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Rep. Nr.: {}f/ Jfl;' 

Rol nr.: 02/152/A 

chauffeur, wonende te 
- eiser, ter zitting vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

tegen: 

blad: 

.. 
' loco meester 

1. HET VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de 
persoon van de Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Koning Albert 
II-laan 19 te 1210 Brussel, zijnde aan het kabinet van haar voorzitt~r 
minister-president van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35, gelijkvloers te 1000 Brussel; 
eerste verweerder, ter zitting vertegenwoordigd door meester , advocaat te 

gèboren te <?) • wonende.te ,~ 
... _,. .. ,. ·-. ' . ' . ·, .. ' ._-';~_:_.·:~_-_;_:_;..~~:-:~-w.,i~~~-~;;;!··!:·-~~ iätz-

r ~ - ~ - .. ;•,,J~~••-• ) • -: °.?f.:1 

·tweede verweerder. ter zittin2 verte2enwoordigd ·door" rrieester. advocaat te -. 

De rechtbank spreekt het vonnis uit in deze zaak die ter zitting van 24 maart 2004 m 
beraad werd genomen. 

Gelet op de artikelen 2-9-34-36-37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken. 

I.De procedure 

De vordering werd ingeleid bij geboekte exploten dd.17.12.01 en 7.12.01 ertoe 
strekkende tweede verweerder te bevelen over te gaan tot de afbraak te 

van een loods en binnen de maand na 
het tussen te komen vonnis op straffe van een dwangsom van 5.000 BEF per dag,eiser te 
machtigen bij gebrek aan tijdige uitvoering zelf tot afbraak van de loods over te gaan op 
kosten en risico's van verweerder,het vonnis gemeen te verklaren aan eerste 
verweèrdèr;vonnis uitvoerbaar bij voorraad spijts ieder verhaal,zonder borg en met 
uitsluiting van kantonnement; 

Bij beschikking dd.12.11.2003 werden conclusietennijnen en een rechtsdag bepaald in 
toepassing van art.747§2 G.W.,waarvan partijen in akkoord zijn afgeweken; 
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Rep. Nr.: 

:.i.Feitelijke gegevens 

Bij akte van 16.2.1990 verleden voor notaris 
eiser een perceel grond met hangar gelegen te 

en 

blad: 

kocht tweede verweerder van 
gekadastreerd 

In de akte werd gestipuleerd dat betreffende de hypothecaire inschrijving genomen op het 
eerste hypotheekkantoor te de zesde september 1988 op vordering van het parket 
te Leuven nopens een overtreding van de wet op stedenbouw, de verkopers verklaren hun 
verantwoordelijkheid dienaangaande te behouden en de kopers verklaren op de hoogte te 
zijn van deze toestand,zonder verantwoordelijk te zijn voor deze toestand; 

Bij vonnis dd.24.1.1989 van de correctionele rechtbank te Leuven werd eiser veroordeeld 
als volgt:wegens inbreuk op art.44-46 van de wet van 29 .3 .1962,gewijzigd door de wet 
van 22.12.1970,zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college 
van burgemeester en schepenen te hebben gebouwd,in stand gehouden,te hebben 
afgebroken,herbouwd en meer bepaald een loods,op het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd ~gendom van hemzelf en tot 
een geldboete van 300 BEF en de kosten; 

_ _ _ Eiser werd _tevens bevolen de gevolgen van de inbreuk te doen verdwijnen door het 

:· ---:r·;~:-:~::~,t~~~~~à~: ~r~~~~r=~"t~~~:~~~;:::t~=~--~ ,_·· 
goed;bij niet voldoening van de herstelmaatregel binnen de gezegde tijd zal er een 
dwangsom verbeuren van 500 BEF per dag vertraging in de uitvoering van de bevolen 
herstelmaatregel;Indien eiser niet zelf tot het herstel van de plaats in de vorige toestand 
overgaat binnen de gezegde termijn zal de gevolmachtigde ambtenaar van het Bestuur 
voor de stedebouw van ambtswege in de uitvoering ervan voorzien en de van de afbraak 
voortkomende materialen en voorwerpen verkopen,vervoeren,opslaan en of vernietigen 
op een door hem gekozen plaats;eiser zal ertoe gehouden zijn alle 
uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en 
voorwerpen,te vergoeden op vertoon van een staat begroot en invorderbaar verklaard 
door de beslagrechter; 

