
Vrijgestelc! yar. hot griffiereoht ^ ..
^feghrift ier Kannis gebracht in uitvoertng van •

09/1527/A - 09/1533/A pag. 1

Nr. ___ te
Vonris van 29 maart 2011

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN HET ARRONDISSEMENT KORTRIJK, 
PROVINCE WEST-VLAANDEREN, DERDE KAMER MET EEN RECHTER, 
RECHTSPREKEND IN BURGERLUKE ZAKEN.

In de zaak 09/1527/A (a7zl

De heer in ziin hoedanigheid van Gewestellik
StedenboowlaiT^dige Insoecteur bevoeed voor de Provinae West- 
VTaand<»r«n. bii -het intem-vi 
rechtspersoonliikheid Inspecrie RWO
- met kantoor te 8000 Brugge, Werkhuisstraat 9,
- woonstkeuze doende bii ziin raadsman
- EISER
- vertegenwoordigd door en pleilend meester Nick De Wint loco 
X meester Bart Bronders, advocaat te 8400 Oostende,

Archimedesstraat J, (ref. 4068/163-13495),

tegen:

handelaar in textielgoederen,
- geboren te I ; op
- wonende te: Dentergem, ' ,
- VERWEERDER
- vertegenwoordigd door enpleitend meester Jean Beleyn loco 

meester Steve Ronse, advocaat te 8500 Kortrijk, President 
Kennedypark 6/24, (ref. PUB501770),

en

In de zaak 09/1533/A (a7z)

De heer j in ziin hoedanigheid van Gewesteliik
Stedenbouwknndiee Tnsnectenr bevoegd voor de Provinde West- 
Vlaanderen. bii het intern verzelfttandigd agentschap zonder 
rechtspersoonliikheid.InspectieJRWO
- met kantoor te 8000 Brugge, Werkhuisstraat 9,

- EISER
- vertegenwoordigd door enpleitend meester Nick De Wint loco 

meester Bart Bronders, advocaat te 8400 Oostende, 
Archimedesstraat 7, (ref. 4068/163-13495),

tegen:

- ingeschreven in de Kruispunibank van Onderhemingeh onder 
niimmer'
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- met veimootschapszetel te W aregem,1
- VERWEERSTER
- vertegenwoordigd door pi pleitend meatier JeanBeleyn loco 

meester Steve Ronse, advocaal te 8500kortrijk,.President 
Kemedypark 6/24, (ref. PUB501770),

Bii daevaardinp betekend op 23 jnli 2009 door het ambt van Philippe De Rynck, plaatsvervanger 
van Joseph Gryspeert gerechtsdeurwaarder met standplaats te Izegem en bii dagvaarding van 11 
augustns 2009 door het ambt van Frank Piquart, plaatevervanger van Aibert Goetry, met standplaats 
te Kortrijk, beide dagvaardihgen warden overgeschreven op 11 augustus 2009 op het tweede 
Hypotheekkantoor te Kortrijk vordert eiser:

1. Verweerders zich te zien en horen veroordelen tot staking van het strijdig gebruik en het herstel 
in de oorspronkelijke staat van een nerceel geleeen te ,
kadastraal gekend onder hetgeen impliceert;

- de sloping van de volledige achtervleugel waarin het binnenzwembad gelegen is, alsook het 
zwembad zelf;

- de sloping van de ommtning rond de achterliggende plantentuin;
- de sloping van de beide torens die naast de plantentuin gebouwd weiden en die dienst doen als 

berging (westelijke toren) en als dubbele paardenstal (oostelijke toren);
- verwijdering van de aangelegde rijpiste achter de plantentuin;
- sloping van de aan de oostelijke toren aangebouwde houten.paardenstal;
- sloping van de toegangspoort met penanten, alsook de ijzeren hekkens naast de penanten;
- het nitbreken van de verharding in de plantentuin;
- het uitbreken van de verharding naast de westelijke-toren (waarop onder meer de hondenkennel 

geplaatst werd);
het uitbreken van de verhardingen langs beide zijden van de zijvleugels;

- het uitbreken van de aangelegde parking voor de smeedijzeren toegangspoort

Dit alles binnen een tennijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de betekening van het tussen te 
komen vonnis, zulks onder veiheurte van een dwangsom van 300 euro per dag vertraging, zonder 
het toekennen van een bijkomende tennijn ex artikel 1385 bis laatste lid Gerechtelijk Wetboek.

