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0� DRECB�Z:I'ftXRG Vi\lt 22 AOGO'SWS 2013 

Vonnis n° : 400 
S.R. n° .: 40.0 
Bulle.tin : 

De Rechtbank van Eèrste 
provincie West-Vlaanderen, 
zi·tting, rechtsprekende in 
vonni·s uitgesproken 

Aanleg, zi ttinq. houdende· te Veurne., 
elfde kamer, zetelend in öuitenqewon9 

correctionele zaken, heeft het volgende 

IN: ZAKE van: 

·875 De Gewea'tsl:ijk Ste&mbou�Jamc:iig J:Dspect:eil% :bevoegél am 
b.a.DC!eland voor het:. Vl:aams Gewest, met kantoor te 1210 Brussel, 
Koning Albert !I laan nr .  19 bus 22, 

Eise:r .op rechtstreekse dagvaarding, hebbende a'ls ra·adsman Mees.ter 
B. Bronders·r .advocaat te 84·00 Oostende, Archimedesstraat 7, alwaar 
verz oekende partij woon·s.tkeuze· doet alsook v.oor zoveel als nodig 
overeenkomstig art. 183· Sv. Woonst liezend' op· he:t {tantoor va.J.l 
ondergetekende gerecht.sdeu rwaa·rder, 

8'76 

8'7'7 
wonende te 

tegen 

., 

Beklaagden., niet-verschijnende, 

, wonende te· 
, 

.oe eerste hebbende als raadsman Meester R. Ascrawat, 

Jlot .. nr. W 66. 98 .13'7/13 .. ' 

Uit hoofde van: 

A. Eerste qedaaqde: op een perceel gelegen te 
·' kadastraal gekend te 

, in de perioq:e ·v� � ja1:1uar� 20:04 tot 12 november 
2·004, bij inbreuk· op -arti·k�l 6.1.1, lid 1, 10· e·n· 60 Vlaamse Codex 
Ruimtelij:ke Ordening handelinqen zoals. bepaald b:ij artikel 4 .. 2 .1, 



•• 

Vlaamse Codex Ruimtelij'ke Ordening te hebben gesteld,: door het 
oprichten van een volière met toebehoren , z�jnde: draad, palen, 
.zitstokken, kasten, badschalen, hokjes, met inbegrip van e"'entuele 
funderingen •. 

B. Eerste gedaagde: het bestemmingsonconfo� gebruiken en 
voortzetten yan de constructie bedoeld onder A, in strij d met 
arti·kel 6.1.1, lid 1, 1. ·D en 6° V.laamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, en dit in de periode van 12 .november. 2·004 ·tot :3 febr.uari 
2�11 • •  

c. 'Eerste aedaaade :· oo een. oerceel .gelegen te 
kadastraal ·aekend te ·, 

, 
, in de periode van: 21 s�ptember 2Q09 tot .9 

februari 2011, bij inbreuk op artikel 6.1.1, lid 1° en 3D Vla·amse 
Codex Ruimtelijke Ordening als eigenaar te hebben toegelaten of 
aanvaard dat tweede. gedaagde op het ·betrokken perceel een gébrui'k 
heeft aangehouden en voortgezet, zoals ·�.doelà in a·rtikel 4.2 .• 1, 
5, a) en b) V.laam.se Codex· Ruimtelijke Ordening , door het 
qe�oonl ij k gebruiken, aartleggen of inricht.en van voornoemd pe·rceel 
voor het ·stapelen dan wel stallen op verharde. als niet-verharde 

ondergrond van: 
-autowrakken; 
-auto • s zo.nder nwmnerplaat; 
-auto-onderdelen;. 
-autoba.nden; 
-olievaten; 
·..:een q.esloten container.; 
-andere materialen c:tie verband houden met het :sleutele.n. · en. werken 
aan auto' s en automotoren . 

D.Tweede aedaaqde: op een perceel gelegen te : 
kadastraal gekend te 

' - J . 
. . , in de periode van 21 .septe.rtiber 2009 tot a 

fe.brua·ri 2011, bij. op inbre:uk op .artikel ·6.1.1, lid 1, 10· en 60 
Vlaamse Codex Ruimtelij'ke Ordening, een qebrui·k te hebben 
aangehouden en voortgezet zoals bedoeld in artikel 4.2.1,.51;1, a) en. 
b) Vlaamse Code;X Ruimtelijke· Ordening door het gewoonlij·k 
gebruiken, aanleggen of inrichten van voornoemd perceel voor het 
stapelen dan .wel stallen .op · verharde en ·niet-verharde grond van·: 

-autowrakken t · 

-auto '.s zonder �ummerpla�t; 
-auto-onderdelen ; 

-autobanden; 
-olievaten; 
-een gesloten container; 
-andere r:naterialen die verband houden met het sleutelen en werken 
aan auto·:' s· en automotoren. 
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De rechtb.�nk heeft de stu.kken van de rechtspleging gezien. 

