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De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, eerste kamer, heeft het hiema- 
volgend vonnis verleend:

In de zaak 09/3.682/A Rep. nr. 2011/

De heer in zijn hoedanigheid van Gewestelijk Stedenbouwkun-
dige Inspecteur bevoegd voor de Provincie West-Vlaanderen, bij bet intern verzelf- 
standigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO, met kantoor te 
8000 Brugge, Werkhuisstraat 9,
woonstkeuze doende ten kantore van zijn raadsman meester Bart Bronders. 
hiema vernoemd.

riser,

hebbende als raadsman meester Bart Bronders, advocaat, met kantoor te 8400 
Oostende, Archimedesstraat 7 (ref.: 4068/183-13689/BB/PB/NDW),

tegen

De heer aannemer, geboren te op

nummer BE
wonende te Torhout, , met ondememings-

verweerder.

bebbende als raadslieden:
- meester Patrick G. Daenens, advocaat, met kantoor te 8820 Torhout, Karel de 

Ghelderelaan 24 (of- 200606010);
- meester Antoon Lust, advocaat, met kantoor te 8310 Assebroek (Brugge), Baron 

Ruzettelaan 27 (refj 32415).

J. PROCEDURE

De zaak werd ingeleid bij dagvaarding, die regelmatig werd betekend aan verweerder 
op 03 december 2009. De vordering werd overgeschreven op het hypotheekkantoor 
van Brugge 2 op 03 december 2009 (Ref.: 62-T-03/12/2009-17527).

Partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in openbare terechtzitting 
van 21 februari 2011.

Kennis werd genomen van het dossier van de rechtspleging en van de door beide par
tijen overgclegde stukken.
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De artikelen 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 tot regeling van het taal- 
gebruik in gerechtszaken werden in acht genomen.
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H. VOQI*WEI& VAN BE VORDERING

1. Eisende partij vordert:
"De vordering van eisende partij ex artikel 6.1.41 juncto artikel 6.1.43 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dienvolgens:
1 ° Verwerende partij te veroordelen tot staking van het striidig gebruik en herstel in de 

oorspronkelijke toestand van een perceel gelegen te
kadastraal gekend ah het-

geen impliceert:
- het terugbrengen van het terreinnaar een agrarische bestemming;
• het niet parkeren/stallen van voertuigen in de voortuinstrook;
- het afbreken van de twee lagen kippenhokken;
- het niet meer stallen van diverse materialen, afval machines, e.a. niet landbouw- 

gebonden materialen;
- hetwegnemen van de wederrechtelijk aangelegde verhardingen;
Cedaagde te veroordelen tot het uitvoeren van aanpassingswerken op een perceel gele
gen te kadastraal gekend als

, het geen impliceert
het aanpassen van de betreffende berging op het betrokken perceel aan de voorwaar- 
delijk verleende regulariserende stedenbouwkundige vergunning van 28 januari 1993,
en dit alles binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanafde betekening van het 
tussen te Icemen vonnis, zulks onder de verbeurte van een dwangsom van 250,00 Euro 
per dag vertraging, zander het toekennen van een bijkomende termijn ex artikel 
1385bis, laatste lid Gerechtelijk Wetboek;

2° Aan eisende partij machtiging te horen verlenen om overeenkomstig artikel 6.1.46 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ambtshalve over te gaan tot uitvoering van de 
hierboven beschreven herstelmaatregelen zo gedaagde in gebreke zou blijven, en dit op 
kosten van gedaagde;

3° Te horen zeggen voor Recht das het verbeurd zijn van de dwangsommen zal kunnen 
worden bewezen door alle middelen van Recht en dat zij in ieder geval zal blijken uit de 
vaststellingen van de eerst daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder;

4° Tot slot verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van 
eisende partij voorlopig begroot op:
- Dagvaarding: 236,56 Euro

- Hypothecaire overschrijving: 74,35 Euro
- Rechtsplegingsvergoeding: 1.200,00 Euro

In subsidiaire orde, de vordering van verwerende partij tot het bekomen van een rechts
plegingsvergoeding voor huidige procedure als ongegrond afte wijzen;

»
Het vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad en niettegenstaande elke rechts- 
middel, zonder zekerheidsstelling. ”

2. Verwerende partij betwist de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vorde
ring.

Hij vordert een prejudiciele vraag te stellen aan bet Grondwettelijk Hof.

Hij vordert eisende partij te veroordelen tot de kosten van het geding.
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a] Enkele feiteliike aeaevens fin het kort)

1. Verwerende partij is eigenaar van een perceel gelegen te 
, kadastraal gekend als

inp-evolpe aankooD door verwerende partij en zijn echtgenote mevrouw
bij akte verleden voor notaris te

op 15 juli 1986 en ingevolge toebedeling aan verwerende partij na verdeling na echt- 
scheiding bij akte verleden voor notaris te op

2. Hr werd op 09 September 1992 een proces-verbaal opgesteld in verband met het op 
voormeld perceel, waarin onder meer werd geakteerd:

'In 1984 koch dit stuk grand en de oude boerderij
aan. Hij begon er verbeteringswerken aan, namelijk een muur voor de bestaande 
voorgevel en zijgevel te metsen. Het is wel zo dat de vensters in de zijgevel groter 
zijn dan vroeger waarvoor hij in principe een bouwvergunning diende aan te 
vragen (zie foto's). Na een onderbreking van een paar jaar begon hij dit jaar verder 
te werken. Er werd een muur gemetst tegen de achterkant van de wooing en hij 
begon met de optrek van een nieuwe bergplaats van ongeveer 20 m. lengte op 8 m 
brcedte. Hier-voor werd geen bouwvergunning aangevraagd. De betrokkene was 
de mening toegedaan dat het hier ook ging om verbeteringswerken, niettegen- 
staande het gebouw gehalveerd is in de breedte en het een 4-tal meter langer is dan 
voorheen.

raadpleegde geen architect en voerde alle werken
uit in eigen beheer.

-De werken liggen reeds enkele weken stil (na het jaarlijkse verlof) en overtreder 
zal pas verder werken na het verkrijgen van een geldige bouwvergunning. Hij zou 
hieromtrent eerstdaags contact op nemen met de Technische Dienst van stad 
Torhout.’

3. Verwerende partij diende op 05 november 1992 een aanvraag in bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de stad TORHOUT voor het regulariseren van 
het bouwen van een bergplaats op het betrokken perceel. De Gemachtigde Ambte- 
naar adviseerde op 21 januari 1993 de reguiariserende bouwaanvraag van verwerende 
partij onder meer op grand van de volgende redenen voorwaardelijk gunstig:

'Overwegende dat het om een bestaand gebouwencomplex gaat binnen een huizen- 
groep en waarvan de oude bijgebouwen en aanhorigheden worden vervangen door 
een nieuwe bergplaats op de perceelsgrens, palend aan bijgebouwen op het buur- 
perceel;

Overwegende dat het ontwerp in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen 
en verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving en met de goede plaatselijke 
aanleg;'

De Gemachtigde Ambtenaar stelde in zijn gunstig advies de volgende voorwaarden 
voor
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de artikels van bet Burgerlijk Wetboek inzake erfdienstbaarbeden die door de 
wet gevestigd zijn, dienen nageleefd te worden;

- de golfplaten te vervangen door een pannendak, analoog aan dit van de 
woning.’

