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De r�htbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, zevende kamer, 

wijzend in burgerlijke zaken, heeft in de zaak met AR nr. 13/496/A het v�lgènde vonnis 

uitgespro�en tussen volgende partijen : 

*** 

In de zaak van: 

De GEWESLELIJK STEDENBOUWKUNDJG INSPECTEUR BEVOEGD EN HANDELEND voor HET 

VLAAMS GEWEST, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 BRUSSEL, Koning Albert tl laan nr 

19 bus 22,· 

EISERES, 

hebbende als raadsman Meester B. BRONDERS, advocaat te 8400 OOSTENDE, 

Archimedesstraat nr 07, alwaar eiseres woonstkeuze doet, 

t ege n 

"wonende te 

VERWEERDER, 

. zijn echtgenote samen wonende op hetzelfde adres, 

VERWEERSTER, 

Gelet op de procedurestukken; 

Gezien de conclusies voor: partijen en de rechtbank houdt rekening met de schriftelijke 

opmerkingen v�n verweerders;· 

Gehoord eisende partij in iijn middelen en conclusies ter openbare terechtzitting; 

Verweerders zijn n.let verschenen, waarop etser toepassing vordert van art. 747 Ger. W.; 

Gezien de door eiser neergelegde stfn(k�rt. 

Gelet op de art. 2 en volgende van d.e Wet van is juni 1935 op het ·taalgebruik in 

Gerechtszaken. 
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-'�------------------------

DE FEITEN: 

De feiten zijn partijen genoegzaam bekend. 

Het vermelden van het relaas der f�iten,, zoals partiJel'.l zulks doen, maakt geen deel uit van 
de motiveringsverplichting van de rethter. 

De rechtbank verwijst derhalve naar de respectievelijke uiteenzettingen van de partijen 
omtrent deze rubriek. 

TEN GRONDE: 

1.- Verweerders ontkennen niet dat zij een vergund zwembad verkeerd hebben ingeplant. 
Rond dit zwembad werd een voetpad aangelegd en aan de oostkant een Wat groter terras en 
een keermuur in beton" voorzien van houten planken om de aanpalende duin tegen te 
kunnen houden. Het valt hen niet te begrijpen hoe de overheld de afbraak vordert van 
geheel het zwembad na 18 jaar voor een overtreding van het voetpad en de keerwand. Er 

werd door hen een bouwaanvraag ingediend voor het aangepast zwembad van 3160 meter 
op 10 meter in plaats van 5 meter op 10 meter. Deze aanvraag werd vergund. lngevo.lge 
deze regularisatievergunning en aanpassingswe�ken döer hen uitgevoerd is volgens 
verweerders de klacht vervallen. De overheid legde volgens verweerders zich daarbij neer en 
vroeg dan nog enkel de verwjjdering van de afsluiting achteraan. 
Verweerders �lagen van storend gebruik doc>r derden (paarden met ruiters, kinderen van 
speelklassen) van het natuurgebied zo.dat een afsluiting zich opdrong. Zij klagen over 
ophopingen van zand doordat de bodem van het natuurpark door deze gebruikers verstoord 
werd. 
Zij plaatsen een afsfuiting op grond van de gemeente en stellen dat zij toelatin,g daartoe 
bekomen hebben van de gemeente

, 
mits zij van de grondinname geen misbruik zouden 

maken met het oog op de verkrijgende verjaring. Zij zijn daartoe bereid. 
Zij betwisten dat er een zone non aedificandi van de verkavelingsvergunning bestaat omdat 
een simpele afsluiting mêt een draad en houten plaatjes en takken.bundels volgens hen 
bouwwerk uitmaakt. 

Verder dat de gemeente het natm:�rdomein in stand dient te houden, maar dat toegelaten 
gebruikers dit natuurgebied vetstoren. Zij merken op dat zij na de verwljderîng van berging 
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en zwembad zij duinhelmgras hebben aangeplant. Dat de omheining nuttig Is voor het 
behoud van het reservaat. Verder dat er niet aan het natuurlijk reliëf is geraakt. Zij besluiten 
dat de afsluiting in aUe opzichten zeer nuttig voorkomt. 

