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" - -- - -------------------------------

2016/AR/1262 - In de zaak van: 

Het VLAAMSE GEWEST 

vertegenwoordigd door de VLAAMSE REGERING, 

met kantoren Koning Albert Il-laan 20 bus 1 te 1000 BRUSSEL, 

woonstkeuze doende bij zijn raadsman hierna vermeld, 

appellant, 

hebbende als raadsman mr. 

128 

tegen 

1. , ON 

met maatschappelijke zetel te 

en 

2. 

wonende te 

geïntimeerden, 

hebbende als raadsman mr. 

EN 

2016/AR/1273 - In de zaak van: 

Het VLAAMSE GEWEST 

advocaat te 

, advocaat te 

vertegenwoordigd door de VLAAMSE REGERING, 

met kantoren Koning Albert Il-laan 20 bus 1 te 1000 BRUSSEL, 

woonstkeuze doende bij zijn raadsman hierna vermeld, 

appellant, 

hebbende als raadsman mr. 

128 

advocaat te 
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tegen 

ON 

met maatschappelijke zetel te 

geïntimeerde, 

hebbende als raadsman mr. 

EN 

2016/AR/1274 - In de zaak van: 

Het VLAAMSE GEWEST 

, advocaat te 

vertegenwoordigd door de VLAAMSE REGERING, 

met kantoren Koning Albert Il-laan 20 bus 1 te 1000 BRUSSEL, 

woonstkeuze doende bij zijn raadsman hierna vermeld, 

appellant, 

hebbende als raadsman mr. advocaat te 

tegen 

wonende te 

geïntimeerde, 

hebbende als raadsman mr. , advocaat te 

wijst het hof het volgend arrest: 
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1. 

Het hof heeft partijen gehoord bij monde van hun raadslieden in openbare terechtzitting en 

in het Nederlands. 

De voor partijen neergelegde conclusies en overgelegde stukken werden ingezien. 

Partijen verklaarden ter zitting bij monde van hun raadsman dat alle neergelegde conclusies 

en overlegde stukken in het debat worden aanvaard. 

2. 

In de zaak 2016/AR/1262 zijn de bestreden beslissingen: 

het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Dendermonde, D zesde kamer, op 20 mei 2016 gewezen in de zaak die daar gekend 

was onder A.R. nummer 15/57 /A, waarin het VLAAMS GEWEST en de 

(hierna ook'' " genoemd) partij waren, 

het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Dendermonde, D zesde kamer, op 20 mei 2016 gewezen in de zaak die daar gekend 

was onder A.R. nummer 15/58/A, waarin het VLAAMS GEWEST en 

partij waren. 

Het hoger beroep werd ingesteld door het VLAAMS GEWEST middels verzoekschrift 

neergelegd ter griffie van dit hof op 11 juli 2016. 

In de zaak 2016/ AR/1273 is de bestreden beslissing gezegd vonnis in de zaak 15/57 / A. 

In de zaak 2016/AR/1274 is de bestreden beslissing gezegd vonnis in de zaak 15/58/A. 

Het hogere beroep werd telkens ingesteld door het VLAAMS GEWEST middels 

onderscheiden verzoekschriften die in de beide gevallen werden neergelegd ter griffie van 

dit hof op 13 juli 2016. 

3. 

Het geschil heeft betrekking op de (hierna gepreciseerde) administratieve geldboetes die 

door de rekenplichtige van het Herstelfonds werden opgelegd aan en aan 

wegens de (hierna gepreciseerde) doorbrekingen van het stakingsbevel dat op 20 

februari 2012 werd uitgevaardigd door de bouwinspectie en dat op 1 maart 2012 werd 

bekrachtigd door de GSl1• 

1 Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur 
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Dit stakingsbevel had betrekking op een perceel gelegen te 

, kadastraal gekend onder en 

(vastgesteld bij KB van , dat volgens het vigerende Gewestplan 

7 november 1978) gelegen is in agrarisch gebied. 

