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tIn de ·aak 
en volgende 

In. zBn .hotdanlah!ld !8!1 GIW!II!IDk 
S!ldtnbouwkundiA lnapeçtaut b!Votad' mor de proyJncfe wat·· 
VJaancteran. bij het .in1am va:zelfstandigd ageniBchap zonder 
rec:htapersoonlijkheid ,inspectie RWO, .met kantoor te 8200 BRUGGE -SINT
·MICHIELS, JACOB. VAN NAERLANT -GEBOlNJ, KonJng Albert l-Iaan 1.2. 
bus94. 

~leer. 
met als raadsman Meester • advocaat te 

1. 

3. 

. alWaar-eiser woonstkeuze doet, 

_ . met onderneminasnumrner 
1 mat vennoofschapezeter te 

!,.. zaakvoen:let,. .geboren· te I op 
i,. wonende te - . ·- -- ' .. 

Eerste en tweede wwweerders, 
Met als· .raadsrMr.: Mier. ~ . advocaat ta 

l lera188; geboren te 
op 
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1. DE RECHTSPLEGING. 

De rechtbaJik heeft het.doUfer·van de reèhtspleging gezien,. In .~el'bljzonder: 
. . 

- het explootvan dagvaarding, betekend cp .7 funl2010;. 
- de beslulten voor~: . 
- de overige stukken van de proceckire .. 

De rechtbank heeft op de .openbare teraehtzittJng van 22 jlli)U8r1 2014 belde 
partgen gehoord, waarna dè debaU8n gesloten warden en de ·zaak In beraad 
.genomen werd. 

De reChtbank heeft.toegeZien QP de toepassing van.artikel.2 en voJgende van 
de-wat van 15 jun_l1935. 

2. t.. I:ISende .partij von:lerde In de·dagwardmg om verweerde~ aorrdair, in 
soffdum, minstens de ene bU gebreke van de .andere. te veroord81en tct het. 
•en var:~ het strijdige gebruk en het ~ van. de plaats In de 
oorsp(OnkeJijke·staat.van een perceel.gelegen te· en 
·dit 'binnen een termij~ van 6 ·maanden vanaf ~ ·~rng van het vonniS, 
onder de verbeurte van een dwangsom Vili1200,00 euro·per dag-vertraging. 

Eisende partiJ vorderde 1evens ~ing om owreenkomstig artikel 8.1.48 
Vlaamse Cocfex·RulmteUjke Ordening ambtshalve over te gaan tot ulvoering 
wn de hetlteJmaatregeJen Indien ven.veerdels in gebreke zouden blfjven en 
dit op ~r1-van verweerd8111. 

·~ partij vorderde dat· het verbeurd zijn ·van. de dwangsonmen zal· 
kunnen bewezen werden door aUe middelen van recht. 

Verder vorderde eisende partiJ de veroordeling ·van verweerders adldatr, in· 
aolidum, mfnetens de ene bij gebreke aan de·andent, tot de kOatan van dit: 
gading •. 

Ten alotta vorderde zij • hetvonnfa.u~r bij,voorraad ~rd werd, 
niettegenetlande elk Veihaal, zonderzekerheidsstellfng; 

22. Eerste: en tv~eede ve~ vroegen om de zaak onbepaald uit te 
stellen tot 1'18' de strafzaak. Derde verweerder.llet vemelè. 

2.3. De zaak werd uftgeeleld ~ na het arrest van het HOf van Beroep te 
Gent van ·23 maart 2012 waartn eerste en ~e verweerdere sbafieçhtalij~ 
veroordeeld· werden tot een geldboe1e· ·wa81V8n ·de helft met uilstel voor 
dezetfde feit8n als c;lft dossier en wa&lbï zij veroordeeld werden tot herstal 
van de .plaats i'l· de. oorspronkelijke toestand ·onder verbeu~ van ~· 
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dwangsom en met machtiging om van :ambtswege In de ultvoer1ng. ervan te 
voorzJ~t1 ~r het .~ dat d.e pllli\ts .niet ·m de oorapronkef.ljke: .toestand 
wordt hersteld. 

· .2.4. Bij . besluiten' neergelegd· ter grtffie. op 19 .september 2013 vordert 
eisende partfJ ~•tens. del$ V81W8erster het herstel van de plaats ln de 
oorapronJceWke ataat·.van een ,peR)MJ .ael8geh te I· en 
dit binnen een telmln van .e maanden vanaf de betekening van het vonnis. 
onder de verbeurte·varreen dwangsom van 250,PO euro pér·dag vertraging. 