2. Aan eiser machtiging te verlenen om overeenkomstig artikel 153 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van. de ruimteiijke ordening ambtshalve over te gaan tot uitvoering 
van de hierboven beschreven herstelmaatregelen zo verweerders in gebreke zouden blijven, en dit 
op hun kosten.

3. Te horen zeggen voor recht dat het verbeurd zijn van de dwangsommen zal kunnen worden 
bewezen door alle middelen van recht en dataj in ieder geval zal blijken uit de vaststellingen van 
de eerst daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder.

4. Tot slot verweerders te veroordelen tot de kosten van het geding.

Dit alles bij vonnis uitvoerhaar bij voorraad hiettegenstaande elk rechtsmiddel zonder 
: zeke Aeidsstelhng.

Bii svnthesdresluiten neergeleed ter griffie on 5 iahuari 2011 inzake 09/1527 vordert ]
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De zaak te willen voegen met deze gekend onder AR 09/1533
Voor recht te zeggen dat de herstelvordering jegens hem onontvankelijk is en hem buiten zake 
testellen
Een hersteltennijn van 2 jaren toe.te kennen 
Eiser te veroordelen tot de kosten van het geding

Bii svnthesebesluiten neereeleed ter eriffie op 5 ianuari 2011 verzoekt verweerster

- De zaak te willen voegen met deze gekend onder A.R. 09/1527
- De herstelvordering af te wijzen als onontvankelijk minstens ongegrond
- Een hersteltennijn van 2 jaren toe te kennen
- Eiser te veroordelen tot de kosten van het geding

De raadslieden hebben de zaak in openbare terechtzitting van 18 januari 2011 uiteengezet 

Besluiten en stukken werden neergelegd en ingekeken.

De debatten werden gesloten.

lJRelevante geeevens en voorwerp van de vordering

1.1. is eigenaar tot en met 20 januari 1993 van een perceel gelegen te 8720
Dentergem, Oosthoekstraat 31, kadastraal gekend onder Dentergem, vierde afdeling, secffe A, 
nnmmer 77F. Bij notariele verkoopakte verleden voor notaris Verhelst, wordt de eigendomvan het 
betrokken perceel overgedragen aan tweede verweerster LSM Vastgoed.

Het betrokken perceel is gelegen in een agrarisch gebied conform het vigerend gewestplan 
Roeselare-Tielt, zoals goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 december 1979, en dus niet in 
ruimtelijk kwetsbaar gebied.

12. Op 24 juli 1990 bekwam! medebestuurder van de vennootschap 1
een bouwvergunning voor het verbouwen van een bestaande stal tot schimr (cfr. stuk 3 bundei
eiser).

C)p 15 april 1991wordt door de gemachtigde ambtenaar een gunstig advies verleend voor de 
bouwaanvraag, voor de oprichting van een nieuwe woning ter vervanging van een oude woning en 
op het erf zelf van de bestaande bebouwing (cfr. stukken 5 en 6 bundei eiser).

Op 23 december 1991 dient een aanvraag in bij het College van burgemeester en
schepenen van de gemeente Dentergem houdende het bekomen van een regulariserencie 
stedenbouwkundige verguniiing voor het bouwen van een woning op het betrokken perceel. De 
gemachtigde ambtenaar adviseert deze regulariserende bouwaanvraag ongunstig op 1april 1992 om 
reden dat het ontwerp gesitueerd is in een agrarische zone volgens het K.B. 17.12.1979 vastgesteld 
gewestplan Roeselare-Tielt en als zodanig strijdig met de vigerende planologische voorschriften. 
In dit advies deelt de gemachtigde ambtenaar mee dat de herstelprocedure bij afeonderlijke zending 
wordt ingeleid (cfr. stuk: 8 bundei. eiser).

Omdat regulaiisatie onmogelijk was werd een voorstel tot het betalen van een meefwaardesom

II
 II



09/1527/A - 09/1533/A pag-4

gedaan van 774.731 .oude Belgische franken, hetwelk door werd vereffend (cfr.
stuk 12 bundel eiser). Dit voorstel werd door de administratie ruimtelijke ordening als voIgt 
gemotiveerd:

“ De door betrokkene uitgevoerde werken komen niet in aanmerking voor regularisatie, moor zijn 
met van die aard dat het herstel van de piaats .in de vorige toestand zich opdringL “(cfr. stuk 9 
bundel eiser).