Het beval "de stopzetting van alle kleinhandelsactiviteiten". 

en kwamen elk van hun kant (tijdig en geldig naar de vorm) middels 

afzonderlijke dagvaarding, die (in de beide gevallen) werd betekend op 23 december 2014, 

op tegen de onderscheiden dwangbevelen die (in de beide gevallen) werden uitgevaardigd 

op 5 november 2014 en die hen (in de beide gevallen) werden betekend op 24 november 

2014, telkens met betrekking tot twee onderscheiden administratieve geldboetes die aan elk 

van hen waren opgelegd, meer bepaald: 

een administratieve geldboete van 5.000,00 euro die aan elk van hen was opgelegd 

bij onderscheiden beslissingen van de rekenplichtige van het Herstelfonds (telkens) 

van 25 april 2014 wegens de (eerste) doorbreking van gezegd stakingsbevel op 22 

augustus 2013; deze administratieve geldboetes werden (zowel in hoofde van 

als van 1 bij onderscheiden beslissingen van de GSI van 13 juni 

2014 verminderd tot 2.500,00 euro, 

een administratieve geldboete van 5.000,00 euro die aan elk van hen was opgelegd 

bij onderscheiden beslissingen van de rekenplichtige van het Herstelfonds (eveneens 

telkens) van 25 april 2014 wegens de (tweede) 

doorbreking van gezegd stakingsbevel, vastgesteld op 24 januari 2014; deze 

administratieve geldboetes werden (bij onderscheiden beslissingen van de GSI van 13 

juni 2914) NIET verminderd of kwijtgescholden. 

Bij onderscheiden vonnissen van 20 mei 2016 oordeelde de eerste rechter, ingaand op de 

onderscheiden vorderingen van en telkens dat "de administratieve 

geldboetes onrechtmatig zijn, want strijdig met art. 7.3. van het vrijstellingenbesluit en 

derhalve niet verschuldigd zijn". Hij verwees het VLAAMS GEWEST telkens in de 

gedingkosten. 

In hoger beroep beoogt het VLAAMS GEWEST (in essentie) telkens dat de twee vonnissen 

zouden worden teniet gedaan, dat de onderscheiden vorderingen van en 

gericht tegen gezegde administratieve geldboetes/dwangbevelen alsnog zouden 

worden afgewezen als ongegrond en dat zij (telkens) zouden worden verwezen in de 

gedingkosten. 

4. 

De drie zaken zijn samenhangend; omwille van een goede rechtsbedeling worden ze in 

toepassing van art. 30 Ger. W. gevoegd. 
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5. 

Geïntimeerden voeren betwisting omtrent de vraag of het VLAAMS GEWEST middels één 

beroepsverzoekschrift hoger beroep mocht instellen tegen de beide bestreden vonnissen. 

Nog los van de vaststelling dat de beide zaken manifest samenhangend zijn (zie hoger) en, in 

de mate als afzonderlijk voor het hof gebracht, voor een goede rechtsbedeling (dienen te) 

worden gevoegd, is het hoe dan ook zo dat ingevolge het afzonderlijk hoger beroep dat het 

VLAAMS GEWEST navolgend aan het hoger beroep tegen de beide vonnissen samen, tijdig en 

geldig naar de vorm heeft ingesteld tegen elk van de betrokken vonnissen afzonderlijk, het 

hof hoe dan ook gevat is door een ontvankelijk hoger beroep tegen elk van deze vonnissen. 

6. 

6.1. De eerste rechter nam aan dat de vergunningstoestand van het betrokken pand niet 

dermate was dat het de toepassing van art. 7.3. van het Vrijstellingsbesluit2 verhindert. Deze 

uitzonderingsbepaling laat, zonder dat een stedenbouwkundige vergunning daartoe vereist 

is, een tijdelijke gebruikswijziging toe van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht 

gebouw, op voorwaarde dat dit een maximale duur van 90 dagen per jaar niet overschrijdt. 

Vervolgens oordeelde de eerste rechter dat niet werd vastgesteld/niet is aangetoond dat in 

het betrokken pand meer dan 90 dagen kleinhandelsactiviteiten werden gehouden. 