In het post-scriptum werd door de Gemachtigde Ambtenaar het volgende gesteld aan 
het College van Burgeraeester en Schepenen van stad TORHOUT:

'In toepassing van artikel 65,§3 wordt het akkoord van het college gevraagd om 
een vergelijk te treffen met de overtreder, meer bepaald het betalen van een 
transactiesom van (1018,6 m3 x 15 F/m3) 15.279 F. Gelieve uw gebeurlijk akkoord 
of gemotiveerd tegenvoorstel binnen de 14 dagen te laten kennen.’

151

4. Het College van Burgemeester en Schepenen van stad TORHOUT verleende op de 
zitting van 28 januari 1993 de door verwerende partij aangevraagde regularise-rende 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij onder de twee voorwaarden voorgesteld door 
de Gemachtigde Ambtenaar.

5. Het College van Burgemeester en Schepenen van stad TORHOUT en de Gemach
tigde Ambtenaar bekwamen een akkoord omtrent de door de Gemachtige Ambtenaar, 
bij het advies van 21 januari 1993, voorgestelde transactiesom. De Gemachtigde 
Ambtenaar lichtte hieromtrent de Procureur des Konings in per gewoon schrijven van 
16 maart 1993. Op dezelfde datum verzocht de Gemachtigde Ambtenaar bij aange- 
tekend schrijven aan verwerende partij om over te gaan tot betaling van de voormelde 
transactiesom. Verweerder betaalde op 25 mei 1993.

6. Op 08 maart 1994 richtte het College van Burgemeester en Schepenen van stad 
TORHOUT de volgende brief aan verwerende partij:

'Na plaatsbezoek op maandag 7 maart 1994 door dhr. Schepen van Ruimtelijke 
Ordening en het hoofd van de technische dienst, zetten wij hiema nog even de 
besproken punten op een rij:

-de afweiking van de zijgevel, kant Pollet, dient te gebeuren door middel van 
pleisterwerk, achteraf te schilderen, dit volgens de regels der kunst.
-de openingen in de scheidingsmuur met eigendom dienen dichtgemaakt 
indien het een gemene scheidsmuur betreft.

Indien de muur een niet gemene scheidingsmuur is kunnen glasdallen toegelaten 
worden. Dit moet echter ook het voorwerp uitmaken van een bouwvergunning.
-hoogte muur op perceelsscheiding: max 3,50 m vanaf vloerpas.

-vooraan de eigendom mag aan de voorzijde geen muur opgericht worden op de 
perceelsgrens, enkel levend groen of paaltjes, onderiing verbonden met onderplaat 
en metaal-draad.
-voor het bouwen van een scheidingsmuur op de grens met de eigendom van 

dient een bouwvergunning aangevraagd en bekomen. Een onmisbaar 
element hierin is het akkoord terzake van de aanpalende eigenaar. Omtrent het 
verkrijgen van een bouwtoelating kan niet de rainste zekerheid gegeven worden, 
dit hangt af van bet advies van het Bestuur Ruimtelijke Ordening.’
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7. In de loop van 1999 richtie de aanpalende eigenaar van bet perceel van verwe- 
rende partij, de heer , een klachtschrijven aan het Openbaar Ministerie te
BRUGGE nopens een aantal stedenbouwkundige inbreuken die zouden zijn gepleegd 
door verwerende partij op het betrokken perceel. Het Openbaar Ministerie verzocht 
de Gemeentepolitie van de gemeente ZEDELGEM om de beer nader te ver- 
horen omtrent zijn klachtschrijven middels een kantschrift. In het proces-verbaal van 
06 juli 1999 verklaarde de heer dat hij integraal zijn eerder klachtschrijven 
bevestigde en er niets meer aan toe te voegen had of te wijzigen.

8. Op 03 augustus 1999 werden de volgende feitelijkheden vastgesteld door de 
gemeentepolitie van stad TORHOUT op het betrokken perceel:

'Het dak op de bergplaats is niet opgetrokken als zijnde een zadeldak. Aan de 
noordgevel vertoont het dak een knik (zie foto 1), waardoor het langs deze kant 
een lessenaarsdak vormt. (zie foto 02 en 03) Aan de zuidgevel blijft het een 
zadeldak, doch ook langs deze zijde is het niet conform de vergunning. (zie foto 
03) Het eerste gedeelte van dak stopt reeds op de bovenhoogte van de eerste 
-bijgebouwde-verdieping. Het tweede gedeelte van het dak loopt verder door op de 
niet voorziene uitbouw (zie foto 04) De nokhoogte van het dak werd behouden, 
doch werd verplaatst naar het midden van het dak, rekening houdende met de 
uitbouw in de breedte van 5 Y2 meter. De dakhelling werd over de volledige 
lengte gewijzigd (zie foto 05). De dakbedekking bestaat uit rode isolerende 
dakpanpanelen, terwijl op de vergunning uitdrukkelijk vermeld staat dat de rode 
golfplaten vervangen moeten worden door een pannendak analoog aan dit van de 
woning (zie bijlage 03)

Aan de noordgevel stellen wij vast dat er verschillende glasdallen in de zijgevel 
werden geplaatst. Het gaat hier om vier groeperingen van 20 glasdallen. Telken- 
male met een hoogte van 40 cm op een lengte van 2 meter, (zie foto 06-07)

Naar aanleiding van de regularisatie werd er in maart 1994 een brief gestuurd naar
in verband met de regularisatie. In die brief werd opgeno- 

men dat hij de muur aan de kant van (zijnde de noordgevel) diende af te 
werken door middel van pleisterwerk en dit diende hij achteraf te schilderen. Wij 
stellen echter vast dat deze gevel is opgetrokken met een gevelsteen analoog aan 
het geheel van het gebouw, zijnde een oude baksteen (zie foto 08) - (zie bijlage 
04).

De bouw van de zuidgevel is volledig afwijkend van de vergunning. Er werd aan 
deze zijde een blok bijgebouwd met een lengte van 10 1/2 meter, een breedte van 
5 1/2 meter een hoogte van 4.20 meter (zie foto 09) Het eerste gedeelte van de 
bergplaats werd voorzien van een bijkomende verdieping. De totale hoogte van dit 
gevelgedeelte bedraagt hierdoor ongeveer 06.70 meter. In deze gevel werden boven 
drie rechtboekige ramcn aangebracht en beneden een blok glasdallen (zie foto 10- 
11)