Op 29 juni 1992 dient i' opnieuw een aanvraag in bij het College van Burgemeester en 
schepenen van de gemeente Dentergem voor het bouwen van een toegangspoort. Deze aanvraag 
werd door het college geweigerd op 19 augustus 1992 (cfr. stuk 15 eiser).

De administratie ruimtelijke ordening ihotiveert haar ongunstige beslissing in essende als volgt:

" Overwegende dat het projekt de oprickting beoogt van een toegangspoort bij. een bestaand met 
vergund residentieel kompleks, gesitueerd in de landbouwzone volgens het vigerend gewestplan, 
dat als zodanig stedenbouwkundig wordt gedoogd, birmen het kader van art 65 par. lc van de 
stedebouwwet;

Overwegende dat het ontwerp niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en/of niet 
verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving en met de goede plaatselijke aanleg. ” (cjr. stuk 14 
bundel eiser).

Bij schrijven van 28 februari 2002 vroeg. de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur aan bet 
college van burgemeester en schepenen alle mformade op met betrekking tot het pand van 
ervertreder i (cfr; stuk 16 bundel eiser). Op 26 maart 2002 wordt aan de gewestelijk
stedenbouwkundig inspecteur een verslag toegestuurd van het plaatsbezoek van de politie (cfr. stuk 
17). Volgend verslag werd opgesteld:

Wij aangaande Uw bericht onder kenmerk 8.00/37002/232.5 dd25.02.2002, ons ter plaatse 
hebben begeven teneinde Uw vraag om het in kaart brengen van de door V aangegeven bijkomende 
constructies, zijnde toegangspoort . en achteraan een piste voor paarden.

Ter plaatse werd vastgesteld dat aan straatzijde ( i) aan de toegang tot oprit naar de
waning een smeedwerkpoort is welke vastgemaakt is aan twee gemetselde pilasters (bijgevoegd op 
plan hierbij, onder A ).

Inzake een piste voor paarden, werd enket vastgesteld dot het bestaande gebouw (vermeld onder P 
op plan ) in gebndk is als paardestaL De grond naasten achter de stal is bestaande uit een weide 
welke omgeven en qfgespahhen is met schrikdraad spedaal voor paardenweide (in rood op plan):

Van een piste ofenerleiopgericht bouwsel, of vastgemaakt element welke zoumoeten wijzen op een 
paardenpiste is geen sprake. "

Stuk 25 uit het bundel van eiser bevat een plan waarop met A en P respectievelijk de poort en de 
twee torens staan aangeduid. Door de politiezone Midow wordt een proces-verbaal opgesteld van 
de inbreuken op de wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening en waarbij

op 14 maart 2007 wordt veihooid en een veridaring aflegt (cfr. stukken 19 en 20 bundel
eiser).

13. Op 9 februari 2009 neemt eiser lastens verweerders een herstelvordering houdende het herstel
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van de plaatsin de oorspronkelyke toestand. De vordering wordt eveneens voor advies voorgelegd 
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid die volgend advies1 formuleert (cfivstuk 22 bundel eiser):

“De Hoge Road voor het Herstelbeleid verleent om hierboven vermelde redehen een eensluidend 
advies en goal akkoord met de aard van de door de stedenbouwkundig inspecteur gevorder.de 
herstelmaatregel. Dit advies beperkt zich tot de herstelmaatregel en doet geen uitspraak over de 
toepassing van de dwangsom. “

Op 23 juli 2009 en 11 augustus 2009 dagvaardt eiser, verweerders voor huidige rechtbank en op 1 
September 2009 treedt de Vlaamse Codex Ruuntelijke Ordening in werking.

2.Beoordeling

2.1. De rechtbank gaat in op het verzoek van partijen om de zaken gekend onder respectievelijk 
09/1527 en 09/1533 te voegen gelet op de samenhang en teneinde tegenstrijdige uitspraken te 
vermijden.

2.2. Uit de zich in het gerechtsdossier bevindende dagvaarding (met bijgevoegd verzoekschrift) 
blijkt dat de vordering op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk werd overgeschreven. Aan die 
toelaatbaarheidsvereiste werd voldaan.

23. Verweerder. is in zijn synthesebesluiten van 5 januari 2011 van oordeel dat hij
buiten zaak dient te worden gesteid aangezien hij met de eigenaar is van het kwestieuze onroerend 
goed maar dat de werken werden uitgevoerd ten laste varr en in opdracht van 
Onafhankelijk van de stralrpf'hrpliike uifpenzetting die partijen geven-in him besluiten, is deze 
rechtbank van oordeel dat als bestuurder van de niet kan
voorhouden dat hij geen belang heeft bij de gepleegde oveitredingen. Hij is het die steeds de 
officiele documenten heeft ondertekend en hij kan zich niet verschuilen achter de juridische entiteit 
van

De vordering gesteund op artikel 6.1.41 van het VCRO is dan ook toelaatbaar ten aanzien van beide 
verweerders.