Gehoord Meester N... De Wint loco Meester B. Bronders. in zijn 
middelen en bes1ud::ten namens eiseres op rechtstreeks·e· dagvaarding. 

Gehoord het Openbaar Minis.terie in zijn. eis .. 

Gehoord Meester R. Ascrawat in zijn verdedigingsmiddelen, 
voorged.t:a.gen voor eerste verwee:r;d.er op rechtstreekse dagvaarding. 

Tweede "'e·rweeràer verschijnt nie·t ter zitting noch wordt hij 
vertegenwoordigd.. 

1. DE FEITEN 

.De .Geweste1ij_k .stedenpouwkundige I�!!!Jpecteur ginq over tot 
recht·streeks da·gv.aa,rdlng op -6 maart 20-13 van en 

'in kader van een hangend dossier inzake stedenbouw
en milieu-inbreuken tgekend onder de re-ferte.. vu.. 64 •. F1.183-
11/'KODF) 
De rechtstreeks gedaagde pa,rtij·en waren nog geen procespa:rtij in 
hangend. bovenvermeld :dossier. 

2 • DE BEOORDELING 

De Gewestelij.k stedenbouwk.un:d±ge inspecteujr ·ging over tot 
rechtstreekse dagvaardin_g m�t als finaliteit: 

• de voeging te bekomen van .huidige: dagvaarding lasten.s. 
rechtstreeks gedaagd.en met het hangend strafdossier VU. • 

. 64.·Fl.l83-ll/KODF 

- na toepassing van de st·rafwet, de herstelvordering op grond 
van artikel ·6. 1.1. en 6 .1. 4l van ·de Vlaamse Codex Ruimtel ij lee. 
Ordening o-ntvankelij--k te verkla-ren e� gegrond la'stens 
rechtstreeks gedaagde part-ijen. 

De rechtstreeks qedaagde·par:t'ijen werpen op .in besJ_uiten, 
-neerg:elegd op de · te-rechtzitting van .31 mei .2·013, dat de 
�echt.st.ree.kse daqvaa·rdin.g niet. ontvanke·lij k zou zijn -om reden ·dat 
de eiser tot ·herstel (Stedenbouwkundig inspecteur) niet kan 
ove-rgaan· tot het instellen van een rechtstreekse dagvaarding. 
Dit ·zou .enkel voorbehoude� zijn aan de burgerlijke partij. 
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Oe rechtst.reeks dagende .partij betwist de onontv:a·nkelij lcheid van 
de rechtstreekse vordering niet. ·(zie vermelding. zittingsblad dd·. 
31.:05.2013) 

·De .rechtbank is van ·oordeel dat de gevorderde herstelmaat:regel 
geen vergoeding van .schade aan .particuliere belangen beooqt, maar 
ertoe strekt een einde te maken aan de met de wet strij diqe 
toestand die uit het misdrij.f :t·s ontstaan en waardoor het algemeen 
belang wordt qeschaad ('Zie· om .  Cass • .  12. januari 2010, 
nr.P.09.1066�N/8) 

De rechtbank stelt vast: dat rechtstreeks dag.enàe partij· in het 
hangend strafdossier inza1,ce stedenbouw- en ·milieu-inbreuken 
(gekend' onder de re ferte VU. 64 . Fl.l83-.ll - 'KOOF} reeds de 

herstelvordering aanhangig heeft gemaakt. 

Bet ·optredèn van de. stedel"'.bouw.la,mdig ins pecteur , die. een 
wet·telijke opdracht in het· algemeen belang ·uitoefent en geen 
part'i·culier belang. ·nastreeft , kan niet worden qelijkqesteld met 
bet optreden van eén burgerlij·ke partij die wel de moqelijkheid 
heeft om rechtstreeks te· dagvaarden. 

Gezien de artikelen : 
2 en vol_qende van de Wet van 15 juni l93S:, 
162, 182� 1'90, 194 van het Wetboek van Strafvordering door de hee:r 
Voorzitter aangedu·id; 

Om dese 2:edezlen, 'DZ RBCil'.fBA'HK, rechtdo�nd� op tegenspraak, 

Wijst ·de vordering tot herstel ingeleid door rechtstreekse 
d.agvaarding. uit.qaande van de .gewestelij·k stedenbouwkundig 
insp:ecteur af' als onontvankelijk. 

De ko.sten van de prQcedure blijven ·hen ten laste. 

Uitgesproken in h!!t Justitiepaleis te Veurne op· bovenqenoemde 
datum· in aanwezigheid van : 

F. VERRAEGBE, r·echter, :Voorzitter :van deze kamer, 
P. WEEK, Substit·uut-l?rocureur des �onings te Veurne, 
enK.�U,�-

K. ACOO 