Ter hoogte van de grensscheiding met het pand met huisnummer werd een 
scheidingsmuur opgetrokken met een lengte van ongeveer 14 meter en een hoogte 
van ongeveer 02.20 meter (zie foto 12). In deze muur werd ter hoogte van de 
woning een gedeelte open gelaten met de bedoeling daar later een toegangspoort 
je aan te brengen (zie foto 13)
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Aan dc westzijde van de bergplaats stellen wij vast dat er op de bovenverdieping 
een terrasraam werd ingebouwd met een lengte van 03.60 meter. Naast dit raam 
werd ook nog een klein rond raampje ingebouwd, dewelke niet in de vergunning 
zijn opgenomen (zie foto 14) Op de benedenverdieping werd een extra bijkomen- 
de grote opening voorzien - wellicht voor een bijkomende poort - alsook een deur- 
opening. Ook bet voorzien raampje heeft een andere vorm gekregen. (zie foto 15- 
16)
Binnenin de bergplaats stellen wij vast dat de benedenverdieping inderdaad als 
bergplaats zal benut worden, doch de bestemming van de bovenverdieping werd 
gewijzigd. Er werden verschillende staande muren opgetrokken (zie foto 17). Op 
de bovenverdieping van de uitbouw werd het vloerpas met een halve meter ver- 
laagd. Hierbij werd een kleine muur opgetrokken in een rustieke gevelsteen, met 
daarin verwerkt een betonnen sierzuil. Deze muur werd in relief opgetrokken. (zie 
foto 18) De inrichting van de benedenverdieping laat toe deze uit te bouwen tot 
burelen, toonzalen en lof woonruimtes.
Naast al deze inbreuken in verband met de bergplaats, stellen wij eveneens vast dat 
er ongeveer achteraan het stuk grond over de volledige breedte van het perceel 
twee lagen individuele kippenhokken werden geplaatst (zie foto 19)'

Naar aanleiding van de politionele vaststellingen werd een mondelinge staking uitge- 
vaardigd, welkdanig stakingsbevel dat door de heer Burgemeester van stad 
TORHOUT werd bekrachtigd.
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9. Met het proces-verbaal van 04 augustus 1999 bracht de gemeentepolitie 
TORHOUT de Procureur des Konings van het volgende op de hoogte:

■Naar aanleiding van Uw opdracht, werd er contact opgenomen met de dienst 
Stedebouw van de Stad Torhout. Uit het onderzoek aldaar bleek dat het de inbreuk 
veel uitgebreider was dan aanvahkelijk werd vermoed.
Om deze reden werd dan ook op 3 augustus 1999 een aanvankelijk proces-verbaal 
opgesteld voor de verschillende inbreuken, het dossier is gekend onder het 
nummer BG.66.78.1179/99, uitgaande van onze diensten.’

10. Op de zitting van 20 oktober 1999 besliste het College van Burgemeester-en 
Schepenen van de stad TORHOUT om als herstelmaatregel voor te stellen het uitvoe- 
ren van aanpassingswerken aan de geverbaliseerde constructies, ten einde deze con- 
structies te conformeren aan de regulariserende stedenbouwkundige vergunning van 
28januari 1993.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad TORHOUT maakte dit 
voorstel van te vorderen herstelmaatregel over aan eisende partij met een brief van 26 
oktober 1999.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad TORHOUT bevesdgde op 
de zitting’van 05 januari 2000 haar akkoord met het voorstel van eisende partij om in 
deze herstel te vorderen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 toenmalige 
BEF.

11. De heer verstuurde op 27 januari 2000 volgende brief aan bet Stadsbestuur 
van stad TORHOUT:
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'De heer heeft zijn gebouw opgetrokken op de scbeidingslijn
van onze eigendommen. Deze muur, die volgens de geldende reglementen, slechts 
3 meter hoog mag zijn, is opgetrokken tot op een hoogte van 4 a 4,5 meter. Verdcr 
moet het een muur zonder vensters zijn, doch de uitgespaarde ruimtes in de muur 
zijn ondertussen opgevuld met glazen bouwstenen.
Doordat zijn huis op de scbeidingslijn van beide eigendommen gebouwd is, hangt 
de dakoversteek over mijn land. Zo wordt onze privacy verder geschonden als de 
heer werken wil uitvoeren aan zijn gebouw. Daarbij schijnt
hij het bovendien niet nodig te vinden ons te verwittigen, wanneer hij te pas en te 
onpas onze eigendom betreedt.
Verder lijkt het ons vreemd dat in het dak van een bergruimte, dure veluxramen 
geplaatst worden. We vermoeden dan ook dat het eerstc verdiep van het gebouw 
weldra zal gebruikt worden als woning. Voor zover we op de hoogte zijn, is dit 
NIET toegelalen. Het is natuurlijk gemakkelijk om eerst te bouwen en nadien alles 
proberen te regulariseren. Hoe zou bet stadsbestuur reageren als ik eerst een klein 
appartement in mijn tuin neerpoot om nadien alle papieren in orde te brengen?
Gezien de vele, moedwillige en bewuste bouwkundige overtredingen en de lakse 
houding van ten opzichte van zowel algemeen geldende
rechtsregels als ook zijn onverschillige houding tegenover zijn buren, zien wij ons 
ten zeerste genoodzaakt om sterk te protesteren tegen deze gang van zaken.
Verder wens ik u ook te melden dat hieromtrent een vooronderzoek (...) door de 
Procureur des Konings te Brugge is ingesteld, in bijlage stuur ik u een copie.
We hopen dan ook ten stelligste dat de normale rechtsregels zullen toegepast 
worden, we vinden een aanpassing dan ook onaanvaardbaar en verzoeken u om 
deze aanpassing te weigeren.'

Verwerende partij had een administratieve regularisatieprocedure opgestart op 11 
januari 2000 bij het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad TORHOUT 
houdende het regulariseren van een bergplaats op het betrokken perceel.

12. Eisende partij nam op 02 februari 2000 een herstelvordering lastens verwerende 
partij houdende het uitvoeren van aanpassingswerken, hetgeen impliceert;
- de bouwwerken terug te brengen conform de plannen bij de vergunning van 28 

januari 1993 (regularisatie) en dienovereenkomstig af te werken. Insgelijks aan de 
voorwaarden van de vergunning te voldoen.

- alle afbraakmaterialen verwijderen en het grondoppervlak te effenen in aansluiting 
met het omliggend maaiveld.

Eisende partij motiveerde deze herstelvordering als volgt:
'Uit de vaststellingen (proces-verbaal van de politie dd. 03/08/1999) bbjkt duide- 
lijk dat de goedgekeurde plannen en voorwaarden bij de vergunning dd. 
28/03/1993 volkomen werden genegeerd. (Gewijzigde gevelconfiguraties en een 
aanmerkelijke volume-uitbreiding).

De uitgevoerde werken komen niet in aanmerking voor vergunning en zijn dus niet 
regulariseerbaar in toepassing van artikel 166 van het decreet van 18 mei 1999 
aangezien het een zonevreemde constructie betreft. Het gebouw heeft immers 
geen functie in relatie tot agrarische - of para-agrarische beroepsaktiviteiten. In 
voorkomend geval zou enkel een verbouwing binnen het bestaande vergunde 
bouwvolume voor vergunning in overweging kunnen genomen worden.’
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13. Op 04 april 2001 werd de regulariserende bouwaanvraag van 11 januan 2000 als 
volgt ongunstig geadviseerd:

Het gaat om de uitbreiding en nieuwbouw van zonevreemde gebouwen. Dit valt 
niet onder de toepassingsmogelijkheden van artikel 43§2 van het decreet op de 
ruimtelijke ordening en is dus wettelijk niet vergunbaar. Daarenboven is de berg- 
plaais waarvoor 28.1.1993 een regularisatievergunning werd afgegeven niet ge- 
bouwd conform de voorwaarden gesteld bij deze vergunning, namelijk de rode 
golfplaten te wijzigen in een pannendak, analoog aan dit van de woning en niet 
conform aan het goedgekeurde plan.
Bovendien is het volume en de hoogte van de gebouwen op de zijperceelgrenzen, 
vooral op de linker perceelgrens, te groot en stedenbouwkundig niet aanvaard- 
baar.’

