
"92/9712813 11 : 25 059296378 PARKET ~ 

O.PElmAltE TBRECB~ZI~'lllG VM 21 .nJN% 2013 

Vonnis n • : 380. 
S.R. n•· : 380 
Bulle-e!.n ·: 

PAG. 82/ 89 

De Rechtbank van Eer~te Aanle9, zittJ.J:ig hQudenàa t ·e Veurne, 
provincie We.st.-Vla:anderen, elfde kamer,. re~ht~prakende in 
co~.cection~le z.aken1. heeft bet volgende vonn·!.5 uitgesproken r 

IN ZAI<E V.AN 

821 m: <:BllBS!l!ZLIJK SDDDIOIC'IÎJUMDJ:«:r ·:mancnaa uw D 
DIU>BLDD ·'VQQR· BBl'. VL!!!I Gll'l.ft, met kantoor· te ·12-1 a 
Brussel, Koning Albert II laan 19 bua 22, 

eiseres op .reeht.streekse d~qv.-ardin9, hebbende ais ra·adstr.an 
Meut er , .advocaat te 1 

a:waar verzoekende partij woonst~euze d~t, 

822 

123 

·teqen 

• met vannoo~achapezetel te 
met onderneminqenwmnar 

1 cp 

met vennootschapszetel te 

,, handelsingenieur" qeboren t ·e 
wonende .te 

boklaagden, vaJ:Wt•rdera op .rechtatreek.e da9vaard1n9, 
ni et-verschi:jnende, hebbende ala raadmnan Maeatar 
advoceat te 

" \ 
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B'Ot..~ . 

Oit hoofde van: 

A •. Derde qedaa~e: 

Op een percSMl 9elec;ren. te· 
kadA~trae.l ae·kend onder 

P'-6'. 83/llS 

> . op een niet nader bepaalde dat\1111 
j;n de .Periode van l j:anuar1 1'980 tot •n met 1 januari .198'7, bij 
inbr•uk op artikel 64 v-an de Wet van 29· maart 1962' houdende 
de or9ani.satie van de ruimt~lijke ordeni nq e.n. van de •~edenbouw 
handel1nqen zoals bepaald bij artikel 44, Sl, i• en 2• van de. Wet 
van 29 rnaar-t 1962 houdende· de orqani-sa.ti• :van de· ruimt~~ijke 
o~deJling en .van de st~e..~:::...:~ ~~ hebben. qesteld door Mt 
oprichten '1an .metalen pergola 1 s alsook .een verharding, waaronder 
een weç. met as~a~t·, te hebben aa:igeleqd. 

Op een pel:ceel gelegen te 
kadastraal gekend' ·o:uier 
. . · .in de periode lopende- van 2 

j .anua-ri 198=7 tot en met l-0 j uni 1992, bij lnbreu lt op a-rti kelen 44 ,,. 
81, 1· · ~ 2• en 64 van de Wet van 29 maart 196~ houdende de 
0:9anisatie van de tui!nta1ijke· ordening en van de atedenbo~w de 
ÇQnst~ucties om.schrevep onder tenlast•loqqing .~ ln stand te hebhsn 
9ehouóen. 

C. Eerste .en derde gedaagde~ 

Qp • • n percea·l 9,el e9·en te: 
a/n, Jcedastra•l gekend onder , 

) , in de periode iopende van 11 
j.uni 1992 tot en· met 24 mau:t 1997, bij inbre\ii .op artikelen 4·~, 
Sl, i • en 2• 41n· ~4 van de Wet van 29 mailrt 1962 'houdende. de 
or9a111eatie van d'e :-uimte li:lke ordening en van ·d:e stedenbouw de 
constr-Jcties omsc:hre-ve:i onder tenlastelegging A in stand te hebben 
gel'loud"n . 

·0p ••n p•rc•el qeleqen te 
~&da•traal oe~•~d onde~ 1 , 

in de pertode iopende van 25 
maart 19~1 tot en met JO april 2000, bi j in.breuk op: artikel en 42, 
§-1, i • en ·2· en artikel 66 van het Gecoör.dinend 
Decreet van 22 oktober 1 996 betreffende da ruinteli~ ke ordeni ng. de. 
eonst.ruetiee omschreven onder tenlaetelcq9in9 A in e tarfd t e hebben 
9èhouden. 



É.Eexate en derde gedaagde: 

op een perceel gelegen te 
, qekend onder 

"PARl<E:T 'vEtRtE 

. in de 9eriod~ lopende ·van l 
mei 2000 tot en met 31 augustus 2009, .bij ir:ibrettlc op artikelen 99, 
Sl, lid l, i• en lid 2 en 146 van het Decreet van 18 .mei 
19·99 houdende de organisatie \"an de :::::d'llltelij·ke ordening de 
.conBtructies omschreven onder tenlastele9gi~g A in stand te hebb9n 
qohouden. 