6.2. Anders dan de eerste rechter is het hof van oordeel dat uit de gegevens waarvan het 

vermag kennis te nemen genoegzaam blijkt dat in de mate dat het al zo zou zijn (-wat mede 

voorwerp van discussie is tussen partijen-) dat de vergunningstoestand van het kwestieuze 

pand de toepassing van art. 7.3. Vrijstellingsbesluit niet in de weg zou hebben gestaan, er 

(zoals door het VLAAMS GEWEST als een van zijn grieven opgeworpen) genoegzaam blijkt dat 

gedurende een (veel) langere periode dan middels gezegde uitzonderingsbepaling 

toegestaan, kleinhandelsactiviteiten in het pand werden gehouden, waaromtrent (onder 

meer) op 22 augustus 2013 en 24 januari 2014 vaststellingen werden verricht. 

6.2.1. Reeds op 15 november 2011 werd door de bouwinspectie vastgesteld dat (ofschoon 

de toestand toenmalig zo was dat het CBS van op 10 oktober 2011 een 

vergunning had verleend voor opslagactiviteiten, met uitsluiting van groot- en kleinhandel en 

er aangaande deze geweigerde activiteiten een administratief beroep voor de Bestendige 

Deputatie hangende was) loods 4 ingericht was en in gebruik was als kleinhandel in potten 

en tuinaccessoires onder de benaming" 

2 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige veergunning nodig is. 
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In het P.V. werd ook verwezen naar de inhoud van de website van , waarvan 

een kopie gevoegd was en die zich duidelijk richt naar privaat cliënteel: "( ... ) 

verkoopt elke dag productieoverschotten in hun grote magazijnen in ( ... ). Je vindt bij 

ons geen gedecoreerde winkelruimte, maar wel een ruim aanbod aan zéér interessante 

prijzen ( ... ) De verkopers helpen U graag, zelfs met het inladen van uw aankopen (".) Een 

aanrader dus voor wie vindt dat zijn tuin iets meer kan gebruiken, maar tegelijk ook aan zijn 

portemonnee denkt. (".) Daarom is ook levering aan huis mogelijk. (".) Vanaf 4 november 

open in . Alle dagen van 10u00 tot 1Bu00. Dinsdag gesloten. (".) Neem af en toe een 

kijkje op onze website aangezien er voor feestdagen extra openingsdagen worden voorzien." 

6.2.2. Op 20 februari 2012, d.i. nadat de Bestendige Deputatie op 2 februari 2012 ook de 

groothandelsactiviteiten had vergund, doch niet de kleinhandelsactiviteiten, stelde de 

bouwinspectie opnieuw vast dat (in loods 4) kleinhandelsactiviteiten werden uitgeoefend, 

waarop dan het stakingsbevel werd uitgevaardigd. 

Dienaangaande laat het VLAAMS GEWEST trouwens terecht gelden dat het stakingsbevel 

(reeds) werd aangevochten voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend 

zoals in kortgeding (zoals toenmalig voorzien in art. 6.1.47, laatste lid VCR03), die op 25 juni 

2012 de vordering tot opheffing van dit stakingsbevel (en de daarop volgende 

bekrachtigingsbeslissing) afwees als ongegrond; het hof stelt vast dat de rechter alsdan 

oordeelde dat "er minstens aanwijzingen zijn van een strafbare inbreuk waardoor de 

stillegging ten genoegen van recht is verantwoord". Tegen deze beslissing werd geen beroep 

ingesteld. 

6.2.3. Op 22 augustus 2013 (zijnde de datum waarop de eerste doorbreking werd 

vastgesteld), werd opnieuw het bestaan van kleinhandelsactiviteiten vastgesteld. 

De verbalisant informeerde daarbij zelfs naar de mogelijkheid om als particulier iets aan te 

kopen dat zou moeten dienen als geschenk en liet zich dienaangaande door de verkoper 

adviseren (uiteraard zonder tot aankoop over te gaan). Hij mocht ook vernemen dat het 

mogelijk was een cadeaubon aan te kopen. Het inwinnen van dergelijke info valt, in weerwil 

van wat geïntimeerden voorhouden, geenszins als provocatie (zoals bedoeld in art. 30 V.t. 