14. Eisende partij weigerde op zijn beurt op 10 april 2001 een voorstel van vergelijk, 
zoals bedoeld in artikel 158 DORO, ten aanzien van de stedenbouwkundige inbreu- 
ken van verwerende partij, en wel om de volgende redenen:

'De vergunning die werd afgeleverd dd. 28 januari 1993 werd volledig genegeerd, 
zowel wat het volume betreft als wat de gevelconfiguratie betreft. Deze werken 
kunnen niet in aanmeriring komen voor de toepassing van artikel 43 §2 van het 
decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecodrdineerd op 22 oktober 1996 (ge- 
wijzigd door artikel 166 van het Decreet van 18 mei 1999). Het betreft namelijk 
een constructs die niet in relatie staat tot een agrarische of para-agrarische be- 
stemming.’

15. Het College van Burgemeester en Schepenen van stad TORHOUT besliste op de 
zitting van 11 april 2001 dat de door verwerende partij aangevraagde regulariserende 
stedenbouwkundige vergunning te weigeren.

Verwerende partij verstuurde op 17 mei 2001 een aangetekend beroepsschrift aan de 
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van WEST-VLAANDEREN, bevattende 
de volgende beroepsargumentatie:

'-aanvrager heeft als zelfstandige aannemer van bouwwerken behoefte aan een 
bureel als ontvangstruimte voor de klanten en hij beeft tevens nood aan uitbreiding 
van de bestaande bergruimte. De aanvraag is bedoeld om de vergunde bergplaats 
uit te breiden en het dak te wijzigen zodat hij de mogelijkheid krijgt om op de 
eerste verdieping burden in te richten en op het gelijkvloers meer plaats te hebben 
voor het stockeren van materiaal;
-vermits de uitbreiding van de berging gelegen is op dezelfde plaats waar er 
vroeger stallingen aanwezig waren, valt de aanvraag wel degelijk onder de toepas
singsmogelijkheden van artikel 43 §2 van het decreet op de ruimtelijke ordening;

-aanvrager is bereid het huidige dak in golfplaten met pannenstructuur te vervan- 
gen door gebakken pannen, analoog aan deze van de woning;

-de hoogte van de gebouwen op de rechter perceelsgrens is t_o.v. de vergunning 
dd. 28.01.1993 niet gewijzigd. Aan de linker perceelsgrens wordt vergunning ge- 
vraagd om de bergplaats uit te breiden met een gcbouw dat amper 6,2 op 10,5 m 
groot is. Deze uitbreiding is even hoog als de vergunde bergplaats. Op dezelfde 
plaats waren er vroeger reeds stall ingen met eenzelfde volume;
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-de uitbreiding schaadt geenszins de privacy van de omwonenden. Aanvrager is 
bereid de glasbouwstenen te vervangen door gewone gevelstenen indien dit nood- 
zakelijk zou zijn;'

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van WEST-VLAANDEREN besliste 
bij besluit van 26 juli 2001 dat de beroepsvoorziening om volgende redenen onge- 
grond is:

'Overwegende dat het advies van het schepencollege ongunstig was; dat het voor- 
afgaand advies van de Afdeling Land ongunstig was; dat het ongunstig advies van 
de gemachtigde ambtenaar gebaseerd is op het feit dat de uitbreiding en nieuw- 
bouw van zoncvreemde gebouwen niet onder de toepassingsmogelijkheden van 
artikel 43§2 valt; dat er tevens gesteld wordt dat op 28/01/1993 een regularisatie- 
vergunning afgegeven werd en er niet gebouwd werd conform de voorwaardec 
gesteld bij deze vergunning, nl. de rode golfplaten te wijzigen in een pannendak; 
dat men tenslotte oordeelt dat het volume en de hoogte van de gebouwen op de 
zijperceelsgrenzen, vooral op de linker perceelsgrens te groot is en stedenbouw- 
kundig niet aanvaardbaar is;

Overwegende dat de te regulariseren bergplaats (als opslagplaats en bureelruimte 
te gebruiken) opgetrokken is uit metselwerk van gevelsteen onder lessenaarsdak 
van rood-bruin geprofileerde platen; dat de constructie een oppervlakte heeft van 
circa 65, 1 m2 en een volume van circa 390 m"; dat het bijgebouw geannexeerd is 
bij de cerder geregulariseerde, maar niet conform deze vergunning gebouwde 
berging;

Overwegende dat aan beroeper reeds een regularisatievergunning afgeleverd werd 
door het schepencollege op 28 januari 1993; dat er zoals vermeld niet gebouwd 
werd conform de voorwaarden van deze vroegere regularisatievergunning; dat op 
3 augustus 1999 een proces-verbaal opgesteld wend door de politie van Torhout 
wegens het bouwen en verbouwen niet conform de afgeleverde vergunning; dat 
beroeper op 11 januari 2000 een aanvraag ingediend heeft bij het schepencollege 
tot het verkrijgen van een nieuwe regularisatievergunning; dat er een openbaar 
onderzoek gehouden werd waarbij 66n bezwaarschrift ingediend werd; dat de 
bezwaren wijzen op mogelijke hinder voor het belendende perceel aan de rechter- 
zijde van de bouwplaats; dat de klachten gegrond verklaard werden door het 
schepencollege;

Overwegende dat de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur een vergelijk ge- 
weigerd heeft op 10 april 2001; dat de inspecteur er op wijst dat de vergunning die 
afgeleverd werd op 28 januari 1993 volledig genegeerd werd, zowel wat het 
volume betreft als wat de gevel configuratie betreft; dat er tevens gesteld wordt dat 
de constructie niet in relatie staat tot een agrarische of para-agrarische bestem- 
ming, waardoor deze werken niet in aanmerking kunnen komen voor de toepas
sing van artikel 43§2; dat er tevens een herstelvordering ingeleid werd door de 
gemachtigde ambtenaar teneinde de bouwwerken terug te brengen conform de 
plannen bij de vergunning van 28/01/1993 (regularisatie) en dienovereenkomstig 
af te werken en eveneens aan de voorwaarden van de vergunning te voldoen; dat 
alle afbraakmaterialen dienen verwijderd te worden en het grondoppervlak 
geeffend dient te worden in aansluiting met het omliggende maaiveld; dat op 17 
april 2001 de stedenbouwkundige vergunning geweigerd werd door het schepen
college;
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Overwegcnde dat door de weigering van de gewestelijk stedenbouwkundige 
inspecteur om een vergelijk toe te staan, de bestendige deputatie overeenkomstig 
artikel 159 van het decreet van 18 mei 1999 geen vergunning kan afleveren.’

16. Op 18 november 2005 diende verwerende partij een aanvraag in bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van stad TORHOUT voor de regularisatie van het 
bouwen van 262 hokken voor hanen en de verfaarding van een deel van het betrokken 
perceel voor het gewoonlijk parkeren van voertuigen.

