 
Ontvangeu, -: V lj1entwl.ntt.9... Euro 

. De .,d""tn~,u~teut 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gelet op de behandeling dezer zaak ter openbare zitting van 21 januari 2005. 

Gehoord dagende partij op derdenverzet in haar middelen en uitleg, ontwikkeld door Mr. 
voornoemd 

Gehoord het Openbaar Ministerie (eerste gedaagde op derdenverzet) in zijn vordering. 

Gehoord tweede, derde en vierde gedaagden op derdenverzet in hunverdedigingsmiddelen, ont
wikkeld door: 
• Mr. , loco Mr. voornoemd voor tweede gedaagde 
• Mr. . \'oomoemd \'OOr derde gedaagde 
• Mr. \'Oomoemd voor vierde gedaagde. 

66.99.100114-03 
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Wat betreft de toelaatbaarheid van het derdenverzet: 

De heer werd vervolgd wegens, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukke
lijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen als eigenaar, op het onroerende 
goed gelegen te (gekadastreerd als 

, eigendom van , gevestigd te 
1, het instandhouden van 27 november 1991 tot 15 september 1992, als eigenaar, van het 

bijgebouw (in aanbouw) bij het bestaande woonhuis (L. 26,86 m x B 7,13 m) dat zal gebruikt 
worden als garage en sportaccomodatie en waarvan de ruwbouw voltooid was met inbegrip van 
de dakconstructie. 

De heer . werd bij vonnis d.d. 3 december 1993 van de correctionele rechtbank te 
Turnhout veroordeeld tot een geldboete van 100 frank en tot het herstel door sloping van het 
omschreven niet-vergunde gebouw ter plaatse binnen de termijn van één jaar. 

Tegen dit vonnis werd geen hoger beroep ingesteld en op 24 januari 2003 werd het, ten verzoeke 
van de Stedenbouwkundig Inspecteur van de afdeling Ruimtelijke Ordening Huisvesting en 
Monumenten en Landschappen voor de Provincie Antwerpen, betekend aan de heer 

en aan de derdenverzetdoende partij, de 

Op 8 april 2003 deed de derdenverzet tegen dit vonnis. 

De vordering van de dagende partij op derdenverzet strekt ertoe het voormeld vonnis van 3 de
cember 1993 te vernietigen en opnieuw rèchtdoende in derdenverzet, te horen zeggen voor recht 
dat de strafvordering niet-ontvankelijk is en bijgevolg de herstelvordering zonder voorwerp en 
dat die vernietiging geldt ten aanzién van alle partijen in zoverre de tenuitvoerlegging van het 
vonnis van 3 december 1993 onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de beslissing op het 
derdenverzet. 

De heer is de afgevaardigd-bestuurder van de dagende partij op verzet, de 

Bij de aankoop van het kwestieus onroerend goed op 29 november 1988 werd de 
. vertegenwoordigd door de heer als afgevaardigd-bestuurder van deze . en 

was deze wonende op hetzelfde adres als dat waar de maatschappelijke zetel van de 
: was gevestigd. 

Ook op dit ogenblik is de maatschappelijke zetel van de gevestigd op het adres 
van de woonplaats. van de heer en de plaats waar het onroerend goed in casu gelegen is, 
namelijk 

Blijkens stuk 4 van het bundel van de Stedenbouwkundig Inspecteur is heer voorzitter-
afgevaardigd bestuurder van de en mevrouw , met als adres 

te "bestuurder. 

In casu strekt de vordering van de dagende partij op derdenverzet ertoe de herstelmaatregel, zo
als bevolen in het vonnis d.d. 3 december 1993, te horen opheffen hetgeen in feite betekent dat 
het behoud van een onwettige toestand wordt beoogd. · 

Bijgevolg heeft de wel degelijk een belang bij het instellen van dergelijke vor
dering doch dit belang is geenszins een rechtmatig belang zodat haar vordering niet toelaatbaar 
is. 

66.99.1002 14-0~ 
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Gezien de bepalingen art. 2, 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wèt\,~ 1'~-J~ni 1935; 

.,, '• OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK, vonnissende op TEGENSPRAAK: 

Verklaart de vordering van de dagende partij op derdenverzet, de 
baar bij gebrek aan rechtmatig belang. 

, niet toelaat-

Verwijst de dagende partij op derdenverzet, de tot de door haar gemaakte kos
ten en in deze procedure en stellen vast dat door gedaagden op derdenverzet geen kostenopgave 
werd gedaan. 

66.99.100214•03 




