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De Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, EERSTE KAMER, heeft het 
hiernavolgend vonnis yerteend:

Indezaak 10/2108/A rep nr 2011/

in zijn hoedanigheid van Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur
bevoegd voor de Provinci'e West-Vlaanderen, bij het intern verzelfstandigd 
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO met kantoor te 
8000 Brugge, Werkhuisstraat 9

eiser.

voor wie optreedt Meester Bart Bronders, advocaat te 8400 Oostende, 
Archimedesstraat 7

alwaar eiser woonstkeuze doet.

TEGEN

onoericht in datum van , met ondememingsnummer BE
en met vennootschapszetel te Zerkegem,

vervoerder, aeboren te op , wonende te Jabbeke,
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verweerders.

riiet verschijnende.

I.Rechtspieqinq.

Gelet op de ihleidende dagvaarding, rechtsgeldig betekend aan verweerders op 14 juni 
2010.

Niettegenstaande verweerders regelmatig werden opgeroepen overeenkomstig artikel 
747§ Ger.W., zijn zij diet verschenen, noch iemand voor hen. Eiser vorderde de 
toepassing van voomoemd artikel, hetgeen hem werd yerleend.

De rechtbank nam kennis van het dossier van de rechtspleging en van de door eiser 
overgelegde bundel.

___ Eisp.r-WRrden.gehoord.inajn.middelen.bij.monde van ziin raadsman in de openbare
terechtzitting van 2 maart 2011.

Artikelen 2 en volgende van dewefvan 15 junTi 935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken werden in acht genomen.

2Biizonderste aeoevehs van de zaak.

Eerste verweerster is gebruiker van een perceel te 
kadastraal gekend onder

Tweede verweerder is de eigenaar van voomoemd perceel.

Volgens het gewestplan Brugge-Oostkust, is het perceel gelegen in een 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Middeis proces-verbaal van 07.07.2008 van het Agentschap Inspectie RWO worden de 
volgende feitelijkheden vastgesteld op het betrokken perceel:

“Het verharden van een terrein KWS-verharding, verwijderen van groenzone en 
inbuizen baangracht. Het terrein wordt gebruikt voor het exploiteren van een 
transportonderneming. Erstaan wagens, opleggers en vrachtwagens gestald op het 
terrein.’’
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Na het doorlopen van proceduriele wegen neemt eiser een herstelvordering lastens 
verweerders houdende herstel in de oorspronkelijke staat.

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende op 19.03.2010 een eensluidend 
advies.

De bouwwerken werden uitgevoerd zonder te beschikken over de voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning.

De geviseerde stedenbouwkundige overtredingen zijn zonevreemd en strijdig met de 
goede ruimtelijke ordening.

Eiser vordert:

10 verweerders solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke van de andere te zien 
en te horen veroordelen tot het staken van het strijdige gebruik en het herstel van de 
Dlaats in de oorspronkelijke staat van een perceel gelegen te ,

kadastraal gekend onder 
hetgeen impliceert:

• het verwijderen van de KWS-verharding aan de volledige perceelsgrens en de 
baangracht;

• het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde;
• de verwijdering van de afbraakmaterialen van het betrokken perceel;
• het aanbrengen van een groenscherm van 5m breedte;
• het ongedaan maken van de ingebuisde baangracht;

En dit binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de betekening van het 
tussen te komen vonnis, zulks onder verbeurte van een dwangsom 125,00 euro per 
dag vertraging, zonder het toekennen van een bijkomende termijn ex artikel 1385bis, 
laatste lid Gerechtelijke Wetboek.

2° aan eiser maehtiging te horen verlenen om overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening ambtshalve over te gaan tot uitvoering van de hierboven 
omschreven herstelmaatregelen zo verweerders in gebreke zouden blijven en dit op 
kosten van verweerders;

3° te horen zeggen voor recht dat 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 gerechtsdeurwaardeT;

4° tot slot verweerders solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke van de andere 
te zien en te horen veroordelen tot de kosten van het geding.

3.Beoordelinq.

De vordering van eiser is aan de hand van het uitgebreide stukkenbundel genoegzaam 
bewezen.
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De vordering wordt overmens ook niet door verweerders betwist, zodat de vordering 
van eiser integraal dient toegekend te worden.

OM DEZE REDENEN,

De Rechtbank,

Wijzende in eerste aanleg en op tegenSpraak ten aanzien van verweerders in 
toepassing van artikel 747§2 Ger.W.

Alle strijdige en meeromvattende besluiten verwerpend als ongegrond, niet terzake 
dienend of overbodig.

Verklaart de vordering van eiser ontvankelijk en gegrond.

1° Veroordeelt verweerders in tussenkomst en vrijwaring soiidum, tot het staken 
van het strijdige gebruik en veroordeelt hen tot het herstel van de plaats in de 
oorsprohkeiijke“staaf van_een perceeT'gelegen te ------------------------

hetgeen implfceert ■:

• het verwijderen van de KWS-verharding aan de volledige perceeisgrens 
en de baangracht;

• het opvuflen van de bouwput met zulvere teeiaarde;
• de verwijdering van de afbraakmaterialen van het betrokken perceel;
• het aanbrengen van een groenscherm van 5m breedte;
■ het ongedaan maken van de ingebuisde baangracht;

en dit binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de betekening van 
huidig vonnis, zulks onder verbeurte van een dwangsom 125,00 euro per dag 
vertraging,

2° Machtigt eiser om overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ambtshalve over te gaan tot uitvoering van de hierboven Omschreven 
herstelmaatregelen zo verweerders in gebreke blijven het voornoemde herstel 
uit te voeren en dit op kosten van verweerders;

3° Zegt voor recht dat het verbeurd zijn van de dwangsommen zal kunnen 
worden bewezen door alle middeien van recht en dat zij in ieder geval Zal blijken 
uit de vaststellingen van de eerst daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder;

01 - 1Q/21QBJA - Inspectls RWO / BVBA Knockaert en Zonen ea - btz.4



- 1632
Veroordeelt verweerders tevens in soiidum tot het betaien yan de gedingskosten die in 
Hun hoofde niet dienen begroot te worden vermits deze hen ten laste blijyen en begroot 
deze kosten in hoofde van eiser op :

- dagvaardingskosten : 254,00 euro
- hypothecate oversehrijving : 88,53 euro
- rechtsplegingsvergoeding : t.320,00 euro

Verklaart onderhavig vonnis uitvoerbaar bij voorraad, spijts alle verhaal en zonder 
enige borgsteliing.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting in het gerechtshof te Brugge
op woensdag dertig maart tweeduizend en elf.

Aanwezig zijn :

Jean Lescrauwaet, rechter, aiieenrechtsprekend;
Caroline Six, griffier.
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