De Gemachtigde Ambtenaar verleende op 19 mei 2006 om volgende redenen een 
ongunstig advies ten aanzien de bouwaanvraag van verwerende partij:

'Aangezien het niet om een volwaardige pluimveekwekerij gaat, wat ook blijkt uit 
het advies van de afdeling land van Aminal, is de oprichting van nieuwe (zone- 
vreemde) constructies inderdaad wettelijk niet mogelijk. Daarenboven gaat het om 
onesthedsche hokken die storend zijn in de omgeving en diep indringen in het 
achterliggend open en homogeen gebied.'

17. Inmiddels werd verwerende partij door het Ambt van het Openbaar Ministerie 
gedagvaard voor de Correctionele Rechtbank te BRUGGE om zich aldaar te ver- 
antwoorden voor de volgende inbreuken:

- het oprichten van een beigplaats op het betrokken perceel in strijd met de afge- 
leverde regularisatievergunning van 28 januari 1993, in de periode van 28 januari 
1993 tot en met 24 maart 1997

- het verder oprichten van een bergplaats op het betrokken perceel in strijd met de 
afgeleverde regularisatievergunning van 28 januari 1993, in de periode van 25 
maart 1997 tot en met 3 augustus 1999.

De Correctionele Rechtbank te BRUGGE veroordeelde bij vonnis van 06 december 
2005 verwerende partij tot het volgende herstel:

- de bouwwerken terug te brengen conform de plannen bij de vergunning van 28 
januari 1993 (regularisatie) en dienovereenkomstig af te werken. Insgelijks aan de 
voorwaarden van de vergunning te voldoen.

- alle afbraakmaterialen verwijderen en het grondoppervlak te effenen in aansluiting 
met het omliggende maaiveld.

Tegen het voormeld vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge werd door ver
werende partij en het Openbaar Ministerie hoger beroep ingesteld op respectievelijk 
15 december 2005 en 20 december 2005.

18. Op de zitting van 26 mei 2006 besliste het College van Burgemeester en Schepe
nen van de stad TORHOUT om de door verwerende partij aangevraagde stedenbouw- 
kundige vergunning te weigeren.

19. Op 14 maart 2008 besliste het Hof van Beroep te Gent bij arrest op de aan- 
getekende hoger beroepen ten aanzien van het vonnis van de Correctionele Recht
bank te Brugge de dato 06 december 2005:
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'Voor zover bewezen zijn de feiten ten grondslag liggend aan de telastleggingen A 
en B in hoofde van de beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 
een zelfde misdadig opzet, daar zij onderling verbonden zijn door eenheid van 
doel en verwezenlijking, waarvan de termijn van veijaring voor het geheel van de 
feiten, die elk onderling niet gescheiden zijn door een langere termijn dan de ver- 
jaringstermijn, slechts begint te lopen vanaf het laatste feit.

In de meest gunstige veronderstelling voor het openbaar ministerie werd het mis- 
drijf omschreven in de telastlegging A en B gepleegd tot en met 02 augustus 1999.

De veijaring van de strafvordering werd laatst nuttig gestuid op 8 juni 2000 door 
de bezending door de korpschef van de politie Torhout aan de procureur des 
Konings te Brugge van het ter uitvoering van zijn kantschrift van 15 mei 2000 
opgesteld proces-verbaal van 6 juni 2000 (stuk 36). Bij gebrek aan enige grand 
van schorsing van de nieuwe vijfjarige veijaringstermijn was de veijaring van de 
strafvordering met de betrekking tot de telastleggingen A en B derhalve ingetreden 
op 8 juni 2005, dit is voor de betekening van de oorspronkelijke dagvaarding op 6 
augustus 2005.

Het hof is niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van het college 
van burgemeester en schepenen van de stad Torhout en de gewestelijk steden- 
bouwkundige inspecteur tot het uitvoeren van aanpassingswerken, gesteund op het 
misdrijf omschreven in de telastleggingen A en B, nu de erop betrekking hebbende 
strafvordering was vervallen door veijaring voor het tijdstip dat de eerste rechter 
van de herstelvorderingen werd geadieerd door de betekening van de oorspronke
lijke dagvaarding.’

20. Het centraal bestuur van het Agentschap Inspecteur RWO liet op 14 april 2008 
aan eisende partij weten dat in deze vooralsnog een burgerlijke herstelvordering kon 
worden ingeleid.

21. Bij proces-verbaal van het Agentschap Inspectie RWO, gedateerd op 28 mei 
2009, werden volgens het proces-verbaal de volgende feitelijkheden vastgesteld op 
het betrokken perceel:

Tk stel hierbij een reeks oude en nieuwe overtredingen vast. Het gaat hierbij om 
het instandhouden van de overtredingen vastgesteld uit het PV van 1999 met 
name:

-het bouwen van 2 lagen kippenhokken langs de achterperceelsgrens en een zij- 
perceelsgrens

-het oprichten van een berging op verschillende vlakken niet conform de regu- 
lariserende vergunning van 1992..

Ik stel hierbij tevens nieuwe en nog niet eerder vastgestelde overtredingen vast. 
Het gaat hierbij om:

-het stallen van voertuigen in de voortuinstrook. Op 28.05.2009 werden hier 6 
voertuigen gestald zichtbaar vanaf de openbare weg. 5 van deze wagens hadden 
geen kentekenbewijs.
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-bet stallen van diverse materialen, afval, machines, auto's en caravans en aan- 
brengen van verbardingen en constructies zonder stedenbouwkundige vergunning 
op het achterliggend terrein. Het stallen van materiaal is reeds zichtbaar bij foto’s 
uit 1999, maar werd toen niet officieel vastgesteld in een PV. De draagwijdte en 
impact was toen relatief beperkt. Op 28.05.2009 woidt nagenoeg de volledige 
breedte, diepte en hoogte van het terrein gebruikt voor het stallen van diverse 
materialen. Het gebruik is bijgevolg steik uitgebreid sedert 1999. Het geheel 
maakt hierdoor een visueel storende indruk.
-het gebruik van het perceel is niet conform de agrarische bestemming van het 
gebied. Er vinden geen landbouwactiviteiten plaats. Het huidige gebruik van het 
perceel komt eerder overeen met dat van een aannemer of handelaar in auto's en 
diverse materialen voor de bouw.'