2.4. Verweerders werpen op dat eiser weigert inzage te verlenen in het meerwaardedossier hoewel 
dit van belang is gelet op de mogelijke vexjaringsaspecten en het vraagstuk van de redelijke termijn 
maar ook om na te gaan of er geen overlapping is met de geformnleerde herstelvordering-

Uit het schrijven van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van 30 juni 2005 blijkt evenwel 
dat de meerwaarde werd betaald voor een U-vormige woning omdat deze niet kon geregulariseerd 
worden zoals blijkt uit de inplanting op stuk 7 uit het bundel van eiser evenals het ongunstig advies 
uit stuk 8. Intussen werd de U-vormige wonmg blijkbaar dicht gebouwd en werden er nog 2 
bijkomende constructies achter het hoofdvolume gebouwd, waarvoor geen meerwaardesom werd 
betaald en die voorwerp van proces-verbaal hebben uitgemaakt (eft. stuk 37 btmdel eiser). De 
rechtbank acht zich dan ook voldoende ingelicht en een heropening van de debatten is niet 
opportuun.
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2.5. Verweerders betwisten de verwijdering van de rijpiste omdalzij van oordeel zijn dat deze niet 
vergunningsplichtig is. Ze zijn van oordeel dat er geen sprake is van een aanmerkelijke 
religfwijziging evenmin kan een dergelijke piste worden gelijkgesteld met een recreatief terrein. 
Verder menen verweerders dat er sprake is van een dtscriminerende regelgeving tussen gedpogde 
en vergunde woningen, dat hiema zal worden behandeld.

Op basis van de vaststellingen van de verbalisanten en de foto’s (cfr. stuk 21 bundel eiser) blijkt dat 
de piste een volledige wijziging van de toestand heeft meegebracht en in plaats van een weide, een 
vlakte met o.a. een afsluidng werd ppgericht en met speciaal daartoe bestemd zand werd aangelegd, 
zonder enig niveauverschil. Een dergelijke piste geeftaan de mens een optimaal comfort om er met 
zijn dieren op te rijden en er werd wel degelijk een aanzienlijke reliefwijziging gerealiseerd 
waarvoor een vergunning noodzakelijk was, die iii casu niet voorligt

2.6. Wat de verhardingen en de tummtrur betreft, zetten verweerders in essentie uiteen dat het 
Kleinewerkeribesluit discriminerend zou zijn ten aanzien van hen, aangezien er een 
stedenbouwkundige vergunning van de wonihg dient voor te liggen, wat zij niet kunnen, aangezien 
door het betalen van de meerwaardesom de woning alleen wordt gedoogd Dergelijke gedoogde 
constnicties zijmgeen “ verpmdeff eon.sti'ucties. " ------------

Het Kleinewerkenbesluit is duidelijk dat alleen aan vergunde woningen een vrijstelling van 
vergunning kan worden gegeven voor de werken zoals omschreven in het besluit, dat m werking is 
getreden op 1 december 2010. Aangezien de woning van verweerders niet als vergund kan worden 
beschouwd, lomnen de uitgevoerde werken evenmin als vergund worden aanvaard, zodat de 
herstelvordering niet onwettig is.

2.7. Wat de veijaririg van de herstelvordering betreft, bestaat-er geen discussie tussen partijen 
het perceel van verweerders niet is gelegen in een ruimteiijk kwetsbaar,gebied.

aat

2.7.a.- De herstelvordering m.b.t de instandhouding kan variaf 1 September 2009 niet meer 
ingewilligd worden vermits deze nietmeer strafbaar is gesteld door de Vlaamse Codex ruimtelijke 
ordening.