2.- Eisende partij houdt voor dat de voorwaardelijke regulariserende stedenbouwkundige 
vergunning van 15 november 2010 niet volledig is uitgevoerd, nu een van de voorwaarqen, 
nl. het verwijderen van de afsluiting, niet is voldaan. Dit laatste wordt door verweerders niet 
betwist. Zij hebben ?laar een uitleg voor" doch dit is niet de vraag. 
Als er een voorwaarde is gesteld aan de regularisatievergunning, dan dienen zij aan deze 
voorwaarde te voldoen. 
ZiJ hebben niet het recht deze voorwaarde bespreekbaar te stellen en het is niet aan de 
rechter om in hun plaats een en ander bespreekbaar tê stellen. Ofwel aanvaarden zij de 
voorwaarde, ofwel niet. In het laatste geval heeft de overheid gelijk en is de voorwaardelijke 
regularisatievergunning niet volledig uitgevoerd en is de vordering van de overheid gegrond. 
Verweerders hebben tijd genoeg gehad en volharden in hun keuze. Dit is niet wijs en wijst 
op �en vorm van koppigheid, waarvoor zij alleen aansp.rakelijk zijn: 
Verder houdt eiser voor dat de toelating die de gemeente zou hebben gegeven voor de 
afsluiting op 26 mei 2000 niet gelijk te stellen is met een stedenbouwku:fldige vergunning en 
als dusdanig ook onwettig zou zijn. De rechter treedt het standpunt van de overheid bij en 
aanziet de toelating van 26 mei 2000. ook niet als een stedenbouwkundige vergunning. De 
afsluiting is derhalve wederrechtelijk geplaatst. 

3.- Verweerders stellen dat de herstelvordering tot afbraak en heraanleg onredelijk zou zijn. 
Zij bedoelen wellicht ook dat deze vordering disproportioneel is. Zij herinneren aan hun 
bedoelingen ter zake, die volgens de rechte� eigenlijk irrelevant zijn. 
Terecht merkt eiseres op dat verweerders hun eigen perceel mogen afzetten en afsluiten 
middels een groen·e draad of een levende haag, een en ander binnen de perken van hun 
verkaveUngsvergunning. De door verweerders geplaatste omheinfng is en blijft 
wederrechtelijk. Zij dien.en deze te verwijderen. De herstelvordering is op dit vlak tevens 
gegrond. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke erdening en het bestaan van het 
�atüurgebied, is dê vordering niet kennelij� onredelijk. De vordering is niet disproportioneel. 

4.�De rechtbank is van oordeel dat de vordering zoals bepaald in de synthesecom::lusieswn 
êiseres neergelegd op 27 februari 2014 gegrond Is. 
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OM DEZE REDENEN, 

nE RECHTBANK, 

Wijzende in burgerlijke zaken, in eerste aanleg en op tegenspraak" 

Folio: 

Verklaart de vordering, zoals omschreven bij besf uiten neergelegd op 27 februari 2014 

toelaatbaaren gegrond in de volgende mate: 

Veroordeelt verweerders in solidum, minstens pe ene bij gebreke a13n de and.ere tot het 

staken van het strijdige gebruik en het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat van 
een perceel gef egen te 

, hetgeen in concreto impliceert: 
- totale afbraak van de omheining, bestaande uit houten bussels, palen en draad over de 
ganse lengte; 
-verwijderen van alle afbraakmaterialen naar een erkende en geschikte stortplaats; 
-het maaiveld, zijnde zand en duinen, te herstellen met respect voor de natuurlljke glooiing 
van het landschap, bij voorkeur in same9spraak met de bevoegde diensten van het Vlaamse 
Agentschap Natuur en Bos; 
Een en ander binnen een termijn van zes maanden, te berekenen vanaf de betekening van 
onderhavig vonnis zulks onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per kalenderdag 
vertraging zond:er het toekennen van een bijkomende termijn ex artikel 1385 bis laatste lid 
Gerechtelijk Wetboek. 

Verleent eiseres machtiging om overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ambtshalve over te gaan tot de uitvoering van de aldus gezegde en beschreven 
werken en herstelmaatregelen zo verweerders nalaten en in gebreke blijven en dit op kosten 
van verweerders. 

Zegt voor recht_ dat het verbeurt zijn van de dwangsommen zal kunnen beweten worden 
door alle middelen van recht met inb.egrip van een va�eUing door èen 

gerechtsdeurwaarder. 

Legt de kost�n van deze procedure ten laste van verweerders; 

Begroot de kosten aan de zijde van eiseres op: 

- dagvaarding: 376,78 €. 

- hypothecaire overschrijving: 283,27 €. 
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- de kosten van overschrijving van onderhavig vonnis pro memorie. 

Staat de voorlopige tenuitvoerlegging van het huidig vonnis toe, doch zeggen voor recht dat 

er geen aanleiding bestaat tot uitsluiten van het kantonnement, bij gebrek aan inroeping of 

bewijs van de hiertoe voorziene wettelijke voorwaarden. 

Aldus gewezen en .uitgesproken op de openbare terechtzitting van woensdag vijfentwintig 
juni 2014. 

..�. 

Aanwezig : M. Daenen, ondervoorzitter, voorzitter van de zevende kamer en 
Wouter DELBEKE, griffier�hoofd van d" nst, afdelingsgriffier. 