22. Op 18 juni 2009 nam eisende partij een herstelvordering lastens verwerende 
partij houdende het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, hetgeen 
behelst:

-het terugbrengen van het terrein naar een agrarische bestemming;
-het niet parkeren/stallen van voertuigen in de voortuinstrook;

-het niet meer stallen van diverse materialen, afval, machines, e/a/ niet landbouw- 
gebonden materialen;
-het afbreken van de tweelagen kippenhokken;
-het wegnemen van de wederrechtelijk aangelegde verhardingen;
-het verwijderen van eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de 
bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van 
het terrein;
(Het aanpassen van de berging naar de vergunde status van 1992; zie verder bij 
aanpassingswerken, niet herstel in de oorspronkelijke staat)

Eisende partij motiveerde het door hem gevorderd herstel als volgt:
'Het betreft hier een reeks oudere en nieuwe overtxedinger in agrarisch gebied van 
een perceel langs de
In het richtinggevende deel van het GRS van Torhout is de overtreding gelegen in 
een open ruimte als samenhangend en duuizaam landbouwgebied met de expli
cate visie voor behoud en versterking van aangesloten open ruimte-entiteiten. (zie 
kaart met gewenste ruimtelijke structuur van Torhout). Bij de uitleg hierbij op p. 
128 wordt volgende verklaard: ' In de open ruimte is landbouw de hoofdfunctie. 
Hier wordt bij de vestiging van nieuwe activiteiteh de klemtoon gelegd op grond- 
gebonden landbouw. Laagdynamische toeristische attractiepunten en recreatie 
(wandelen en fietsen) kunnen als nevenfunctie worden gestimuleerd.' In de visie 
op de gewenste open ruimte structuur wordt het volgende aangemerkt:
-'Ondcrsteunen van een (grondgebonden) agrarische structuur door het bieden van 
de nodige ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, die de belangrijkste 
gebruiker van de open ruimte blijft;
-Het ondersteunen van de natuurlijke structuur door de uitbouw van de ecolo- 
gische infrastructuur;
-Het in stand houden van de landschappelijke diversiteit door het behoud en ver- 
sterken van de identiteitsbepalende landschapselementen;
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-Het ondersteunen van het toeristische recreatieve medegebruik (wandelen, 
fietsen, hoevetoerisme, enz. van de open ruimte).'

In de visie van de gemeente op bladzijde 123 van het GRS worden volgende uitgangs- 
punten aangemerkt:

'-verantwoorde ruimtelijke aanpassing van ... activiteiten.

-het respecteren van de draagkracht van de verschillende gebieden.

-de leefbaarheid versterken en garanderen van de landbouwbedrijven'

Het gebruiken en volbouwen van een agrarisch perceel voor niet-landbouwdoelein- 
den kadert niet in bovenstaande visie.

Op bladzijde 124 van het GRS wordt een hoge beeldkwaliteit en verschijningsvorm 
van de omgeving als belangrijke uitgangspunt voor de ontwikkeling van de gemeente 
naar voren geschoven. De overtredingen verhogen de beeldkwaliteit niet, maar zorgen 
voor een verslechtering en storende invloed in de omgeving.

Het paikeren van de auto's in de voortuinstrook is een visueel storende factor langs 
deze weg. Het gaat daarbij in elk geval niet om het parkeren vermits minstens 5 
wagens geen nummer plaat hebben. Het gaat hierbij in elk geval om een recent 
vastgestelde en niet eerder geverbaliseerde overtreding.

Het stallen van machines, caravans, auto’s en het gebruik van de achterkant van het 
perceel als opslagplaats voor diverse bouwmaterialen is eveneens visueel storend 
in het landschap. Het gebruik hiervan kadert niet in een agrarische bestemming, 
maar in een industriele of ambachtelijke bestemming. De overtreding werd niet 
eerder geverbaliseerd. De situatie is in de loop der jaren in elk geval sterk verslech- 
terd. Op datum van het PV van 2009 werd nagenoeg het volledig perceel maxi- 
maal benut in breedte, diepte en hoogte voor het stapelen van materiaal. De achter
kant van het perceel is bercikbaar via de aanpaler. De aanpaler heeft in 2000 reeds 
klacht ingediend tegen de voortdurende en opeenvolgende bouwovertredingen van 
de overtreder en het gebruik van zijn terrein. Het fcit dat het stapelen ook in de 
hoogte gaat zonder visuele afscherming voor de omgeving betekent een bijko- 
mende verzwaring en stedenbouwkundige hinder. Deze overtreding stemt boven- 
dien niet overeen met de bepalingen uit het GRS van Toihout.

Het verharden van het achterliggend perceel is wellicht gedaan met het oog op het 
beter kunnen opslaan van diverse materialen. Het verharden van landbouwgrond 
betekent dat deze niet meer kan gebruikt worden voor grondgebonden landbouw- 
doeleinden wat in overeenstemming zou zijn met de bestemming. Bij de aanvraag 
voor regularisatie van kippenhokken in 2006 werd gepoogd dat mee te regulari- 
seren. De vergunning werd echter geweigerd door de gemeente.

Het gebruik van een agrarisch perceel voor opslag en activiteiten die eerder over- 
eenkomen met die van een aannemer of handelaar in bouwmaterialen, stem men 
niet overeen met een agrarische bestemming. Dergelijk gebruik houdt een verdere 
aantasting in van het reeds sterk verdwijnende landbouwweefsel. Deze overtreding 
stemt bovendien niet overeen met de bepalingen uit het GRS van Torhout.
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Het bouwen van de kippenhokken is gebeurd zonder enig overleg of stedenbouw- 
kundige of milieu-aanvraag hieromtrent. Het behelst visueel zeer sterk zichtbare 
constructies in dit open ruimte gebied. Deze overtreding is reeds zichtbaar op de 
foto's van het PV van 1999, maar werd toen niet geverbaliseerd. Er werd hiervoor 
een regulariserende vergunning aangevraagd in 2006 die werd geweigerd door de 
gemeente. In de motivatie werd verwezen naar een advies van de afdeling Land 
die verklaart dat het niet gaat om een volwaardige pluimveekwekerij. Daarenboven 
gaat het om onesthedsche hokken die storend zijn in de omgeving en diep indrin- 
gen in het achterliggend open en homogeen gebied.
De oorspronkelijke overtreding behelst de bouw van een berging palend aan het 
woonhuis aan de voorzijde en ingesloten door beide zijperceelgrenzen. De aanvan- 
kelijke werken voor de bouw van de berging werden geverbaliseerd in 1992. Hier
voor werd een regulariserende vergunning gekregen in 1993. De overtreding werd 
geregeld via een transactiesom . De verdere werken aan de berging werden echter 
niet uitgevoerd conform de verkregen vergunning. Hiertegen werd PV opgesteld in 
1999 met stillegging en klacht ingediend in 2000. Het gaat hieibij om een hele 
reeks kleine aanpassingen die de berging meer het uitzicht van een woning geven. 
Op vandaag is de woning/berging nog steeds onafgewerkt maar wordt wel gebruikt 
als opslagplaats voor diverse materialen. In 2001 werd een tweede regulariserende 
vergunning hiervoor geweigerd door zowel gemeente als deputatie. De argumen- 
tatie hierbij was dat een verdere uitbreiding van een zoncvreemde constructie niet 
mogelijk is/was en dat het volume en de hoogte van de gebouwen op de zij- 
perceelsgrenzen te groot en stedenbouwkundig niet aanvaardbaar is. De con
structie paalt direct aan dat van de buren, waarvoor 1 buur in 2000 klacht heeft 
tegen ingediend. Deze overtreding is bijgevolg stedenbouwkundig niet te ver- 
antwoorden, veroorzaakt hinder en moet aangepast worden naar de vergunde staat 
van 1993.

(...)
Dit houdt in het aanpassen van de illegale situatie aan een uitvoerbare steden- 
bouwkundige vergunning door het uitvoeren van volgende werken: aanpassen van 
de berging tot de vergunde toestand uit 1993.’