F. Eerste en derdê ·;edaaqde1 

Op aan perceel qeleqen te 
kadastraal gekend onder 

, in de periode lopende van 1 
s.eptell)bet 2009 tot en me.t. 2.9 apiil 2011, bij in.breult op· ·artikelen 
4.2"1, t• (in samenluinq mat &rtikel 4.1.1, 3• ·vlaiU'llse · 
-Codex Ruimteli j .ke Ordeninq) en 6.1. l VlaDl.8e Codex auilntali:fk~ 
Oràeninq de constructies. om.9ohreven onde~ ten!astele99in9 A iri
stand te hebben qaho~den . 

. G. Eerste, tweede en derd~ 9eda&qóe: 

Óp een percee-1 gelegen t.e 
bda.straal gekend onder 

~. in de periode lopende van 30 
april 2011 tot ·en met dat\Jlt\ van Çagvaardio9, bij inbreu.k op 
artHcelen 4 .• 2.1., i• (Ïn ·sa11.enlezinq met' ardke:l. 4.1.1, 3• v.J.aanse 
Codex Ruiftlt:el·i j.Jce Oràenin.g). en 6'.1.1 VlaamH ~odex RuateiI:fke. 
Ordening de constructies omscr.z-even onder. tenlastelegging A' in 
stand te hebben ~ehouden. 

H. E:erste en darde gedaagde: 

Op een perceel geleqen te 
z/n, kadastraal gekend onder 

, 1tt dè 519r1ode van l me1 ~009 
tot 31 aQgustus 2009, n1et op nader te bepalen tij dstippen en 
11\fnstans op l juni 2009, 1 juli 2009 en 25 au,gustu•· 2009, 
bij inbreuk op artikel 146, lid l,. 1.• en 3·•· van he't Decreet van 18 
~ei 1999 houdende de oxga.nisati• ~an, de ruimtelijke ·ordening ais 
ei1J8lUl•C te hebben toegelaten of aanvaard dat op· net ootrokken 
perceel: 

1 . In strijd met ar.tikel 99" .$1, 4• en, s.• , ~> van het Decreet van 
18 mei 1999 houd·e.nd• de organisatie van ç!ê ruiJfttelijke ordening 
vra-chtwa9ens za~d ~erden aangela9d dan wel aangevoerd, bij .een 
~l<i:a•r best••nde ain.1.qc)-1! en t•nni~terrein door 

de heer , de heer 
-én. 
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.. ._." .. . 
2 • In. st:i::tj.d met' utikel uti kel 99, §1, 1 • van he~ Decreet van 18 
.mei U99· houdende. de organisatie· van àe . . ruimt:.-1 ;.; i,." ,....,.4 ...... ;" ... een· 
" . • rr _.,.." ·'-Î:08k Werd ona•"~ ,.....,~ A?o.zr de· 
heer ' de heer en 

3. In ~:t·rijd ·1:1e:t· artikel 99, Sl, s•, a~ van het Decreet van. l8 ·tle.i. 
1999 houdende de organisatie van de ri.:llttelijke oröeninÇJ diver.s 
a_fval (hout, plast~èk, •.• ) op an rond ••n aldailr best~ande 
ruiniqol f en tAnniR~.",.."i,nen. op gewoonlii ka vii za ta hebben qè$.tort 
door· de hHr , de· heer 

en 

I. Eerste an derde 9edaaqde: 

Ol:l ·een percee.l q~legen te 
kadastraal aek~n~ ~nn•" 

in. de periode van l éeptember· 
2009 tot •Q .met datwn v~n dagvaardin9, ~i~t op nader te bepalen 
tijds.tippen. en minstens op 22 ok·tober 2009/. 12 april .2p19, 2 juni 
.2·010 en 1:6 juni 2010, bi j, inbreuk op artikel 6.l'.l, li:d 1.1 i • en 
3• Vlaamse Codex Ruïn~elijke O~deninq als ei9enaar te hebben 
toegelate:i of aar.vaard· dat op ·r.~t lletrolc~en pe.z:'ceeJ,::· 

l. î ·n strij.d :rr.et arti'l~a.l 4 .2 "l, 4 a an 5 " , a ) V·laamse Codex 
Ruimtelij lee Ordening vri.Jchtwa·qens· zal'id warden aanqelegd dan wel 
·aangevoerd bi-1· ••n .A 1 ..U~r ):)ect'4aJlde mini·~n i ~ "Jn te.'Ulister=ein 
door de heer de heet 

en 

l. r:n ·strijd lr.et artikel .artikel 4.2.l, 1° V.leamse Codex 
·Ru·imtelï1 ·ke Ordanina -n "be:L.::h h.:o.,." . ....,..+- lr~ ..... "li: werd op~e:ic:ht 
door de· heer ·de heer 

en ; 