Sv.) te kwalificeren. 

3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Hoofdstuk VI van de VCRO werd met ingang van 1 maart 2018 grondig gewijzigd, ook wat de 

nummering/volgorde van sommige voor het geschil relevante bepalingen betreft. Ingevolge art. 51 van het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018 betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en 

tot wijziging en opheffing van diverse besluiten, trad immers op 1 maart 2018 in werking het decreet van 25 

april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (met uitzondering van de artikelen vermeld 

in zijn artikel 145, tweede lid); dit decreet voorziet gezegde wijzingen aan de VCRO. 

Waar Hoofdstuk VI inhoudelijk gewijzigd werd, vertoont dit nergens relevantie voor de beoordeling van 

onderhavig geschil. Waar het vormelijk werd gewijzigd, verwijst het hof naar de oude bepalingen, zoals van 

kracht in de voor het geschil relevante periode. Ook partijen hebben in hun conclusies enkel verwezen naar de 

oude bepalingen. 
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Doch hoe dan ook: de verbalisant stelde ook vast dat er vrije toegang was voor particulieren 
en dat de inrichting van de winkel nog dezelfde is als voorheen; aan het P.V. wordt ook een 

uittreksel uit de website gevoegd, die zich nog steeds richt tot privaat cliënteel: "Een 

aanrader dus voor wie vindt dat zijn tuin iets meer kan gebruiken, maar tegelijk ook aan zijn 

portemonnee denkt. " 

6.2.4. Op 24 januari 2014 (zijnde de datum waarop de tweede doorbreking werd 

vastgesteld), werd vastgesteld dat op de website "solden" werden aangekondigd en dat in de 

buurt van de kwestieuze inrichting folders werden verspreid met publiciteit voor solden in de 

kwestieuze inrichting in de periode 2 januari tot 31 januari (alle dagen, behoudens op 

dinsdag). 

6.3. Deze vaststellingen tonen naar oordeel van het hof genoegzaam aan dat minstens 

sinds 15 november 2011 (en zelfs sinds 4 november 2011, gelet op de aangehaalde passage 

van de website "Vanaf 4 november te '') tot 24 januari 2014 (dit is dus ruim buiten de 

limieten van de ingeroepen uitzonderingsbepaling) in de kwestieuze inrichting kleinhandel 

werd bedreven, spijts de afwezigheid van de daartoe vereiste stedenbouwkundige 

vergunning. 

De vastgestelde doorbrekingen van het stakingsbevel worden ten onrechte betwist. 

Het is geenszins geloofwaardig dat slechts gedurende korte periodes (die samen niet meer 

dan 90 dagen per jaar zouden hebben bedragen) kleinhandel werd gedreven. Werkelijk niets 

in de gegevens waarvan het hof vermag kennis te nemen wijst erop dat bij wijze van 

uitzondering op een normale groothandelsactiviteit gedurende beperkte periodes goederen 

aan particulieren zouden zijn verkocht. 

Wel integendeel: op 19 augustus 2013 dienden geïntimeerden een aanvraag tot planologisch 

attest in, waarin zij expliciet stelden: "In de periode van januari tot en met december 2013 

werd door het bedrijf een totale verkoop gerealiseerd van 746.094,01 euro. Daarbij bedroeg 

de particuliere verkoop 286.370,032 euro of 38,4% van de totale verkoop (".) In de toekomst 

wenst men deze verhouding (min. 60 % groothandel - max. 40 % kleinhandel) te behouden." 

En verder: "De publiek toegankelijke ruimte is aldus ook in gebruik als magazijn/opslagruimte 

(".); de huidige toegankelijke ruimte van is en blijft aldus een magazijnruimte 

en geen gedecoreerde winkelruimte" en nog: "De aanvrager wenst op de site als 

nevenactiviteit de kleinhandelsactiviteit te regulariseren". 

Overigens: in heel deze aanvraag is er niet de minste sprake van kleinhandelsverkoop 

gedurende beperkte periodes, die men zou willen uitbreiden naar een permanente activiteit, 

maar integendeel van een doorlopende "neven"activiteit (die een kleine 40 % van de omzet 

vertegenwoordigt) die men wenst te regulariseren. 