23. Op dezelfde datum verstuurde eisende partij de herstelvordering voor advisering
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. Er werd een advies verleend op 13 juli
2009:
- ten aanzien van het gevorderd herstel in de oorspronkelijke toestand wordt een 

eensluidend advies verleend dat gestoeld is op de volgende overwegingen:
'De vorderende overheid doet in haar herstelvordering gelden dat 'de overtreding 
gelegen (is) in open ruimte als samenhangend en duurzaam landbouwgebied 
met de expliciete visie voor behoud en versterking van aangesloten open 
ruimteentiteiten'; dat ’het parkeren van de auto's in de voortuinstrook een 
visueel storend factor (is) langs deze weg'; dat 'nagenoeg het volledige perceel 
maximaal (werd) benut in breedte, diepte en hoogte voor het stapelen van mate- 
riaal’; dat 'het gebruik van een agrarisch perceel voor opslag en activiteiten die 
eerder overeenkomen met die van een aannemer of handelaar in bouwmate- 
rialen, niet overeen (stemmen) met een agrarische bestemming' en dat de 
kippenhokken 'visueel zeer sterk zichtbare constructies in dit open ruimte ge
bied (behelst), (waarvoor) een regulariserende vergunning aangevraagd (werd) 
in 2006 die werd geweigerd door de gemeente.'
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De motieven van de vorderende overheid vinden steun in de elementen van het 
dossier, overtuigen en kunnen derhalve worden bijgetreden.

De raad gaat akkoord met de motivering van de hierbij gevoegde herstelvorde- 
ring, in zoverre zij strekt tot het herstel in de oorspronkelijke staat.

- ten aanzien van de gevorderde aanpassingswerken wordt echter geen eensluidend 
advies verleend, de Hoge Raad voor het Herstelbeleid acht zich zelfs niet eens 
bevoegd om over te gaan tot advisering:

'Aangaande het deel van de herstelvordering strekkende tot het uitvoeren van 
aanpassingswerken aan de berging, dient gewezen te worden op het arrest van 
het hof van beroep te Gent van 14 maart 2008.

De raad merkt in dit kader op dat zij geen advies kan verlenen over een door de 
vorderende overheid voorgestelde herstel raaatregel die dezelfde feiten betreft 
als waaromtrent een herstel maatregel werd bevolen bij een in kracht van ge- 
wijsde getreden rechterlijke uitspraak. Evenmin kan de raad een advies verlenen 
over een door de vorderende overheid voorgestelde herstel maatregel die 
dezelfde feiten betreft als waaromtrent een herstel maatregel bij een in kracht 
van gewijsde getreden rechterlijke uitspraak werd verworpen.

In casu worden aanpassingswerken gevorderd opdat de berging zou conforme- 
ren aan de regiilarisatievergunning van 1993, wat echter exact het voorwerp 
uitmaakt van bovenvermeld arrest. De raad wijst er bijgevolg op dat zij geen 
bevoegdheid heeft hieromtrent te oordelen.:'
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24. Eisende party ging over tot dagvaarding van verwerende partij in het kader van 
huidige procedure op 01 december 2009.

b) OntvankeWkheid van de vorderina 

b) 1) Algemccn

1. Verwerende partij verwijst vooreerst naar de regels van de veijaring. Hij stelt dat 
de vordering van eisende partij is verjaard.

Aldus dient eerst de eventuele veijaring van (een deel van) de vorderingen van 
eisende partij te worden onderzocht.

2. Artikel 6.1.1., laatste lid VCRO bepaalt;
"Een herstelvordering die door de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burge- 
meester en schepenen is ingesteld op grond van de instandhouding van handelingen, kan 
vanaf ] September 2009 niet longer worden ingemlligd indien deze instandhouding op het 
ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is."

Dit betekent in huidig dossier vooreerst dat eisende partij zich niet kan steunen op de 
instandhouding van wederrechtelijke bouwwerken om de veijaring te ontlopen.

3. De herstelvordering (voor de burgerlijke rechtbank) dient te worden beoordeeld op 
het vlak van de veijaring op grond van artikel 2262, bis paragraaf 1, tweede lid van 
het burgerlijk wetboek.
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De herstelvordering veijaart aldus vijf jaar na de kennisname van de scbade of de 
verzwaring ervan en nadat de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon 
gekend is.

4. Er wordt door eisende partij ook verwezen haar gronden van stuiting.

4.1. De regularisatieaanvraag van verwerende partij de dato 11 januari 2000 en het 
hoger beroep, aangetekend bij de bestendige deputatie van de provincie West- 
Vlaanderen op 17 mei 2001 tegen de weigeringsbelissing in dit kader, houdt geen 
erkenning (die de veijaring zou stuiten) in.

Een dergeiijke regularisatieaanvraag blijft immers boe dan ook zijn nut behouden 
omdat ook wanneer de herstelvordering vetjaard is, een niet vergund gebouw ook 
onvergund blijft.

Verweerder kon aldus geen risico nemen en uit dergeiijke ‘bewarende’ maatregel kan 
geen erkenning worden afgeleid.

4.2. De dagvaarding door de correctionele rechtbank ging niet uit van huidig eisende 
partij zodat huidig eisende partij zich niet op die dagvaarding kan beroepen.

De dagvaarding gebeurde bovendien voor de bevoegde rechter, die enkel stride dat de 
vordering veijaard was. Er is dus geen sprake van een dagvaarding voor een onbe- 
voegde rechter, die de veijaring zou stuiten.

4.3. Aldus zijn er in huidig geschil geen redenen van schorsing en/of stuiting, die 
dateren van voor de dagvaarding, waarmede huidige procedure werd ingesteld.

b) 2) Vordering tot het terugbrengen van het terrein naar een agrariscfae
begemming

1. Verwerende partij stelt dat het terrein van zijn agrarische bestemining reeds in de 
tweede helft van de jaren 1980 is gebeurd.

2. In het proces-verbaal van 09 September 1992 werd verwerende partij reeds om- 
schreven als “zelfstandig aannemer”. Dit toont reeds aan dat verweerder dus niet als 
landbouwer werd omschreven doch dat zijn activiteit als aannemer reeds was gekend. 
Deze omschrijving werd in een proces-verbaal van 03 augustus 1999 opnieuw aan- 
gebaald.

Wanneer vervolgens een louter zorgvuldige blxk op het perceel zou zijn geworpen, 
dan had toen reeds zeker kunnen opgemerkt worden dat er van landbouwactiviteiten 
geen sprake meer was.

Verweerder verklaarde trouwens reeds op 09 September 1992 dat hij de oude stallen 
gedeeltelijk had afgebroken en hij een nieuw gebouw wenste te bouwen om zijn 
materiaal onder te brengen. Daaruit kon zeker ook worden afgeleid dat hij als "zelf
standig aannemer" (aldus ook in het proces-verbaal omschreven) geen landbouw- 
materiaal zou opbergen (hij brak trouwens de stallen van de oude boerderij af), doch 
bouwmateriaal zou stockeren.
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3. In het proces-verbaal van 03 augustus 1999 werd verder ook vermeld:
"meerdere staande muren heeft geplaatst met de bedoeling lokalen als burelen in te 
richten

Wanneer de verwijzing naar ‘zelfstandig aannemer’ en ‘burelen’ wordt gemaakt, dan 
kan daaruit zeker ook worden opgemaakt dat de activiteit geen landbouw, doch aan- 
neming betrof.

