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Inzake: 

de GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, met kantoren te 1210 BRUSSEL, 
Koning Albert Il-laan 19/bus22, 

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

TEGEN: 

1. mevrouw 1 , wonende te· 

2. de ., met maatschappelijke zetel te 
met ondernemingsnummer 1 

3. de heer "wonende te 

4. mevrouw ·, wonende te 

verweerders, 
die als raadsman hebben Mr. DE PRETER FILIP, advocaat te 1000 BRUSSEL, Keizerslaan 3 

5. de heer· ., wonende te 

verweerder, 
die als raadsman heeft Mr. GEENS HILDE, advocaat te 2260 WESTERLO, Tolhuis 105 

6. de heer ;, wonende te 

verweerder, 
die als raadsman heeft Mr. VAN ROMPAEY PAUL, advocaat te 2260 WESTERLO, Zandberg 
19 

* * * * * 
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De rechtbank neemt in acht: 
• de gedinginleidende dagvaarding bij exploten van 28 november 2012 van het ambt van . plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder voor gerechtsdeurwririrder met standplaats te en van 29 november 2012 van het ambt van , plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder voor gerechtsdeurwaarder met standplaats te • de beschikking van 23 oktober 2017 verleend overeenkomstig artikel 747 § 2, 5e lid van het gerechtelijk wetboek die de conclusiekalender tussen de partijen vaststelt; • de derde conclusie voor de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur, neergelegd op de griffie van deze rechtbank op 30 november 2017; • de syntheseconclusie de heer en mevrouw 1 • mevrouw en de neergelegd op de griffie van deze rechtbank op 11 december 2017; • de conclusie voor de heer , neergelegd op de griffie van deze rechtbank op 26 februari 2018; 

• de syntheseconclusie voor de heer . neergelegd op de griffie van deze rechtbank op 27 maart 2018 per fax en nogmaals op 28 maart 2018 in origineel; • de voor de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur, de voor de heer en mevrouw mevrouw en dE ·, de voor de heer en de voor de heer overgelegde stukken. 

1. PROCEDURE 

Het voorliggende geschil heeft betrekking op een herstelvordering van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur betreffende een perceel gelegen aan de 
te 

Bij exploten van 28.11.2012 en 29.11.2012 liet de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur dagvaarding betekenen aan mevrouw de de heer mevrouw . de heer en de heer om te verschijnen voor deze rechtbank, waarbij deze het herstel van voormeld perceel in de oorspronkelijke staat vorderde. 
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Thans vraagt de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur, zoals geformuleerd in laatste 

conclusie: 

Nln zoverre de vordering van concluant berrekking heeft op de tot garage/berging omgevormde loods: 

Akte te vPrlenen aan concluant dot hij zich gedraagt naar de wijsheid van de rechtbank; 

lnzoverre de vordering van concluant betrekking heeft op de parking/verharding; 

Vost te stellen dot deze vordering hangende de procedure zonder voorwerp is geworden; 

Verwerende partiïen te veroordelen tot de kosten van het geding begroot op de kosten van de dagvaarding t.b. v. 

564,74 €en de r.p. v. t.b.v. l.440 €;� 

De heer , mevrouw 

laatste conclusie om: 
, mevrouw en de vragen in 

• hoe vordering onontvankelijk te verklaren voor wat betreft de mochmeloods. • Akte te nemen van het vrijwillig uitvoeren onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, van het gevroa{Jde, behoudens voor wat betreft de machineloods • de eisende partij ie veroordelen rot de kosten" 

De heer vraagt in laatste conclusie om: 
"De vorderingen van eiser ten aanzien van concluant onontvankelijk, minstens ongegrond re verklaren. 

Akte re verlenen van het feit dat eiser diens vorderingen op vlak van de parking/verharding zonder voorwerp achc. 

Akte te nemen van de afstand van eiser van de rechtsplegingsvergoedlng. 

Eiser te horen veroordelen tot betaling van de gerechtskosten, met inbegrip van de 

rec/Jtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022 Ger. W. in hoofde van concluant als volgt 

begroot: 

- rechtsplegingsvergoeding 
1.440,00 euro 

(bed r ag te actualiseren aan de geldende bedragen op datum van het tussen te komen vonnis)" 

De heer vraagt in laatste conclusie om: 
"De vordering van eiser onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren. 