6.4. Louter ten overvloede voegt het hof nog het volgende toe. Het wettig uitgevaardigd 

en bekrachtigd stakingsbevel van 20 februari 2012 (-want niet opgeheven middels beslissing 
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van de rechter, zetelend zoals in kortgeding, van 25 juni 2012, tegen welke beslissing geen 
hoger beroep werd ingesteld-) beveelt "de stopzetting van alle kleinhandelsactiviteiten", 

zodat elke kleinhandelsactiviteit op de site (zelfs al zou ze op zich beschouwd niet 

vergunningsplichtig zijn omwille van de uitzonderingsbepaling van art. 7.3. 

Vrijstellingsbesluit) in principe volstond om een doorbreking van het kwestieuze 

stakingsbevel te impliceren, vatbaar voor het opleggen van een administratieve geldboete. 

7. 

Als in essentie in het ongelijk gestelde partijen worden geïntimeerden verwezen in het 

geheel van de gedingkosten, met uitzondering van één rolrecht hoger beroep, nu de 

argumentatie van geïntimeerden het VLAAMS GEWEST ertoe heeft gebracht tegen de 

onderscheiden vonnissen afzonderlijke beroepen in te stellen, en deze beroepen (indien van 

meet af aan aldus voor het hof gebracht) alvast zouden hebben volstaan om het hof te 

vatten. 

De rechtsplegingsvergoedingen worden telkens begroot op het geïndexeerde basisbedrag 

bedoeld in art. 2 van het KB van 26 oktober 2007, wat eerste aanleg betreft (waar twee 

afzonderlijke procedures bestonden) telkens voor een in geld waardeerbare vordering 

tussen 5.000,01 euro en 10.000,00 euro en wat hoger beroep betreft (waarvoor het VLAAMS 

GEWEST slechts aanspraak maakt op één rechtsplegingsvergoeding) voor een in geld 

waardeerbare vordering tussen 10.000,01 euro en 20.000,00 euro. 

8. 

Alle anders luidende conclusies worden door het hof verworpen als ongegrond, niet dienend 

en/of irrelevant. 

OM DIE REDENEN, 

HET HOF, 

recht doende op tegenspraak. 

Gelet op artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. 

Voegt de zaken 2016/AR/1262, 2016/AR/1273 en 2016/AR/1274 samen. 
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Verklaart het hoger beroep van het VLAAMS GEWEST zowel tegen 

ontvankelijk en gegrond. 

Doet de bestreden vonnissen teniet en opnieuw wijzend, 

als tegen 

wijst de oorspronkelijke vorderingen van 

af als ongegrond. 

en ontvankelijk, doch wijst ze 

Verwijst in de gedingkosten gevallen in eerste aanleg in de zaak 15/57 /A, die enkel 

nuttig te begroten zijn aan de zijde van het VLAAMS GEWEST op de 

rechtsplegingsvergoeding {990,00 euro). 

Verwijst in de gedingkosten gevallen in eerste aanleg in de zaak 15/58/A, die 

enkel nuttig te begroten zijn aan de zijde van het VLAAMS GEWEST op de 

rechtsplegingsvergoeding {990,00 euro). 

Verwijst en samen in de gedingkosten gevallen in hoger beroep, die 

enkel nuttig te begroten zijn aan de zijde van het VLAAMS GEWEST op 2 x het rolrecht hoger 

beroep van 210,00 euro en één maal de rechtsplegingsvergoeding van 1.320,00 euro. 

Aldus gewezen door de negende kamer van het Hof van beroep te Gent, recht doende in 

burgerlijke zaken, samengesteld uit: 

Mevrouw 

De heer 

De hee1 

en uitgesproken door de Kamervoorzitter van de kamer in openbare 

éénentwintig juni tweeduizend en negentien, 

bijgestaan door 

Kamervoorzitter, 

Raadsheer, 

Raadsheer, 

terechtzitting op 

Mevrouw . Griffier. 
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