De verwijzing naar ‘berging’ (en dus niet ‘schuur’ of ‘stal’) wijst eveneens in die 
richting.

De bewering dat er een loutere ‘intentie van wijziging’ zou kunnen zijn komt 
ongeloofwaardig over.

In het proces-verbaal van 03 augustus 1999 wordt ook Ietterlijk gesteld:
"Binnenin de bergplaats stellen wij vast dot de benedenverdieping vnderdaad als bergplaats 
zal benut worden doch de bestemming van de bovenverdieping werd gewijzigd."

Het proces-verbaal verwijst dus naar een wijziging van bestemming.

4. Eisende partij stelt verder zelf in haar conclusies: "Hoogstens kan men, op grand 
van het voorliggend fotomateriaal, stellen dat op het betrokken perceel een junctiewijziging 
schijnbaar doorgang vindt. ”

Dit was zeker niet ‘schijnbaar’ doch reeel zichtbaar en uit deze werken bleek ook dat 
de functie van landbouwactiviteiten hoegenaamd niet meer werd verricht (zoals 
hierboven ook reeds aangetoond).

5. Eisende partij (en met haar ook de andere overheden) hadden dus zeker reeds in 
1999 kennis van het feit dat er geen landbouwactiviteiten meer werden verricht op 
kwestieus terrein en er aannemersactiviteiten waren aangevat.

6. De vordering die voor huidige rechtbank wordt ingesteld, is aldus veijaard.

b)3) Vordering tot het niet oarkeren/stallen van voertuigen in de voortuin

De vaststellingen hieromtrent dateren van 28 mei 2009. 

Dit deel van de vordering is niet veijaard.

b)4) Vordering tot het afbreken van twee kjopenhokken

1. De twee kippenhokken zijn reeds vermeld in het proces-verbaal van 03 augustus 
1999. Eisende partij had dan ook zeker vanaf die datum reeds kennis van deze even- 
tuele inbreuk.

2. De vordering is op dit punt aldus veijaard.
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b)5) Vordering tot het met meer stallen van diverse materialen.......

1. Eisende partij sielt hieromtrent dat er sprake is van een gewoontemisdrijf

2. Hierboven werd reeds aangehaald dat er reeds anno 1999 kennis moet zijn geweest 
in hoofde van eisende partij omtrent de functiewijziging.

Er kan nog worden verwezen naar de vaststellingen de dato 28 mei 2009 waarin door 
eisende partij zelf werd gesteld:
“Het stallen van rruaeriaal is reeds achtbaar bij foto's uit 1999. maar werd xoen niet 
officieel vastgesteld".

Daaruit blijkt dus dat dit, alles zich reeds in 1999 kon worden vastgesteld.

3. Dit stallen van de goederen hangt samen met de functiewijziging.

Verwerende partij maakt gebruik van verharde ondergrond (mede in het kader van de 
voormelde functiewijziging) en artikel 4.2.1.50 V.C.R.O. heeft daarop geen betrek- 
king.

De verwijzing naar het gewoontemisdrijf (bovendien nog niet door de hogere recht- 
spraak weerhouden) doet dan ook verder niet ter zake.

4. De vordering is aldus wel degelijk ook verjaard.
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b) 6) Vordering tot het we 
gen

:ji I«i H en van wederrechteliik aangeleede vcrhardin-

Deze veihardingen waren ook reeds ter kennis van eisende partij door het proces- 
verbaal van 03 augustus 1999.

Ook op dit punt is de vordering veijaard.

b)7) Vordering tnt aanpassen van de barging

1. De desbetreffende inbreuken zijn verjaard.

Dit werd door de strafrechter ook reeds vastgesteld.

2. Eisende partij had kennis van die inbreuken in 1999, zodat de veijaringstermijn 
van vijf jaar op datum van dagvaarding was verstreken en er geen gronden van 
stuiting en/of schorsing zijn (zie hieromtrent reeds hierboven).

c) Ten aronde

1. Er dient aldus enkel geoordeeld omtrent de vordering in verband met het stallen 
van voertuigen.
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2. Verwerendc party legt foto’s voor waaruit blijkt dat er geen voertuigen zouden zijn 
gestald.

Uit de door eisende partij voorgelegde foto’s blijkt dat verweerder geen enkele reke- 
ning houdt bij het stallen van voertuigen en deze zomaar in zijn voortuin plaatst.

Er is een dreigend risico dat hij onmiddellijk na de uitspraak weer auto’s zou stallen 
(want uit zijn houding in het verleden blijkt ook reeds dat hij het totaal niet nauw 
neemt met de stedebouwwetgeving).

• 1526

3. Gelet op het stallen van niet minder dan 5 auto’s zonder nummerplaat is het duide- 
lijk dat verweerder aldaar ten onrechtc voertuigen stalde zonder enige vergunning.

Het is uiteraard voor verweerder eenvoudig om e£nmaal auto’s weg te nemen en een 
foto te nemen en dan te stellen dat er geen inbreuk is. Het risico blijft dreigend.

4. De inbreuk werd vastgesteld en is van die aard dat aan verweerder op dit punt een 
stakingsverbod dient te worden opgelegd.

De dwangsom kan worden opgelegd zoals hieronder bepaald.

Er is geen reden om het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad.

d) Kosten van het aedina

Verwerende partij dient te worden beschouwd als in het ongelijk gestelde partij.

Hij gebruikte het terrain voor het stallen van voertuigen zonder vergunning (nadat hij 
ook reeds in het verleden allerlei handelingen zonder vergunning stelde).

Eisende partij kan aanspraak maken op de hieronder bepaalde geTndexeerde rechts- 
plegingvergoeding.

OM DEZE REDENEN BESLIST DE RECHTBANK. in eerstc 
aanleg en op tegenspraak, als volgt:

Verklaart de vordering van eisende partij deels niet ontvankelijk en deels ontvan- 
kelijk.

Verklaart het ontvankelijk gedeelte van de vordering van eisende partij als volgt 
gegrond.
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Veroordeelt verwerende partij, binnen de zes maanden na betekening van dit vonnis, 
tot staking van het strijdig gebruik en herstel in de oorspronkelijke toestand van een
perceel gelegen te kadastraal gekend als

hetgeen impliceert:
- het niet parkeren/stallen van voertuigen in de voortuinstrook.

Veroordeelt verwerende partij tot een dwangsom van tweehonderd vijftig euro 
(250,00 €) per dag vertraging dat verweerder in gebreke blijft om voormelde staking 
na te leven en machtigt eisende partij om desnoods zelf het herstel uit te voeren, 
wanneer verweerder in gebreke blijft en op kosten van verweerder.

Veroordeelt verweerder tot de kosten van het geding, in zijn hoofde niet te begroten 
als in het ongelijk gestelde partij en in hoofde van eisende partij als volgt begroot:

- kost dagvaarding: 236,56 euro
- hypothecate inschrijving: 74,35 euro
- rechtsplegingvergoeding (geindexeerd): 1.320.00 euro
totaal: 1.630,91 euro

Verklaart dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel.

Sluit de mogelijkheid van kantonnement niet uit.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting in het gerecbtsgebouw te 
Brugge op achtentwintig maart tweeduizend en elf.

Aanwezig zijn:

Wim De Backer. aUeenrechtsprekend rechter,
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