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Inzake 

1 . . 

ondernemingsnummer 1 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 

le verschijner - oorspronkelijke beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. Dirk Arlts, advocaat bij de balie Limburg 

2. de STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN HET VLAAMS 

GEWEST 

bevoegd voor het grondgebied van de Provincie Limburg, 

met diensten te 3500 Hasselt, Koningin Asftridlaan 50, bus 1, 

2e verschijner - oorspronkelijke eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door Andy Beelen loco mr. Christian Lemache, 

belden advocaat bij de balie .Limburg 

en inzake 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en Inzake 

geboren te 1 op : 
wonende te . 

oorspronkelijke beklaagde 

aanwezig 

r--PAGE 01-aaoa12q9ba1-0002-0020-01-a1-;-i 

L 



Hof van beroep Antwerpen -2018 /VU/7 - 2012/C0/136-p. 3 
. ·..--·..x:..,...r�·---------------------

1. Gezamenlijk verzoekschrift overeenkomstig art. 706 Ger.W. 

Op 5 iuli 2018 hebben mr. Dirk ARITS, advocaat bij de balie van Limburg, raadsman van 

1 en mr. Christian LEMACHE, advocaat bij de balie Limburg, raadsman van de 

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, een gezamenll!k 

verzoekschrift overeenkomstig artikel 706 Ger.W. neergelegd op de griffie van het hof van 

beroep Antwerpen, en dit met betrekking tot het arrest van het hof van beroep Antwerpen, 

12e kamer, d.d. 5 februari 2014, 

het verzoekschrift luidende als volgt: 

Hof van beroep Antwerpen 

12e kamer - correctionele zaken 

Waalse Kaai 35A 

2000 ANTWERPEN 

Mijnheer de Eerste Voorzitter, 

Dames en Heren voorzitters en raadsheren, 

Partijen vragen dat het hof van beroep te Antwerpen, 12e kamer, correctionele zaken recht 

zou doen op onderhavig verzoek: 

TEN VERZOEKE VAN: 

1. 1 
KBO-nr.1 

1e verschljner 

met maatschappelijke zetel te . 

Mr. Dirk Arits 

en 

2. DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, bevoegd voor het 

grondgebied van de provincie Limburg, met burelen gevestigd te 3500 Hasselt, Koningin 

Astrldlaan 50/1. 

2e verschljner Mr. Christian Lemache 
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A. VERSIE VAN EERSTE VERSCHIJNENDE PARTIJ 

1. Standpunt 

Bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 05.02.2014, gekend onder AR 

2012/C0/136 werden eerste verschijnende partij en mevrouw 1 � veroordeeld 

tot herstel In de oorspronkelijke staat van stedenbouwkundige Inbreuken op het perceel te 

1 , gekadastreerd . ., en dit binnen de 

twee jaar vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het arrest, zijnde 20.02.2016 en dit 

onder verbeurte van een dwangsom van € 125,00 per dag vertraglng. 

Het arrest verwierf kracht van gewijsde op 20.02.2014 zodat de herstelwerkzaamheden per 

20.02.2016 diende uitgevoerd te zijn. 

Aangezien het arrest op 27.05.2014 werd betekend. 

Nadien werden verschillende bevelen tot betalen betekend, met name op 10.07.2014, 

27.04.2016, 19.10.2016, 27.03.2017, 30.08.2017 en 08.02.2018. 

Conform het arrest bestaan de uit te voeren werken uit: 

1. de afbraak/verwijdering van 

de verharding in klinkers met een oppervlakte van 23 m x 52 m tegen de achtergevel 

van de 2 loodsen 

de muur In gevelsteen rond deze verharding met aan de achterzijde een 

poortopening en rechts een deuropening, alsmede meerdere ramen 

de verharding in beton achter de binnenkoer, dienstig als stapelruimte voor 

materialen 

de verharding in klinkers tussen belde loodsen 

het afdak op metalen palen tegen de achtergevel van de woning - stal met een 

oppervlakte van 5,50 m x 14 m, een hoogte van 3,20 m en afgedekt met 

geprofileerde staalplaat 

het vloerdek in klinkers onder dit afdak 

de gemetselde keermuur (hoogte 2 m) die de vijver scheidt van het maaiveld van de 

voorliggende woning 

de metalen trap 

het terras aan de voorzijde van de vijver met een oppervlakte van 8 m x 8 m 
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de afsluiting in metaal rond het terras 

de verharding In klinkers rond de vijver 

de afsluiting rond de vijver met metalen kettingpaaltjes 

de uitbreiding van de leefruimte van de woning aan de achterzijde ter hoogte van het 

terras 

het eiland In de vijver 

het bruggetje 

2. het aanschuinen van de oevers van de vijver zodat een zacht glooiende helling ontstaat 

