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:erste Aanleg 
Veurne 

,de Kamer 

i>e Reddbuk VIJi Eente.A••leg ~•et ~:urowdiuennmt Ve11J'11C, 
~•de kamer, wijRDd.111 buaeritJJr.e·~~ heeft het.volgende :volllds 
aitpsproken, 

AR.·m. 12/lS.1/ A 

De:OEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG Il.'lSPECTEUR. vcç1k:"Pro:vîD:ie 
West•Vl~ea, bij'.het in.tem ~.agentsèhap mndcr 
réchtspersooniijkheid Inspectie RWO wiens·bntoren gevestigd· zijn te 8000. 
BR.UOO~ Koni11g Albcrt.I-laan m L2 bus 94 
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<Jclet op de pocedwefh1kkm 

Gezien de comclusies v.oor putijm 

Geilaard partij~ in mm rriiddeJm. m cODciusies·tcr openbare tereahtzitmlg VIB1 

18.092013 

Gezien de aerplesde •Jkkm 

~·op·hct·Pioces-~~ 'YID plaDaJpiiomir~g Vlll 1s. ma.2013" 

. Oclet·op de art. 2·an-volgcmdc van ae Wet·van.15 julli 1935. op het 18algebruik in· 
~ 

""-~- •. -.+fï .,. Id 
~·~ zipr 1-'!'lllen:aea>eP-'''~ 

De· rechtbank verwijst.da:balve naar de mpctievelijke:uit.ee.azcttingen van de 
·putijen·~· deze 11J.briet.. 

~~pat de discmje ~.partijen-omtxeut het feit dat vcrwee.tda' 
op.het perceel dat plqm:iS tè .. een 1'oÎÎiDg heeft 
opgericht; .~.wi.i hebben vutaestdd-op:hat plam·bezcclc dat er twee. 
gezi•menJn Verb'~ terwiJ1 de.bouwvqammg.:betreldäi:&g_.beeft op em" 
gezjmwoning. 'Volpm ~partij' isdit een bouwovatrcdiDg en dient. 
verwèe.rdèr·Jn te BtlliD voor.de meerwaarde die hij aldus.wedmecbtelijk heeft 
·"emegeai. ~twardt bep>ot op em bedrag 'Ylll 99.324,92 EURO. 

TBN~ONDE: 

1.-Tere~· ·tof#. eiamde partij de: toepassing in vmi:de ·artiblcrn 6.l .41 m 6.1.1 
en.6.1.43 van de vlumse Coda:Ruimteljj;ke Onfaffng Tmmm'lK~t"staat ·buitc:n· 
elke .twijfel dat"verweerdèr delen ·alleen btsclrikt over een boUwvetgumiina voo1" 
an 6dn-gezimworiing"terwijt hetgeen er .._"gebouwd staat'betrekking.h•lop 
een~ met twee ondersdleiden woongedceltm, die.elk owr.alle 
DllUvOOtzimmaai bmchikken. Het zij eipnHJk tweo·appartmvmen .ctiedn.dè grote 
woning zijn anderpbncbt. Daarvoor.heeft venvèerder icen ~ 
.gekregen..De.Dak is zo klaar, dat:hij toch ovcqaat tot dïsr!1ms. Nocbtw-.de 

' 



. . ' . 
~ zoals·amscmeva1.-in het Procea-vem.I VID pw~·ina.sprekm 'YOOr 

·Ziéh. 

2~- Var:wercmde· ~houdt voor. dat de vocqachiech:Ds un de 
bouww:rgmmiDg ~:J•tn1 mu scheppca, qaod noo. Hij vindt dal hctpe.o. mm·bcm 
andoet lcametijfr ~il, tmwijl hetpen mm wrweerder 1bans.undoet 
~omen wettehJ""k ls. Tmdtt oppade eiser op bet plaa•SbmJek.dat verweerder 
kon Ollftlr'!l'tGl'• de.aw:G~dc imfia[hij de J'IODÎDg.n:gu1aitoa:t. hetgeen 
vmweea:der liiet"eens van pJan is te doen. Venveecder heefhü~grotcr gebouwd dm 
hetaecn hrm1 i.1 veqsand, bij' heeft de ibdeliqg ·'YBD de wonina dea 1 nate vsanderd, 
dat bet·Dict meer klopt met de plannen die·7.iP.i.goedgdcemd. 

3i· Váwccrda .oatkc:at ook .niet dal hij de ta:mm 'Y8l1 de bouwverpmfng niet 
letterlijk ~.gevolgd, om reden dat.er in de ·omniddélliJb omgeving er 
"Wirrii.llenctc.vàgmide meers~ea·ltun. en zelfs 
apputetw1t.1gcbouwco. Dit is volgms de rechtbank mnder relevamie_.omdat op 
het op:nbtik vm bet vagw:man van é1e bouwalmvraq van verweadcr ~ 
'M:Uelijke mogdi~.niet meer' bestond. 

4.-De recbtbm;W ~ vm oordeel dat 1mWiJ1 ".'CZWeetè tlaarbqJ"kdijk c goeder 
troaw üs..dit mnder rclevantièJ.s op de beoordeling van do.e 2IÛ... & is fout door 
~ CIJ,. bijZonder opzet YllZl de dadêr'Dij bouwd=lictm ÜI niet voarZimL. 
Nergem·is be'1W:Zell dat verweefder doorde:ovcrbeid ·ÎI mjsJeid geworden. 

s.- Indien er regulaiûatie mogelijk was, dm is het aan~ te bewij7.ell 
dat Jiij de ~. op vna. 5ftllWà bestond ·die mogelijkb.eid·voor·vsweerda' 
niet, mm km dit spijtig WldcD. mw ook dit ·19vm i8 zonder rclevant;ie in~-

6.-De rechtbank.iS·van oordeel dllt·het aeaevai dat~ al dm niet 
gerechtiac;l il op planschade;. niet' bet VOOl'WClp Uüzna•kt V111 lnridig gedina, 

7.;,Het •~dat ooupronblijlnm· kangoeroewOnina of'zoi'gwOJIÏDg .zou 
worden pbouwd,.is·v011edig. aclrterh11Jd.doof de feitaL De,~ _ 
heeft.U:te pnomen ~Jiet feit. dat ~een dubbele 'WODÏllgheeft gebouwd. 
m heeft~ jdumdeld zolll de norm •woa$ct. 

:1~- De rechftwnk Ui van oordeel dat de-~ mcenvardaam niet 
ameddijk is. De vraag i9 of het F"Qldcrde hrmaa.dicat hnJeid te 'MJl'dm. Feit is 
dat verweerder S1ecJits ba bmaistc .gedrcltc wdmurd, mur Dim belet hem het 
.gdijtvloers oot te vea:bmen. Hlj .zou dan~ een hni•~ cH,,,,,, op te 
mu.en Via; ee:n notaris,~ Ja.ia verweerder-die dar pen gehoor wil un.pvm. 
Noehtans zou een verko.op vm de·'W.ÖJIÏD& die tWee afz.onderlbh wocmgcc1eehm 
bevit. in weerWil wn wat vc:rwiecrder '9ll!l2lt .tl: doen aetovm. ·n een· mear 
opèrenpt bdte1imcm. Dc·xechtbank heeft de~,.., V8D de eisende partij 
oasekeken ell· dae"als ~g, juiSt en aazm8rdbar be9r.bouwcl 7.0dat er geen 



unleidfna bD beman om owr te.gam tat·em·apertile omtrent de~. 

De "V.Ordaiing-is.dc;dJal'ft: gesroad 

Wi.fande in burgedijb •~ ûuaste eanJea en. op teaemPaak. 

Veddurt de wrdcring..zoela omscbrcval bij 'besluiten ncc:rp1cad ~ 27'aqtanber 
2012 toell#bur. en gegrond in de volgende mate: 

v~ ~tot het bdllarV1111eenmeerwaardesam1e11 belope wn 
99.324.92 EURO aan eisende pmtij,.meer. de gcechteqjke;imrest= vanaf' datum 
van 6aavurdhJg of25.02.20121ot en-mét de dag VID de algehele betaling. 

Veroprdedt ~tot de kosCen Yin het aediDa, begroot op dagvwdiDg 
359,44-EURO, ~ .inadmjving 129,47 EURO en.de koiml vm_ 
bnfmialding VID on6odwVia vmmis-P .M., 

Stut.de voorlopige tmuitvoedCaai!11:!8D l1et huidig wmiS toe, doch z.egen. voor 
recht dm.er-pen .anJeidma Wat tot uitilui1m Wil bet Jc•nhmnanmf, bij gebrek 

aan imoepina of bewijs vm de hiatoe ~ocn::ziene weuelijb·voorwurden. 

AJ~ .--m Diqeaproka op de.opeüue terecktdttillc ftll woemdq 
30:oktober 2013 

·alleea -....d.nchter, voorzitter vu de a:veade 
afBnanlhrd mtller. 
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