J. In. strijd mat artikel 4 .. 2'. l, s• ,. a) Vlaamse <::odû R~imtelij~e 
Ordenin9. diver8 .afval (hout"pl~.stJ:elè:, ••• } op en .::ond een 
aldaar .bes-taande minigolf en tennister·relnen op gewoonlijke 
wijze werà qestort door de 'heer 

de heer en 

J.. Ee~ste en derde qecieegde: 

Op een perceel qele·; .en te· 
·z ./n, kadastraal aekend o?'\ut::: 

en 

'·-



·~ 
5 

1 .. In de periode van l ·mei 2009 tot 31 auqustus 20.09, bij 
.i,.nbreuk· op artikel 146, lid l, 1.0 e."l 3° van 1?.et Deçreet van lS 
mei 1999 ho\ldend-e de or.gar..isatie va.."l de .ruimtelij.ke orde:>ing 
als eigana~r te hebben toeaeiaten of aanva.a~~ dat cp het 
betrokken. oeroeel de heer. . de 
heer en de 
eonstr~cties, bedoeld onder de tenlasteleg9in9 Hl eri 112, hebben 
in etand gehouden· en nèt gewoonlijk gebruik, l:>edoeld onde:: de 
tenlastelegging Hl en Rl, hebben voo.r:.tgezet; 

2. tn de periode van l $ept·ember ·2009 tot en met 29 april 2011, 
bij 'inbreuk op artfk:e16.1.1, :Sid 1, l 0 en :3· 0 Vlaainse Codex 
Ruimte'lij'ke Oxdeni:ng als eigenaar te. h.ebben· toegelaten of 
aan~aard dat on hêt.betrokken cerceel .~~ 
heer de hee:r: en 

de constructies, Ce<.tOeld i::inaez: de teri..t.ast:.eJ.eggïnq 11 
en 12, hebben in stand gehouden en het gewoonlijk qebruik, 
bedoeld onder de tenlaeteleqging. 11 en 3:3, hebben voo.rtgexet; 

K. Eerste, tweede ,en de~de gedaa:qde: 

Op een pexceel gel~gen t1 

kadastraal aekend onder 
in de pé:tiode van. 30 ap.rï,l. 2011 

tot en met datum van dagvaarding,. bij ~re.uk op artikeil 6'.1.1, 
liä 1; 1°· en ·3n Vlaam.se Codex. :RiJimtelijke Ordening· als eigenaar. te 
hebbe.n toeoelaten of aanvaard dat on het .bet:z:okken nerceel 

.de hée.r , de h&er 
en de constructies, bedoeld. onder. 

de tenl.astele9qinq. ll en 12 {met uitzondering van de kios.k}., 
hebben in stand gehoud~n an het çewoonlijt geb~uïk, 
bedoeld onder de terila.steleqginq ll en 13, hebben ·voortgezet. 

**"****·*** 

Dè reclitbank h~eft de stukken van de rechtspleging. 9'ezien .• 

Sehoord Meeater loeo 'Meester in zijn 
.middel.en en bes1uiten namens. eiseres op .i::echtstreekse dagvaarding. 

Gehoerd het Openbaar Ministerie in :zijn eis. 

G~hoord: ~eester :i:n djn verdedigingsmiddelen, 
voo:gedra9en· voor verweerder:$ op reçh.t·streelcae daqvaardinq. 
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1 ' . 

Not.n:r'. 

Uit hoofde van: 

1. 'DE FEITE!t-1. 

oe Gewestelijk stedebouwkundiqe inspecteu;r qing: o?er tot 
rechtstreeks dagvu.rding op 15 •. 03 .•. :zon van 

en :!..n kader van een. hangend dos·aier inzake 
stedebouw- en milieuinhreuken (gekend· ·crnder da t:eferte 

De :rechtstreeks gedaagd~ partij'en ware!'!. nog qeen proce.spartij in 
hangend . .bo'lrenvermeld doèsier. 

2. DE B!lOORDELINC. 

De Geweste1ij k :s.tèdebouwkundige i1'1specteur ginq over tot 
.rechtstr.eekse àagvaardinq met als ·f·ineüiteit t 

de voegin_g te bekomen van huidige àagvaardinq lastens 
:::echt:st.reeli:s gedaagden met het hangend etriiifdo:ssie.r 

- na toepa:ssinq van. de strafwet, de· ·herstelvordering op ,9rond 
~an arti·kel 6.1 •. i. en s-.1.n va11 de Vlaamse Codé:it Ruimtellj.ke 
Ord~nin9 ont~ankelijk te.verklaren ·en gegrond lastens 
r-echtstreeks gedaagde partijen. 

