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Inzake:

deheer' wonende te i NIJLEN,
eiser,
die als raadsman heeft Mr. PITTOORS KEN, advocaat te 2500 HER, Antwerpsesteenweg 375 

TEGEN:

de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van 
het VLAAMS GEWEST, met kantoren gevestigd te 1210 BRUSSEL, Koning Albert ll-laan 19/12, 

verweerster,
die als raadsman heeft Mr. CLAES JOHAN, advocaat te 2550 KONTICH, Mechelsesteenweg 
160

* * * * *

De rechtbank neemt in acht:
■ de gedinginleidende dagvaarding bij exploot van 20 oktober 2016 van het ambt van 

Gretl Victor, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder voor Ann Van den Daele te Brussel;

■ de beschikking van 21 november 2016 verleend overeenkomstig artikel 747 § 1 van het 
gerechtelijk wetboek die het akkoord van de partijen betreffende de condusiekalender 

bekrachtigt;
• de syntheseconclusie voor de heer . , neergelegd op de griffie van deze

rechtbank op 19 april 2017;
■ de derde conclusie (syntheseconclusie) voor de gewestelijk Stedenbouwkundig 

Inspecteur, neergelegd op de griffie van deze rechtbank op 26 april 2017;

° het akkoord van de partijen ter zitting van 22 mei 2017 om alle conclusies, zelfs 

laattijdige, in de debatten op te nemen;

* de voor partijen overgelegde stukken.

* * * * *

1. PROCEDURE

1.1. Deyordering

Het geschil heeft betrekking op de uitvoering van een herstelmaatregel bevolen bij vonnis 

van de correctionele rechtbank van Mechelen dd. 14.02.1985.
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De vordering van eiser strekt ertoe

- te zeggen voor recht dat de klinkerverharding op het perceel van eiser te 1!

• niet verwijderd moet worden op grond van het vonnis van de 

correctionele rechtbank van Mechelen van 14.02.1985;

- te zeggen voor recht en te bevelen dat de wettelijke hypotheek ingeschreven op

17.10.2011 op de onroerende goederen van eiser te *' en

wordt doorgehaald, minstens dat verweerder deze wettelijke hypotheek op haar 

kosten moet laten doorhalen en dit binnen de maand na betekening van het tussen 

te komen vonnis;
- verweerder te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van eiser 

begroot op €138,51 (dagvaarding) + €1.440,00 (rechtsplegingvergoeding);

in ondergeschikte orde, indien de vordering ongegrond wordt verklaard, de 

rechtsplegingvergoeding te herleiden tot het wettelijk minimum, aangezien eiser 

recht heeft op gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand.

Verweerster vraagt de vordering af te wijzen als ongegrond, en eiser te veroordelen tot de 
alle kosten, deze aan de zijde van verweerster begroot op €1.440,00 

(rechtsplegingvergoeding).

1.2. Beyoegdhei.d vande .rechtbanken^ van. de yorderi ng

Verweerster verklaarde ter zitting van 22.05.2017 dat zij niet langer aandringt op de initieel 

opgeworpen exceptie van onbevoegdheid.De rechtbank verklaart zich bevoegd om uitspraak 

over de vordering.

Deze vordering werd tijdig en regelmatig ingesteld en is ontvankelijk, waaromtrent geen 

betwisting.

2. FEITELIJKE GEGEVENS

Bij vonnis van de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen dd. 

14.02.1985 werd eiser schuldig bevonden aan een overtreding op de destijds geldende 

wettelijke bepalingen inzake Stedenbouw (artikel 64 van de Wet van 29.03.1962 en artikel
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20 van de Wet van 22.12.1970), namelijk door het bouwen van een prefabwoning op ca 55m 

uit de wegas en op oa 6m van de linkerperceelsgrens, en het bouwen van een garage op de 

achterste en linkerperceelsgrens (zie tenlastelegging - vonnis dd. 14.02.1985). Eiser werd 

veroordeeld tot betaling van een geldboete en de rechtbank besliste op de herstelvordering: 

"Beveelt op vroag van de gemachtigde ambtenaar of van het College van Burgemeester en 

Schepenen de plaats in de vorige staat te herstellen door het slopen van de prefab-woning 

met terras en garage binnen de termijn van een jaar no het in kracht van gewijsde gaan van 

huidig vonnis, en beveelt dat, wanneer de plaats niet wordt hersteld in de vorige staat binnen 

de gezegde termijn de gemachtigde ambtenaar en het College van Burgemeester en 

Schepenen van ambtswege in de uitvoering ervan zullen kunnen voorzien, kosten 

invorderbaar op eenvoudig vertoon der fakturen."

Het vonnis werd op verzoek van verweerster betekend op 03.10.2007. Op 17.10.2011 werd 

op verzoek van verweerster een wettelijk hypotheek van €75.000,00 ingeschreven op de 

onroerende goederen van eiser ter l , ter dekking van kosten in geval van gedwongen 

uitvoering.

Op 27.07.2015 werd een proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering van het vonnis 

opgesteld. Daarin staat vermeld dat conform het vonnis de uit te voeren werken bestaan uit: 

"het herstel in de vorige staat door: het slopen van de prefab-woning met terras en garage 

(inclusief eventuele bodemplaat en funderingen), de verwijdering van alle afbraakmaterialen 

van het terrein en het herstel van de bodem in de oorspronkelijke staat".