Uit het proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering d.d. 01.02.2017 blijkt dat de 

inspecteur op 26.01.2017 kon vaststellen dat volgende werken nog uitgevoerd dienen te 

worden: 

- "verwijderen van de materialen waar voordien de verharding van punt 3 lag, op het 

moment van de controle liggen er verschlllende rollen plastiek folie en metaal 

gestapeld" 

Bij aangetekend schrijven van 15.02.2017 heeft de raadsman van concluante meegedeeld 

aan tweede verschijnende partij dat deze materialen werden verwijderd met een 

bijgevoegde fotoreportage. 

Op 02.03.2017 werd vervolgens door tweede verschijnende partij opgemerkt dat volgende 

werken nog dienen te worden uitgevoerd: 

- "Opruimen van het terrein achter de talud; door middel van het verwijderen van de 

ijzeren spoelen waarop de plastiek zat die over de asperges getrokken wordt." 

{eigen onderlijning) 

Dat deze werkzaamheden nochtans NIET werden BEVOLEN in de lijst van uitdrukkelijk uit te 

voeren werken in voormeld arrest zoals verwittigd aan tweede verschijnende partij bij 

schrijven van de raadsman van concluante d.d. 16.03.2017. 

De verwijdering van materialen achter de talud behoort duidelijk NIET tot de uit te voeren 

werken. 

Bovendien zijn de Ijzeren spoelen noodzakelijk voor de bedrijvigheid en handelsultbating 

door� . (oprollen van plastic folie) 
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leder oogstjaar, gedurende 5 a 6 maanden, zijn de ijzeren spoelen nodig in het 

productieproces van de asperges. 

Men kan logischerwijze niet telkenmale overgaan tot opruiming van de materialen. 

Dat er vanaf de datum van controle d.d. 02.03.2017 waarbij het volledig herstel Is gebleken 

geen dwangsom verbeurd kan worden. 

Dat de raadsman van eerste verschijnende partij zulks nogmaals heeft meegedeeld aan 

tweede verschijnende partij bij brief van 22.03.2017. 

Bij brief van 03.04.2017 deelt tweede verschijnende partij echter mee dat de afbraak van de 

verharding in beton gelegen achter de binnenkoer uiteraard ook de verwijdering van de 

materialen impliceert die hierop gestapeld lagen en dit beschouwd wordt als substitutie. 

Tenslotte werd op 09.05.2017 aan tweede verschijnende partij verzocht te bevestigen dat 

concluante vanaf 02.03.2017 niets meer verschuldigd Is, weze het zonder enige reactie. 

Vervolgens ging eerste verschijnende partij over tot dagvaarding voor de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren op 07.07.2017 om te zeggen voor recht dat er 

geen dwangsom verbeurd kan worden vanaf de datum van vaststelling van Integraal herstel, 

zijnde 02.03.2017. 

Bij beschikking van de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling 

Tongeren d.d. 04.01.2018 oordeelde de beslagrechter dat het niet aan hem was om over 

voormeld geschilpunt te oordelen gezien de beoordeling van de inhoud en de omvang van 

de herstelverplichtingen enkel toekomt aan de dwangsomrechter, zijnde de 12de kamer -

correctionele zaken bij het Hof van beroep te Antwerpen. 

Vervolgens heeft de beslagrechter te Tongeren de zaak overgemaakt aan uw Hof teneinde 

een interpretatief arrest te bekomen. 

De overige beslissingen inzake ontvankelijkheid en gegrondheid werden hierbij 

aangehouden. 

In afwachting van het f nterpretatief arrest werd de zaak naar de bijzondere rol verzonden. 
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Dat ter zitting van 14.02.2018 en 21.02.2018 het hof van oordeel was dat het voor de 

beslagrechter onmogelijk was om de zaak op die manier aanhangig te maken. 