2.7.b. Wat de veijaring van de herstelvordering betreft voor wat de oprichtiag van de 
verschiilende constructies betreft, spelen - ingevolge het overgangsrecht zoals bepaalt in artikel 
7.7.4 van het VCRO - de.nieuwe verjaringsfegels uit de Vlaamse Codex RuimteUjke Ordeiiing niet, 
aangezien de stedenbouwkundige inspecteur zijn herstelvordering heeft ingesteld bij dagvaarding 
van 23 juli 2009 terwiji het rtieuwe VCRO van toepassing was op 1 September 2009. tamers 
artikel 7.7.4. van de VCRO bepaalt:

" Wanrieer het recht van de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen om een herstelvordering in te stellen ontstaan is voor 1 September 2009, beginnen de 
termijnen, vermeld in artikel 6.1.41 § 5 eerste lid slechts te lopen vanafdie datum. De totale dirnr 
van de verjaringstermijn mag eveitwel niet m66r bedragen dan de termijnen, vermeld in artikel 
2262 § 1 tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Het eerste lid. verhindert de toepassing van artikel 26 van de voora/gaande titel van het Wetboek 
van Strajvordering niet "

Artikel 2262 bis § 1 tweede en derde lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt als volgt:
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" In afwijking van heteerste lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op 
grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijfjaar vanaf de dag volgend 
op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en 
van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

De in het tweede lid vermelde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van twintigjaar 
vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt zich heeft 
voorgedaan. “

Gelet op de deperialisering van de instandhoudingsmisdrijven, kan art.26 V.T.Sv. geen toepassing 
meer vinden en moet voor de beoordeling van de veijaring van de herstelvordering enkel nog 
rekening worden gehouden met art. 2262 bis B.W.

Concreet betekent dit dat de veijaring intreedt 5 jaar na kennisname van de schade of van de 
veizwaring van de schade en van de identiteit van de aansprakelijke persoon. /

Op basis van de voorliggende briefwisseling blijkt dat de stedenbouwkundige inspecteur in kennis 
was van het bouwen zonder vergunning van verschiUende constructies op 28 februari 2002 (cfr. 
stuk 16 bundel eiser). Op dat ogenblik had eiser ook kennis van de identiteit van de overtreder zoals 
blijkt uit zijn briefhoofding waar “ “ als overtreder wordt vermeld. Minstens dient
gesteld dat via het verslag van het plaatsbezoek door de politie van 22 maart 2002, waarvan 
afschrift bij eiser is toegekomen op 29 maart 2002, eiser in kennis was gesteld van de verschiUende 
constructies- (toegangspoort, piste voor paarden) die zonder vergunning werden gebouwd (cfr stuk 
17).

De laatst nuttige datum om tot dagvaarding over te gaan was 28 maart 2007 en bijgevolg is de door 
eiser op 23 juli 2009 ingestelde herstelvordering ongegrond gelet op de ingetreden veijaring.

2.7.c. De rechtbank kan eiser niet volgen in zijn poging om zijn vordering te enten op een 
zogenaamd voortzettingsmisdrijf. Dit wordt in de wet niet als een aparte categorie misdrijven 
beschouwd zodat eiser er bezwaarlijk een vordering kan op gronden.

Gelet op de ingetreden veijaring, gaat de rechtbank niet verder in op de uiteenzetting omtrent de 
overschrijding van de redelijke termijn, en de redelijkheid van de gevorderde maatregel.

Eiser ontwikkelt een ganse uiteenzetting met verwijzing naar de procedures in strafeaken om aan te 
tonen dat hij als een bijzondere burgerlijke partij dient te wonien beschouwd en in dat opzicht geen 
r echtsplegingsvergoeding is verschuldigd.

De rechtbank benadrukt dat in burgerlijke procedure de regels van het Gerechtelijk Wetboek dienen 
te worden toegepasn Het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de. 
rechtsplegjngsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, voorziet geen 
uitzondering, in geval het gaat om de gemachtigde ambtenaar die in rechte een herstelvordering 
nastreeft

Eiser dient in te staan voor de betaling aan verweerders van een bedrag van 1.200,00 euro 
rechtsplegmgsvergoeding.
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OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK,

Wijzende op tegenspraak,

Gelet op de artikelen 2,34,36, 37 en 41 van de taalwet van 15 juni 1935.

Voegtde zaken gekend onder A.R.09/1527 en AR09/1533 samen;
I

Verklaart de vonlering van eiser toelaatbaar doch ongegrond;

Veroordeelt eiser tot betaling aan verweerders van de kosten van bet geding aan de zijde van 
verweerders begroot op l._200,00 euro rechtsplegmgsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesproken in bet gerechtsgebonw te Kortrijk in openbare terechtzitting van 
negenentwintig maart tweeduizend en elf.

I
Aanwezig: A..Plaskie, recbter

M. Rornmens, griffier.