Tegen dit vonnis ging eiser in beroep; 

Op 30.5.1990 volgde een arrest van het Hof van Beroep te Brussel waarbij het eerste 
vonnis werd bevestigd mits een kleine wijziging wat betreft de situering van de feiten 
(nl.van 27.2.1987 tot 1.9.1988) en de bijdrage van 5 BEF; 

Er werd cassatieberoep ingesteld tegen voormeld arrest doch dit werd verworpen op 
26.3.1991; 

Op 23.5.1997 werd een proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering van het 
vonnis-arrest opgemaakt door de Heer 

Het vonnis,arrest en proces-verbaal werden betekend aan eiser op 12.8.1997 door 
gerechtsdeurwaarder loco 
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R N {}f/Jft'I ep. r.: r blad: 

\ 'ervolgens werd een bevel betekend op 11.2.1998 op verzoek van de gemachtigde 
ambtenaar van de afdeling ruimtelijke ordening door gerechtsdeurwaarder loco 

aan eiser om in handen van de gerec,htsdeurwaarder de opgelegde 
dwangsom van 183 dagen aan 500 BEF te voldoen meer de kosten; 

Eiser tekende verzet aan op 9.4.1998 tegen voornoemd bevel teneinde het te horen nietig 
verklaren (stuk niet bijgebracht,doch dit blijkt uit de motivering van het vonnis 
dd.13 .12.1999 van de correctionele rechtbank waarvan melding hierna); 

Het verzet was gebaseerd op het feit dat de dwangsom niet verbeurd kan worden 
verklaard omdat eiser in de onmogelijk.heid is om aan de hoofdveroordeling van de 
tussengekomen strafrechtelijke uitspraken te voldoen aangezien de loods gelegen is op 
een perceel grond dat intussen werd verkocht aan een derde; 
Deze vordering werd ingeleid bij de beslagrechter te Leuven dewelke bij vonnis 
dd.8.9. l 998(stuk niet bijgebracht) met toepassing van art.88§2 O.W. de zaak overmaakte 
aan de voorzitter van de rechtbank die op 31.12.1998 de behandeling van de zaak 
overmaakte aan de correctionele rechtbank te Leuven teneinde te beslissen over het 
bestaan,de aard en de gevolgen van de door eiser ingeroepen onmogelijk.heid om te 
voldoen aan de hoofdveroordelingen uitgesproken door de correctionele 

. . rechtban,bevestigd in hoger beroep; 
· · '-:•~--- ... ,.: ··:"..-··· f-:• . ..;..:,:'-:-i · · • • · ~·; l',. --:· ;.~=·= .:•r· . -.•. ~.- •, : . . ,. _ ... · ..... · .: .. ~ .. , .. 
•: ~ - ,;~,..'\,__,. "fV"'< " ' .1,\-.::L ~ • • .,~ • .:_:_ ,_, _._.__ ,_.,._,_ • • • • • 

.. . .. - .. . , ' . ., . -~- .. Bij véinnis dd.13 .12.1 999 (waartegen geerÏberoep)"werd geoordeeld dat eiser zich niet in 
de onmogelijk.heid bevindt om te voldoen aan de hoofdveroordelingen lastens hem 
uitgesproken en de zaak werd naar de beslagrechter verzonden om verder te oordelen als 
naar recht; 

In de motivering wordt gesteld dat het feit dat het perceel grond waarop de loods zich 
bevindt geen afbreuk doet aan de plicht tot herstel die op eiser rust, vermits deze 
overeenkomst enkel geldt tussen partijen;De herstelmaatregel is een vordering in rem en 
niet in personam; 
De rechtbank oordeelde dat de houding van eiser volledig misplaatst is gezien hij van 
meetafaan en zelfs van voor de aanvang tot oprichting van de loods op de hoogte was dat 
hij over de nodige vergunning diende te beschikken doch waaraan hij geen enkel gevolg 
gaf.Ook het Hof van Beroep verwijst in haar arrest naar de halsstarrige weigering van 
eiser zowel wat betreft zijn bewust niet-handelen in strijd met de wet door met werken 
aan te vangen zonder vergunning als wat betreft zijn bewust niet-afbreken van de 
wederrechtelijke opgerichte loods en zijn blijvende onwil daartoe; 

