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Nr. oS f À -S J\� Rep. 
Vonnis van 24 februari 2009 

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN HET ARRONDISSEMENT KOR� 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, TWEEDE KAMER MET EEN RECHTE� 
RECHTSPREKEND IN BURGERLIJKE ZAKEN. 

In de zaak 03/2392/A (a7z) 

DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR 
bij het MIDfsterle van de Vlaamse Gemeenschap van de afdeling 
Rgimtelijke Ordening voor de Provincie West-Vlaanderen. 

met kantoren gevestigd te 8000 Brugge, Werkhuizenstraat 9, 
woonst kiezende bij zijn raadsman meester , advocaat te 

- EISER IN HOOFDVORDERING -
VERWEERDER OP TEGENVORDERING -

- vertegenwoordigd door en pleitend meester 
loco meester beiden advocaat te 

tegen: 

-
- ge'boren te K 
- wonende te 

. gepensioneerde, 
·OP " 

- VERWEERDER OP HOOFDVORDERING-
- EISER IN TEGENVORDERING -
- vertegenwoordigd door en pleitend meester 

advocaat te , . , ( 

Gelet op de artikelen 2 en volgende van de taalwet van 15 juni 1935. 

Bij vonnis, uitgesproken op 20 februari 2007, heeft de Rechtbank de ingediende vordering 
voorgelegd voor advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Het gevraagde advies werd door de Hoge Raad voor het Herstelbeleid verleend op 12 juni 2007 en 
vervolgens per aangetekende post aan de Rechtbank: overgemaakt. 

Namens werden synthesebesluiten neergelegd op· 8 oktober 2008. 

Namen,s de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur werden synthesebesluiten neergelegd op 
15 oktOber 2008. 

De raadslieden van de partijen hebben de zaak gepleit in openbare terechtzitting op 27 januari 2009. 

De Rechtbank heeft kennis genomen van het dossier van de rechtspleging en van de stukken. 
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Beoordeling {vervolg) 

l. Naar het oordeel van de Rechtbank is de herstelvordering van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Inspecteur niet verjaard. 

De Rechtbank sluit zich wat dit betreft aan bij de door een bepaalde doctrine ingenomen stelling dat 
middels artikel 146, derde lid van het decreet van 18 mei 1999 (zoals ingevoegd door het 
z.ogenaamde "Handhavingsdecreet" van 4 juni 2003 dat op 22 augustus 2003 in werking is 
getreden) aan instandhoudingsfeiten buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied het karakter van misdrijf 
werd ontnomen. Wanneer de overgangsrechtelij'ke analyse van procureur-generaal • 
(conclusie in de zaak P.05.0693.N - zie www.cass.be) en het Hof van Cassatie (Cass., 13 december 
2005, zaak nr. P.05.0693.N - zie www.cass.be) gevolgd wordt (te weten: alle instandhoudingsfeiten 
vóór 22 augustus 2003 blijven één voortdurende fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek uitmaken die een herstelvordering kan verantwoorden, hoewel bij instandhoudingsfeiten 
buit.en ruimtelijk kwetsbaar gebied niet langer van een misdrijf kan gewaagd worden), dan betekent 
dit - in acht genomen de verjaringstermijn bepaald in artikel 2262bis § 1 lid 2 en 3 van het 
Burgerlijk Wetboek), dat er pas vanaf 22 augustus 2008, d.w.z. vijf jaar na de inwerkingtreding� 
het Handhavingsdecreet sprake kan zijn van de verjaring van de herstelvordering voor de 
burgerlijke rechtbank, althans wanneer de bouwovertreding niet gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar 
gebied Vanaf 22 augustus 2003 is er buiten ruimteliJ'k kwetsbaar gebied niet langer een 
voortdurend misdrijf (een voortdurende fout) voorbanden die de grondslag kan uitmaken van een 
herstelvordering. De instandhoudingsfeiten, ook deze buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied, van vóór 
de inwerkingtreding van het Handhavingsdecreet blijven een voortdurende fout uitmaken die 
voldoende is om een herstelvordering op te baseren. De verjaringstermijn kan pas vanaf dan 
beginnen lopen (zie = D. Van Heuven & J. Bele� "Verjaring herstelvorderingen11, Nieuw Juridisch 
Weekblad, 24 oktober 2007, pp. 735-736, met verwijzing naar o.m P. Vansant, De 
herstelma.atregel in het Vlaamse decreet ruimtelijke ordening, Antwerpen, Kluwer, 2006). 

In de thans voorliggende zaak is het onroerend goed waarop de herstelvordering betrekking heeft, 
gelegen in een woongebied met landelijk karakter en dus niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. 
De herstelvordering werd ingesteld op 22 december 2003, d.w.z. vóór 22 augustus 2008. De 
verjaring werd op 22 december 2003 gestuit krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek en 
de stuitende werking van de dagvaarding duurt voort tijdens het gehele geding, dit is tot op de dag 
van de uitspraak van het vonnis of arrest dat een einde maakt aan het geding (Cass., 30 juni 1997). 

b. Nopens de vraag of het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid bindend is voor de 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 

Krachtens artikel 149, § 1, eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 is voorafgaand-voorafgaand 
aan het opleggen van een herstelmaatregel door de strafrechter - een eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist. 

Artikel 149, § 1, eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 is bij nader toezien evenwel niet van 
toepassing wanneer de stedenbouwkundige inspecteur het opleggen van een herstelmaatregel 
vordert voor de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in burgerlijke aangelegenheden (artikel 151 
van het decreet van 18 mei 1999). 

Bijgevolg is de Rechtbank van oordeel dat het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid in 
de huidige zaak niet bindend is. 
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c. Ten gronde 

De Rechtbank is van oordeel dat het bewijs niet geleverd is van hetgeen de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Inspecteur aanvoert, namelijk dat het omoerend goed van als 
gevolg van de gepleegde stedenbouwkundige inbreuk een meerwaarde heeft verkregen die een 
onwettige verrijking in hoofde van laatstgenoemde uitmaakt. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de berekening en betaling van de 
meerwaarde heeft geen rechtskracht ten aanzien van � 

Bij gebrek aan bewijs van hetgeen de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur aanvoert (artikel 
870 van het Gerechtelijk Wetboek) is de herstelvordering ongegrond. 

d. Nopens de tegenvordering van 

Naar het oordeel van de Rechtbank heeft de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur zich niet 
schuldig gemaakt aan tergende of roekeloze procesvoering. 

De tegenvordering van wordt bijgevolg afgewezen als zijnde ongegrond 

e. Nopens de gedingkosten 

Gelet op de afwijzing van zowel de hoofd- als de tegenvordering, dient elke partij haar eigen 
gedingkosten te dragen. 

Wijzende op tegenspraak ; 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTB� 

Verklaart'· zowel de hoofdvordering van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur als de 
tegenvordering van toelaatbaar doch ongegrond ; 

· 

Zegt dat elke partij haar eigen gedingkosten dient te dragen. 

Aldus gevonnist en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Kortrijk in openbare terechtzitting van 
VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN NEGEN. 

Aanwezig: :, alleenzetelend rechter, 
, o-riffiPr 
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