Eiser te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van de toepasselijke 

rechrsplegingsvergoeding begroot op 1.440,00 Euro. H 
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2. BEOORDELING 

Overeenkomstig de bepaling van artikel 748bis van het gerechtelijk wetboek nemen de laatste 

conclusies van een partij de vorm aan van syntheseconclusies. Voor de toepassing van artikel 

780, lid 1, 3° van het gerechtelijk wetboek vervangen de syntheseconclusies alle vorige 

conclusies. Uit de bepalingen van artikel 748bis en 780, lid 1, 3° van het gerechtelijk wetboek 

volgt dat het onderwerp van de vordering uitsluitend wordt bepaald door de laatste conclusie. 

De rechtbank stelt vast dat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur in laatste 

conclusie geen concrete vordering meer formuleert (enerzijds wordt gesteld dat deze zich 

betreffende een deel van de oorspronkelijke vordering, die evenwel niet wordt hernomen, 

"naar de wijsheid van de rechtbank" gedraagt, en anderzijds dat een deel van de 

oorspronkelijke vordering zonder voorwerp is). 

Bijgevolg ligt er thans geen concrete vordering meer voor, zodat de rechtbank enkel nog 

uitspraak dient te doen omtren1 de gedingkosten. 

In principe wordt, in toepassing van artikel 1017, lid 1 van het gerechtelijk wetboek, de in het 

ongelijk gestelde partij tot de gerechtskosten veroordeeld. In de voorliggende zaak is er, bij 

gebreke aan enige actuele vordering, geen in het ongelijk gestelde partij. 

Artikel 1017, lid 1 van het gerechtelijk wetboek bepaalt verder dat nutteloze kosten, met 

inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, ten laste worden gelegd van de partij die ze foutief 

heeft veroorzaakt. 

In de voorliggende zaak kan vasteesteld worden dat de heer , mevrouw 

mevrouw en de een deel van de oorspronkelijk vordering van de 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur hangende de procedure hebben uitgevoerd, 

waardoor dit aspect thans zonder voorwerp geworden is. De rechtbank acht het dan ook 

gepast om in de procesverhouding tussen deze partijen de hieraan verbonden kosten ten laste 

te leggen van de heer . mevrouw mevrouw en de 

aangezien kan gesteld worden dat deze kosten niet hadden moeten gemaakt worden indien 

de heer , mevrouw . mevrouw er) de � het herstel 

voorafgaandelijk aan de procedure hadden uitgevoerd. Deze kosten worden in hoofde van de 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur begroot op C 452,36 (exploot van dagvaarding 

van 28.11.2012) en € 1.440,00 (basisrechtsplegingsvergoeding voor een niet in geld 

waardeerbare vordering). 



• 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, sectie burgerlijke rechtbank -12/1740/A- p. 6 
--·--·-·---------------------

De overige kosten van dagvaarding ten belope van € 263,99 (exploot van 29.11.2012) dienen 
ten laste te blijven van de Gewestelljke Stedenbouwkundige Inspecteur. 

Voor het overige ziet de rechtbank geen grond om een of andere partij tot enige gedingkost 
te veroordelen, noch als in het ongelijk gestelde partij, noch als partij die bewezen nutteloze 
kosten zou veroorzaakt hebben. 

BESLISSING VAN DE RECHTBANK: 

Het vonnis wordt uitgesproken op tegenspraak en in eerste aanleg; 

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en de 
latere aanvullingen en wijzigingen daaraan werden in acht g�nomen; 

De rechtbank stelt vast dat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur thans geen 
concrete vordering meer formuleert; 

In de procesverhouding tussen enerzijds de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur en 
anderzijds de heer . mevrouw mevrouw en de 
worden deze laatsten veroordeeld tot de kosten, in hoofde van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Inspecteur begroot op { 452,36 (èxploot van dagvaarding van 
28.11.2012) + € 1.440,00 (basisrechtsplegingsvergoeding voor een niet in geld waardeerbare 
vordering)= ( 1.892,36; 

De kosten van het exploot van dagvaarding van 29.11.2012 worden ten laste van de 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur gelegd, in diens-hoofde begroot op € 263,99. 

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

.-.--,---.. de heer Y. Hendrickx, al,enzetelenc fr�chter 
mevrouw K. Stock, gri 1er. 1 

1 1 1 
I 

K. Stock Y. Hendrickx 
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