Op 2.10.2000 richtte de raadsman van eiser een schrijven aan tweede 
verweerder: ..... "Alhoewel mijn klient geen eigenaar meer is,blijft hij toch gehouden deze 
afbraak te volbrengen zodat ik U hiermede,aangetekend verwittig van deze veroordeling 
en U hiermede eveneens vraag mij zeer dringend te willen berichten welke dag en vanaf 
welk uur mijn klient deze afbraak mag beginnen"; 

Bij beschikking dd.13.6.2000 oordeelde de beslagrechter dat h~t verzet van 
eiser,gesteund op misbruik door de gemachtigde ambtenaar door dwangsommen in te 
vorderen terwijl hij zelf de mogelijk.heid heeft om zelf tot uitvoering over te gaan en 
omdat er 8 jaar werd gewacht alvorens enig initiatief te nemen,ongegrond was; 
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Rep. Nr.: Of /J Y /;~ blad: 

Ook hier oordeelde de beslagrechter dat de verkoop van het goed door eiser niet belette 
dat hij tot de herstelmaatregel veroordeeld werd; 

Hl.In rechte 

1 .de eis gericht tegen tweede verweerder 

De eis is ontvankelijk; 

Deze strekt er namelijk toe om verweerder te horen veroordelen over te gaan tot afbraak 
van de loods in kwestie; 

Het is niet aangetoond dat eiser enkel het behoud van een toestand in strijd met de 
openbare orde nastreeft in welk geval hij over geen rechtmatig belang zou beschikken om 
een rechtsvordering in te leiden; 

Wat de gegrondheid betreft heeft eiser met kennis van het wederrechtelijk karakter ervan 
de loods opgericht zoals blijkt uit de overwegingen in het vonnis van de correctionele 
rechtbank hierboven aangehaald; 

· In de verkoopakte werd uitdrukkelijk gesteld dàhle'.,verkopen,j)~ise1cen,zijn-echtgenote) . 
hun verantwoordelijkheid behouden aangaaridei({ewê3errëCfite11jk ~·opgetîêhttflöoOi:e1c· ·+ 

dat de kopers (tweede verweerder en zijn echtgenote) op de hoogte zijn van deze 
toestand,zonder ervoor verantwoordelijk te zijn; 

De correctionele rechtbank oordeelde op 13.12.99 dat eiser zich niet in de 
onmogelijkheid bevindt om te voldoen aan de hoofdveroordelingen lastens hem 
uitgesproken; 

Het verzet van eiser tegen het bevel tot betaling der dwangsommen werd als ongegrond 
afgewezen; 

In het officeel schrijven dd.2.2.2000 van de raadsman van eiser gericht aan tweede 
verweerder erkent eiser dat hij gehouden is tot afbraak hoewel hij geen eigenaar meer is; 

Nergens wordt aangetoond dat tweede verweerder heeft verhinderd dat eiser zou over 
gaan tot afbraak; 

Het enige wat werd gevraagd is om op voorhand verwittigd te worden van de 
afbraakwerken hetgeen niet meer dan normaal is; 

De vordering is dan ook manifest ongegrond; 

2. de eis lastens eerste verweerder 

Deze eis is ontvankelijk doch zonder voorwerp nu de vordering tegen tweede verweerder 
werd afgewezen; 
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Rep. Nr.: of/uf/f blad: 

OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK 

Rechtsprekend in eerste aanleg,op tegenspraak,verklaart de eisen ontvankelijk; 

Verklaart de eis inzoverre gericht tegen tweede verweerder ongegrond en inzoverre 
gericht tegen eerste verweerder zonder voorwerp; 

Veroordeelt eiser tot de kosten,begroot als volgt: 

In hoofde van eiser 
-dagvaarding en rolzetting:p.m. 
-RPV:342,09 EURO 

In hoofde van eerste verweerder: 
-RPV:342,09 EURO 

In hoofde van tweede verweerder: 
-RPV:342,09 EURO 

Aldus gedaan en uitgesproken in de openbare terechtzitting van de negende kamer der 
rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Leuven op woensdag 21 april 2004, 
waar zetelden: 
- Mevr. ·, allèenzetelend rechter. 
-Mevr ., griffier. 
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