Bij arrest van 21.03.2018 stelt het hof van beroep Antwerpen dat zij niet rechtsgeldig gevat 

is en verzendt de zaak terug naar de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg 

Limburg, afdeling Tongeren. 

Het hof van beroep oordeelt dat de vorderingen tot uitlegging op grond va artikel 796 

Ger.W. moeten worden voorgelegd bij verzoekschrift op tegenspraak als bedoeld in de 

artikelen 1034bls tot 1034sexles dan wel bij gezamenlijk verzoekschrift overeenkomstig 

artikel 706. 

Eveneens wijst zij op artikel 793 Ger.W. dat bepaalt dat de beslagrechter een mogelljks 

onduidelijke of dubbelzinnige beslissing kan uitleggen. 

Dat eerste verschijnende partij het Hof om de uitlegging van het arrest verzoekt. 

Dat de dwangsom per dag vertraging verbeurd tot de uitvoering van de 

herstelwerkzaamheden. 

Aangezien een nieuwe beslissing derhalve noodzakelijk Is tot uitlegging van het arrest van 

het hof van beroep te Antwerpen van 05.02.2014, gekend onder A.R. 2012/C0/136, met 

toepassing van artikelen 793 ev. Ger. W. 

2. De vordering 

De zaak op de inleidingszitting te weerhouden met toepassing van art. 735 Ger.W.; 

De vordering van eerste verschijnende partij ontvankelljk en gegrond te verklaren; 

Te zeggen voor recht dat de verwijdering van de materialen achter de talud niet behoort tot 

de uit te voeren werken zoals bevolen bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 

05.02.2014, gekend onder A.R. 2012/C0/136; 

Te zeggen voor recht dat het herstel bijgevolg integraal werd uitgevoerd; 

Te horen bevelen dat op de kant van de oorspronkelijke beslissing melding zal worden 

gemaakt van het beschikkend gedeelte van de uitleggende beslissing én dat geen uitgifte, 
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afschrift noch uittreksel van de oorspronkelijke beslissing mag worden uitgereikt, tenzij 

daarop melding is gemaakt van het beschikkend gedeelte van de uitleggende beslissing; 

Te horen bevelen dat de kosten ten laste van tweede verschijnende partij, minstens de Staat 

worden gelegd, begroot op, 

R.P.V. (te indexeren) 

Rol recht 

Verder te oordelen als naar recht; 

€ 1.440,00 

€P.M. 

8. VERSIE VAN TWEEDE VERSCHIJNENDE PARTIJ 

1. FEITEN en RETROACTEN 

Bij arrest dd. 05.02.2014 van het Hof van Beroep te Antwerpen werden Mevrouw 1 
� en de veroordeeld tot het herstel van de plaats In de vorige staat 

van een perceel in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, gelegen te . 

. en dit binnen een 

termijn van 24 maanden na het In kracht van gewijsde treden van het arrest. 

Dit betekent dat het bevolen herstel uiterlijk op 20.02.2016 uitgevoerd moest zijn . 

BIJ gebreke van uitvoering binnen deze termijn was een dwangsom verschuldigd van 125 € 
per begonnen dag vertraging, uiteraard mits voorafgaande betekening. 

Het arrest werd betekend op 27 .05.2014. 

Op 27.04.2016, 19.10.2016 en 27.03.2017 werden bevelen tot betalen betekend door het 

ambt van gerechtsdeurwaarder· ; te l 

Op 02.03.2017 werd een uitvoerend beslag roerend goed betekend lastens de 1 
1 met zetel te 1 

Op 07.03.2017 werd een PV van vaststelling van niet-uitvoering arrest opgesteld: 
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Vastgesteld werd echter dat er nog steeds materialen liggen achter de talud {ijzeren 

spoelen) 

2. IN RECHTE 

De vraag stelt zich thans naar de verbeurte van de dwangsom. 

Op 02.03.2017 werd vastgesteld dat er zich nog steeds materialen bevonden op het terrein. 

Op 07.03.2017 werd een proces-verbaal van niet uitvoering arrest opgesteld. 

Dit PV geniet overeenkomstig art. 6.1.5 VCRO een bijzondere bewijswaarde tot bewijs van 

het tegendeel. 

Eiser stelt evenwel dat de verwijdering van de materialen achter de talud niet behoort tot de 

uit te voeren werken, waartoe hij veroordeeld werd bij arrest van het hof van beroep te 

Antwerpen van 05.02.2014. 

De Ijzeren spoelen zouden noodzakelijk zijn voor de bedrijvigheid en handelsuitbatlng door 

del 

De maatregel van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand strekt er evenwel 

toe de gevolgen van een met de wet strijdige en voor het openbaar belang schadelijke 

toestand integraal te doen verdwijnen. 

Het perceel moet namelijk tot een legale toestand gebracht worden, verenigbaar met 

vergunning en bestemming. 

Daaruit vloeit voort dat de illegale constructies Integraal moeten worden verwijderd met 

inbegrip van het verwijderen van alle materialen van het terrein, strijdig rnet de 

bestemming. 

Op de foto's (stuk 1) aangehecht aan het PV dd. 02.03.2017, is duidelijk te zien dat ter 

plaatse spoelen en materialen aanwezig bleven die niet thuishoren in een ruimtelijk 

kwetsbaar gebied. 

De ruimtelijke ordening blijft ter plaatse ernstig geschaad. 
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Het herstel In de vorige staat strekt tot herstel van de (fysische) legaliteit, d.i. de niet

wederrechtelijke staat. 

Met andere woorden werd het herstel ter plaatse niet uitgevoerd op 02.03.2017 en vond 

sindsdien geen melding van herstel ov. art. 6.1.45 VCRO meer plaats. 

Bovendien Is de opslag van materialen onderworpen aan de vergunningsplicht. 

Het betrokken perceel is bovendien volledig gelegen binnen agrarisch gebied met ecologisch 

belang dewelke behoren tot de ruimtelijk kwetsbare gebieden zodat het vrijstellingsbesluit 

in deze geen toepassing kan vinden. 

Inzake ligt een blijvende schending van de vergunningplicht voor. 

Eerste verschijner beschikt niet over de vereiste vergunning voor de opslag van materialen 

zodat er in deze minstens sprake is van substitutie, de ene Inbreuk werd vervangen door een 

andere. 

3. DE VORDERING 

Te zeggen voor recht dat de vordering van eerste verschijnende partij ongegrond is. 

Te zeggen voor recht dat de verwijdering van de materialen achter de talud behoort tot de 

tot de uit te voeren werken met het oog op een integraal herstel zoals bevolen bij arrest van 

het Hof van Beroep te Antwerpen van 05.02.2014, gekend onder A.R. 2012/C0/136. 

Te zeggen voor recht dat op heden niet het bevolen herstel Integraal werd uitgevoerd en de 

dwangsom derhalve blijft verbeuren; 

Te horen bevelen dat op de kant van de oorspronkelijke beslissing melding zal worden 

gemaakt van het beschikkend gedeelte van de uitleggende beslissing en dat geen uitgifte, 

afschrift noch uittreksel van de oorspronkelijke beslissing mag worden uitgereikt, tenzij 

daarop melding is gemaakt van het beschikkend gedeelte van de uitleggende beslissing; 

Te horen bevelen dat de kosten ten laste van tweede verschijnende partij, minstens de Staat 

worden gelegd, begroot op, 

RPV (te indexeren) 1.440,00 € 
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Rolrecht: PM€ 

Verder te oordelen als naar recht. 

OM DEZE REDENEN 

BEHAGE HET HOF 

Partijen akte te verlenen dat zij arrest vragen betreffende de hoger omschreven vordering. 

De verzoekende partijen vragen tevens dat het hof een zitting bepaalt, binnen de 15 dagen 

na neerlegging van huldig verzoekschrift, waarop partijen zullen gehoord worden. 

Zij vragen het hof tevens partijen en hun raadsman hiertoe bij gewoon schrijven op te 

roepen. 

Mr. Dirk Arits (get) 

Voor! 

Mr. Christian Lemache (get) 

Voor de Stedenbouwkundig Inspecteur van het Vlaams Gewest 

2. Voorgaanden 

Bij het arrest, op tegenspraak gewezen op 5 februari 2014 door het hof van beroep 

Antwerpen, kamer 12, werd onder meer als volgt beslist: 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering gegrond; 

Beveelt beklaagden solidair de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen 

Impliceert: 
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1.  de afbraak/verwijdering van 

de verharding In klinkers met een oppervlakte van 23 m x 52 m tegen de achtergevel 

van de 2 loodsen 

de muur in gevelsteen rond deze verharding met aan de achterzijde een 

poortopenlng en rechts een deuropening, alsmede meerdere ramen 

de verharding in beton achter de binnenkoer, dienstig als stapelruimte voor 

materialen 

de verharding in klinkers tussen beide loodsen 

het afdak op metalen palen tegen de achtergevel van de woning - stal met een 

oppervlakte van 5,50 m >< 14 m, een hoogte van 3,20 m en afgedekt met 

geproftleerde staalplaat 

het vloerdek In klinkers onder dit afdak 

de gemetselde keermuur (hoogte 2 m) die de vijver scheldt van het maaiveld van de 

voorliggende woning 

de metalen trap 

het terras aan de voorzijde van de vijver met een oppervlakte van 8 m x 8 m 

de afsluiting in metaal rond het terras 

de verharding in klinkers rond de vijver 

de afsluiting rond de vijver met metalen kettingpaaltjes 

de uitbreiding van de leefruimte van de woning aan de achterzijde ter hoogte van het 

terras 

het eiland in de vijver 

het bruggetje 

2. het aanschuinen van de oevers van de vijver zodat een zacht glooiende helling ontstaat 

binnen de termijn van TWEE JAAR ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 

arrest; 

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen 2 jaar na het in kracht van gewijsde gaan van 

huidig arrest In de vorige staat wordt hersteld, en/of het strijdige gebruik niet binnen �ie 

termijn wordt gestaakt, zoals hiervoor gezegd, dat de stedenbouwkundig inspecteur, het 

college van burgemeester en schepenen, ambtshalve In de uitvoering ervan kunnen voorzien 

op kosten van de beklaagden; 
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Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materlalen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te 

verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd 

met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 

van een staat, opgesteld door de overheid die het arrest uitvoert, of begroot en uitvoerbaar 

verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank; 

Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 

voldaan, solldalr tot betaling aan de stedenbouwkundig Inspecteur van een dwangsom van 

HONDERDVIJFENTWINTIG EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 

verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd 

betekend; 

en dit uit hoofde van: 

1 op hierna vermelde data: 

Bij inbreuk op de artikelen 99, 146, 149 en 160 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende 

de organisatie van de ruimtelijke ordening, 

de feiten sedert 1 september 2009 strafbaar gesteld bij de artikelen 4.2.1, 6.1.1, 6.1.41 en 

6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

op het onroerend goed gelegen te 1 
gekadastreerd als 1 

eigendom van 1 in volle eigendom, ingevolge aankoop, akte d.d. 27 .05.2003; 

, afgevaardigd bestuurder zijnde van de 1 opdrachtgeefster 

der werken, 

handelingen, werken of wijzigingen, omschreven in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (voorheen artikel 99 van het Decreet van 18 mei 1999, het artikel 44 

van de Wet van 29 maart 1962 en het artikel 42 van het Decreet betreffende de ruimtelijke 

ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996), 
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hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij In strijd met de 

vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 

hetzij in geval van schorsing van de vergunning, uitgevoerd of voortgezet te hebben, 

en/of als eigenaar toegestaan of aanvaard te hebben dat deze werken, handelingen of 

wijzigingen zoals voorzien in artikel 6.1.1.1° en 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (voorheen artikel 146,1° en 2° van het Decreet van 18 mei 1999), gepleegd 

worden, 

In casu, 

op niet nader te bepalen data tussen 09.02.2006 en 30.08.2006, 

in agrarisch gebied met ecologisch belang, en grenzen aan het EG-habitatrichtlijngebied BE 

2200034 ' : met · , J; en en , het oprichten van 

een verharding In klinkers met een oppervlakte van ongeveer 23 x 52 m tegen de 

achtergevel van 2 loodsen 

een muur In gevelsteen rond deze verharding {hoogte 1.60 m) met aan de achterzijde 

een poortopenlng en rechts een deuropening, alsmede meerdere ramen 

een verharding in beton achter de binnenkoer (breedte 3 m lengte 52 m), dienstig als 

stapelruimte voor materialen 

een verharding In klinkers tussen beide loodsen in plaats van grasdallen zoals 

voorzien op de goedgekeurde bouwplannen 

een afdak op metalen palen tegen de achtergevel van de woning - stal met een 

oppervlakte van ongeveer 5,50 m x 14 m en een hoogte van 3,20 m en afgedekt met 

geprofileerde staalplaat. Het afdak is voorzien van een vloerdek In klinkers. 