Elsende partij ~~me tevens rnachtig.lng om ·overeenr.<cmstf artikel' 6.1.48 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Orderiing ai'nbtshatve over .te gaan. tàt uitVoering 
van de hers~lma~len indien. derde· verweerster In gebreke ~u .bljven 
en dJt op kosten van derde verweerSter. · 

.Eisende partij vorderde dat ~t ·verbeurd: ·zijri van de dwangsommen mt 
kunnen ~n.wcrcten doar.atfe·n"tlddeJen·van racht 

Verder vorderoe· eisende partiJ de. verDOrdeling van. verweerders 'solidair. In 
sofidum. ·minstens da ene bij gebreke ~ de andere.. tot de koSten van dit 
~Ing. 

2.5.. .Eerste en ·tweede· .'ierW8[8f'ders vragen: om eiser.:ade P.artij te. 
veroordelen ·tot de kosten. 
Derde ·V8N'Jeetster. ve~een niet 

.3. DE· BEOQftDELING. 

Eerste en tweede verweerders Zijn uftvoerders ·vaR de wederechtelijke 
werken· op ea1 perceel ~n te . Het.~~" 
petceel Is eigendOm van derde V81Ween1ter. 

BJj gebrake aan ·enige ·concrete betwiSting dOol' derde ver.veerster·, komt de 
vordering va.n eisende. partiJ in deze gegrond voor. 

lader eindvonnis ·verwt~ de in-'het ongeBjk.geatelde parUJ Jn·de·kaaten. 
In dit dossier ·zl)a de eerste en tweede. verweerders geen In het ongeJtk. 
g$Stelde P*tijen •. 
De dagvaardl~n voor: eerste en tweede· verweerders bUJven. al~us· ten 
Jaste. van e1sende partij. 



' DE UfTSP8AAK. 

OM DEZE REDENEN~ 
DE RECHTBANK. 

Rechtdoende in ee ste aanleg en op tegenspraak·tän aaltZien van eiser, 
~ en tweede· verweerders .en ~ verstek ten aanzien van derde 
verweerster, 

Verklaart de ~g van eisende partij ontvankelfk en In de navo)Sende 
mate gegrond. . • 

Veroordeelt derde venveerster tot het herstel van de pla'ats In de 
~mnkeDjke staat van ·eert perceel gelegen te. 

kadastraal gekend Qnder 
• wat lrnprlceert: 

- l,let verwljclen:len van .de nieuw geplaatste gevelsteen in :halfsteens 
vefband:tegen de rechtsr Zijgevel, · 

- het· herstel van·. alle schade door de aanheéhtfng van gevelsteen aan 
de originele voor-: en Zijgevels ~ een res1auratieve manier,· dit 
desgevallend in samenspraak met. het Agentschap RO Vlaandeten
Onrotnnd Erfgoed, 

- het opnieuw optrekken van de cellenbetonblokkenwand (Yionglype) 
aJs steense muur. zodat volumewetkihg. aansluling op het dakJ 
materlaalgebrulk. verankering van. de dakstructuur met gevelankers op 
.-chit8ctuurhl&torlsch verarttwoorde wijze· worden gerestaureeré(. 

- het uitvoeren van deze werken, zowel qua exterieur als Interieur, met 
de grootste zorg en respect voor ~nticiteit va~..- materiaalgebrufk, 
atWertdng en vakmanschap. 

- het legaal verwetken van arre g~ en afgegraven materiaal, 
biMen. de· %eS maanden na betekening van het vomls. onder de verbeurte 
van een dwangsom van 250;00 euro per dag·~g • 

. Machtigt elsende parliJ om overeenkomstJg 6. f .46 Vlaamse Codex 
RtiimfeiJ.P.ce Ordeillng om .ambtshalve over te gaan tqt uitvoering van de 
hierboven beschreven ~atregelen. Indien derde verweerster In 
gebreke: zou blijven en dit op kosten van derde verweerster. 

Zegt voor ·recht dat het vetbeurd ~n van de dwangsommen zal kunnen 
worden bewezen door alle middelen van reçht en dat zij in .ieder geval ~ 
bUJken u~ de vaststellingen van de eerst daartoe aangezochte 
ge~deunwaude~ · 

Veroordeten derde verweerster tot· de kosten van. het geding en bepaalt deze 
kosten op: 

- dagvaard"mg 
-.kosten van:h~cafre overschrijVIng . . 

126.58EUR 
229,46EUR 
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Verleent- voorbehoud voor de kosten hypothecaire kantmeldJng ~en het 
eindvonnis herstelvorderfng·ten aanzien 'ian.derde verweerster; 

Laat de overige kosten ten laste van. aisende partij. 

VIjst het.meer-of'andefa gevori:leRfe af'als ongegrond • 

••• • 

Uitgesproken In openbare larachtzitting van ·wottna~ negentien 
·februari. twaedulzend en veertfeA. 

Aanwezig: 
zevende kamer en 

.. 
, dd. Voorzitter. Voor:ilttar van de 

~ griflier-hoofd van ·dienst. 