In de zomer van 2015 heeft eiser de prefab-woning met terras verwijderd.

In het proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering van 07.09.2015 staat geacteerd dat 

het vonnis nog niet integraal werd uitgevoerd. Zo dienen ook nog te worden verwijderd: de 

garage en aanhorigheden (klinkerverharding en mazouttank). Tevens dient de bodem in de 

oorspronkelijke staat hersteld te worden. Hierop heeft eiser ook de garage, een mazouttank 

en afbraakmateriaal verwijderd.

Eiser stelt dat hij niet gehouden is ook de klinkerverharding te verwijderen. Hij meent dat 

deze geen deel uitmaakt van de opgelegde herstelmaatregel. Stuk 15 van eiser is een foto 

van de klinkerverharding. E^ser voert aan dat hij het vonnis van 14.02.1985 integraal heeft 

uitgevoerd.
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Verweerster heeft geweigerd bij proces-verbaal vast te stellen dat integraal uitvoering werd 

verleend aan het veroordelend vonnis van 14.02.1985, gezien de nog aanwezige 

klinkerverharding.

B. BEOORDELING

Cruciaal in deze beoordeling is het voorwerp van de opgelegde herstelmaatregel:

"Beveelt op vraag van de gemachtigde ambtenaar of van het College van Burgemeester 

en Schepenen de plaats in de voriqe staat te herstellen door het slopen van de prefab- 

woning met terras en garage binnen de termijn van een jaar na het in kracht van 

gewijsde gaan van huidig vonnis, en beveelt dat, wanneer de plaats niet wordt hersteld 
in de vorige staat binnen de gezegde termijn de gemachtigde ambtenaar en het College 

van Burgemeester en Schepenen van ambtswege in de uitvoering ervan zullen kunnen 

voorzien, kosten invorderbaar op eenvoudig vertoon der fakturen." (onderlijning door de 

rechtbank).

De herstelmaatregel werd opgelegd wegens een veroordeling voor de tenlastelegging:

Op. perce el. :

Een prefab-wonina (L 7m x B 9m x H 3m + afgesloten terras 2,50m x 9m x H3m) te 

hebben gebouwd, op ca. 55m uit de wegas en op ca 6m van de linkerperceelsgrens. 

Tevens werd op de achterste en linkerperceelsgrens een garage (L Sm x B 4m x H 2,70m 
- beton-platen en hellenddak uit ongekleurde asbestgolfplaten) gebouwd." (onderlijning 

door de rechtbank).

Ter beoordeling ligt voor of de klinkerverharding hieronder valt en dus mee verwijderd moet 
worden.

Door gebruik van het woord "door" is het duidelijk dat met herstel in oorspronkelijke staat 

wordt bedoeld, hetgeen op dat woord voIgt, met name het verwijderen van de prefab- 
woning met terras en de garage. Deze opsomming is restrictief.

Er staat niet bij "met klinkerverharding". De klinkerverharding kan niet bij uitbreiding 

toegevoegd worden aan "prefab-woning met terras" en "garage".

De bevolen herstelmaatregel is geent op de veroordeling wegens een bouwovertreding op 

een prefab-woning met terras en op een garage bestaande uit betonplaten en hellend dak
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van golfplaten. Voor zovsr de klinkerverharding destijds vergunningplichtig zou zijn geweest, 

en voor zover in dat geval een overtreding hierop zou hebben bestaan, werd eiser er 

alleszins niet voor vervolgd en dus ook niet voor veroordeeld.

De klinkerverharding betreft een soort oprijlaan (stuk 15), en is ook niet te beschouwen als 

een onderdeel van de prefabwoning met terras of van de garage.

Uit het voorgaande voIgt dat de hersteimaatregel geen betrekking heeft op de 

klinkerverharding. Voor zover de klinkerverharding de enige oorzaak zou zijn voor het 

vestigen van de wettelijke hypotheek -waarover geen betwisting- is deze onterecht.

De vordering van eiser is dan ook gegrond zoals hierna bepaald.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK :

Het vonnis wordt uitgesproken op tegenspraak en in eerste aanleg;

De bepalmgen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en de 

latere aanvullingen en wijzigingen daaraan werden in acht genomen;

De vordering van eiser is ontvankelijk en gegrond als voIgt:

De rechtbank zegt voor recht:
- dat de klinkerverharding op het percee! van eiser te niet

verwijderd meet worden teneinde uitvoering te verlenen aan het vonnis van de 

correctionele rechtbank van Mechelen van 14.02.1985;
dat de wettelijke hypotheek ingeschreven op 17.10.2011 op de onroerende goederen 

van eiser te , dient te worden doorgehaald, minstens

dat verweerster de*e wettelijke hypotheek op haar kosten moet laten doorhalen en 

dit binnen de maand na betekening van het tussen te komen vonnis.
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Verweerster wordt veroordeeld tot de kosten, voor eiser begroot op €138,51 (dagvaarding) 

+ €1.440,00 (rechtsplegingvergoeding) en voor verweerster begroot op €1.440,00 

(rechtsplegingsvergoeding).

Dit vonnis werd uitgesproken op negentien juni tweeduizend zeventien in openbare zitting 
van de MB6-kamer, die samengesteld was uit:




