
inforum n° 13030 

1 

Rb. Brugge, 12 december 1990, 1e K. 

 

Zandvoorde Polder / M 

 

 

(…) 

Vordering 

 

Eiseres vordert dat gezegd wordt voor recht dat verweerders een perceel, gelegen aan de Grintweg, te 
Oostende, kadastraal bekend onder Oostende, 12e afdeling (Zandvoorde), sectie A, nr. 509/E, 
bezetten zonder recht noch titel. 

Plaatsopneming 

Het perceel 509/E ligt rechts, komende van Zandvoorde-dorp, langs de Grintweg. 

Partijen zijn het erover eens dat de bestaande Grintweg verlegd werd in 1951-1952 en over het 
perceel liep. De afscheiding tussen het erf van verweerders en het eigendom van eiseres was de dijk 
en de dijkgracht. 

Verweerders verklaren dat zij na het beëindigen van de wegenwerken in 1951-1952 het perceel grond 
hebben opgehoogd en een omheining hebben aangebracht. 

Tweede verweerder preciseert dat het zijn vader is geweest die zulks heeft gedaan en dat hij 
naderhand nooit een andere situatie heeft gekend. Het perceel bestaat uit een linker gedeelte 
(wanneer wij met de rug naar de Grote Keignaert staan) dat met ursusdraad en betonpalen is 
omheind. De omheining ziet er van recente datum uit. Op dit perceel worden bieten, prei en selder 
geteeld. Het rechter perceel is omheind met prikkeldraad, betonpalen en geteerde houten palen. Deze 
omheining is duidelijk van oudere datum. Het perceel bestaat uit een weide. 

Tussen het rechter en linker gedeelte loopt een weg die met steenslag is verhard. 

Het opmetingsplan van 1957 dat zich in het dossier van eiseres bevindt, werd opgemaakt door het 
Kadaster om de nodige aanpassingen te brengen na de uitgevoerde wegenwerken van 1951-1952. 

Beoordeling 

Van het openbaar domein maken deel uit de aan een administratieve rechtspersoon toebehorende 
goederen die onontbeerlijk zijn voor het vervullen van een openbare dienst of voor het behartigen van 
een openbare noodwendigheid. Naast de bevaarbare waterlopen en het maritieme openbaar domein 
dient eveneens het openbaar domein van Polders en Wateringen te worden vermeld (Derine e.a., 
Zakenrecht, IA, blz. 170 en 180). 

Het openbaar Polderdomein omvat dijken, sluizen, valdeuren, bruggen, waterlopen, kanalen, duikers, 
wegen en al wat dienstig is tot de veiligheid, de drooglegging en de bevloeiing; dit alles in zoverre zij 
voor een openbare dienst bestemd zijn en daartoe aangewend worden (Pauwels, Adm. Lexicon, Tw. 
Polders en Wateringen, nr. 281 en 605). 
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Het wordt te dezen niet betwist dat vóór de heraanleg van de Grintweg het litigieuze perceel de dijk 
vormde die de polders moest beschermen tegen de waterweg «De Grote Keignaert». M.a.w., vóór de 
wegenwerken in 1951-52 behoorde het perceel zeker tot het openbaar domein. 

Een goed dat deel uitmaakt van het openbaar domein, kan dit karakter slechts verliezen door een 
uitdrukkelijke beslissing tot «desaffectatie» door de bevoegde overheid of door een rechtshandeling 
die in de persoon van de bevoegde overheid noodzakelijkerwijze een dergelijke beslissing 
veronderstelt (Cass., 3 mei 1968, R.C.J.B., 1969,5, met noot van A. Mast; Cass., I oktober 1976, 
Pas., 1977, I, 133). M.a.w., een goed houdt niet op tot het openbaar domein te behoren door het 
enkele feit dat het niet meer wordt gebruikt. 

Het voorste! van eiseres op 6 februari 1986 aan verweerders tot aankoop van het perceel wijst 
ongetwijfeld op een beslissing tot «desaffectatie». Uit het stilzitten van eiseres gedurende de daaraan 
voorafgaande jaren (ongetwijfeld meer dan 30 jaar) vermogen verweerders evenwel geen beslissing 
tot «desaffectatie» af te leiden. Evenmin verrichtte eiseres vóór 1986 enige rechtshandeling die zulks 
zou impliceren. Dientengevolge kunnen zij zich in de gegeven omstandigheden niet op de verkrijgende 
verjaring beroepen aangezien de dertigjarige termijn ten vroegste op 6 februari 1986 een aanvang 
nam. 

Uit het voorgaande volgt dat verweerders het perceel zonder recht noch titel bezetten en dat zij 
gehouden zijn binnen de hierna bepaalde termijn het ter vrije beschikking van eiseres te stellen na de 
door hen geplaatste omheining te hebben verwijderd. Een veroordeling tot enige dwangsom komt niet 
verantwoord voor aangezien eiseres niet aantoont dat een gebeurlijke vertraging in de uitvoering haar 
aan een ernstig nadeel blootstelt. Evenmin bestaat er aanleiding toe de voorlopige uitvoering toe te 
staan. 

 

(…) 