De ·re.cht•t:reeks· gedaagde: pa~tijen werpan op in. besluiten, 
neerge.J:e9d op de tarechtd'tt.~hg var1 17:. 05 .. 2313, àat de. 
rechtstraekss dagiraardinq· niet ontvankelijk tou ·zijn om reden dat 
de eiser tot herstel {.Stedebouwkur.diq il'l..specteur) niet kan 
o.vel:"9iU!'1n tot het instijtllen van een rechtstreek:se daSJVaarding-. 
Dit zou enk,d voorbehouden ·zijn aan de bur9e.rlij.ke partU. 
De rechtst.ceeks dag.ende partij repliceerde dat de rech'tstr~eks.e 
dagvaarding inderda·ad. onon'.l;.vankelij'k zou zijn en dat h&.!:r geen 
rechtsplegings11er9oedin9 kan worden aan9erekend en dit als 9evol.9' 
va.n het erre.e't van het Grondwette"!.ijk ·Hof van 8.3.2012. (i:ie 
·.ra.rmeld:l.ng, zittingsblad dd. 17.0S • .2013.) 
De .herstelmaatregel ~eioog'-t niet ioale de "schadeve.rgoedinq, de 
vergoeding van .schade aan pa.rticuliere belangen" maar· strekt. ertoe 
een einde te maJcen aan de met de wet. strijdige t:oestand die ~:f.t 
het miedx:i.j'.f .:l:s ontstaan en waardoor· he.t algemeen hel·ang wordt 
ge!ic-haad. 
Zo oordeelde het Hof van Cassatie in een arrest van 12 januari 
2010 dat da llerstebrordering :lnq.eleid doQr stedebouwkundic;re 
inspecteur qeen ·ae verqoédinq van S'chade aem partiouliare be:l.cnqen 
beoogt, maar het ongedaan maken van de'qevol9en v~n het mi&d..t'ijf 
in het algemeen belang. 
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.R'ec:htstreeks dagende ·pa.i::tij ·heeft ln het hangend .strafdossier 
inzake stedêhöuw- en ~ilieuinbreuken (gekend onder de referte 

aanhangig gamaa-·kt. 
, re•ds bij brief. de herstelvordering 

Rechtstreeks '9edaaqd.e partijen iij.n in dit hang~nd st:r:afdouia:r 
nog geen proeèspartij en kunnen d.i,t ook niet worden door een 
xechts~reekse dagvaarding ·uitgaande va~ de stedebouwkundïg 
inspec;;teu:r. 
Ket optreden van de stedenbouwkundig inspecteur, dje een 
~ettelijke· opdracht in het alg.mneen belang 1Ji.toefent. en g~en 
particulier. belang nast.ceeft, lèan niet worden qelij.kgesteld met 
J;:iet optreden van een burqerlijke partij' die wel de moqelijkheid 
heeft orç ~echtstreeks te dagvaarden. 

Gezien de arti'kelen : 

1 

2 en vol.9ende va:i. de Wet van 15 ,jüni 1935,, 
162,. ·102, 190, 194 van het Wetboek :van .strafvordering doo.r de heet. 
Voorzitter aangeduid; 

Om deze ~en, DE ttacB~, rechtdoende op tegenspxaak, 

Wi.jst de vorderin:q tot her.stel .ingeleid dOor rechtst.t"eeksa 
da9Vii1ardi:ng Ui tqaànde vaJi de qeweste·J.ij k. ·sted~bouwkundiq 
inspecteur af als· onontvankelij.k. 

De kosten van de pro:ced.ul:e bl;l;jven. hen ten. lute" 

Uitgesproken in- het Juetitiepaleis te Veurne op bovengeno-emde 
àatUm. in aanwezigheid van : 

Alleeni.*[!lte~end xeehter., \toor:dtter van deze kamer, 
gerechtelijk .st·agiair bij' het parket te Veurne, b±::l 

bealiss:i:nq dd. 20.03'..2013 va:r;i. de ,p.rocureur-qeneraa·l bij het Hof 
van beroep te Gent aangeduid om, met inq,ng van l april 2013, het 
.ambt .va:i openbaar mi.nisterie .bij het parket vari de proçU:re'Ur a.e·s 
Koninr;rs bii "de Rechtbank van eerste. aanleg geneel ~it te oefenen·, 
en gz:iffier. 