een vijver met binnenliggend eiland en bruggetje, met een oppervlakte van ongeveer 

42 x46 m 

een gemetselde keermuur (hoogte 2 m) die de vijver scheldt van het maaiveld van de 

voorliggende woning 

een metalen trap 

een terras aan de voorzijde van de vijver met een oppervJakte van ongeveer 8 x 8 m 

een afsluiting in metaal rond het terras 

een verharding In klinkers rond de vijver 

achter de binnenkoer aan de rechterzijde van de vijver werd nog een verharding 

aangebracht 

een afsluiting rond de vijver met metalen kettingpaaltjes 
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een uitbreiding van de leefruimte van de woning aan de achterzijde ter hoogte van 

het terras. 

overgeschreven op het hypotheekkantoor van· 

Ref.:: 

Bedrag: 135,52 euro 

Hypotheekbewaarder a.i. (get) 1 

3. Rechtspleging voor het hof 

op 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 19.09.2018 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de voorzitter In haar verslag, 

de oorspronkelijk beklaagde 1 
het Openbaar Ministerie in zijn advies, 

· In persoon, 

de oorspronkelijke eiser tot herstel in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman 

voornoemd, 

de oorspronkelijke beklaagde 

raadsman voornoemd. 

De door de oorspronkelijke beklaagde 

in haar middelen, ontwikkeld door haar 

· ter griffie neergelegde stukken, 

alsmede het door de oorspronkelijke eiser tot herstel ter zitting d.d. 19.09.2018 neergelegde 

stuk werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de vordering tot uitlegging 

De artikelen 793 en volgende Ger.W. betreffende de rechtspleging inzake uitlegging en 

verbetering van vonnissen en arresten zijn van toepassing in strafzaken, aangezien het 

Wetboek van Strafvordering, noch enig rechtsbeginsel deze rechtspleging afzonderlijk 

regelen. 
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Overeenkomstig art. 793 Ger.W. kan de rechter die een onduidelijke of dubbelzinnige 

beslissing heeft gewezen, die beslissing uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde 

rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. 

De beslissing waarvan de uitlegging wordt gevorderd betreft het arrest van het hof van 

beroep te Antwerpen, 12de correctionele kamer (thans C4 kamer) d.d. 05.02.2014, zodat dit 

hof overeenkomstig art. 795 Ger.W. bevoegd is om kennis te nemen van de vordering tot 

ultlegging. 

De vordering tot uitlegglng werd, gelet op het feit dat partijen het met betrekking tot de 

wijze van rechtsingang eens zijn, ingeleid volgens de regels van de vrljwllllge verschijning, 

zoals voorgeschreven door art. 796 Ger. W. 

Gelet op het tussen partijen gerezen verschil in Interpretatie van het arrest van het hof van 

beroep te Antwerpen, 12de correctionele kamer (thans C4 kamer) d.d. 05.02.2014, hebben 

partijen het vereiste belang bij het instellen van de vordering tot uitlegging. 

De vordering tot uitlegging is derhalve ontvankelijk. 

5. Beoordeling van de gegrondheid van de vordering tot ultlegglng 

De rechtbanken hebben het recht hun vroegere besllsslng uit te leggen, In zoverre de 

beschikkingen ervan duister of dubbelzinnig zijn, zonder evenwel het werkelijk besliste te 

kunnen wijzigen of aanvullen of er een vaststelling te kunnen aan toevoegen die vereist Is 

voor de wettelijkheid van de beslissing. 

De vordering tot uitlegging heeft betrekking op het voorwerp van de herstelmaatregel die 

door het hof werd bevolen in zijn arrest d.d. 05.02.2014. Het hof had in zijn arrest de 

herstelvordering van de oorspronkelijke eiser tot herstel gegrond verklaard, en had de 

oorspronkelijke beklaagden solidair veroordeeld tot het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand, hetgeen impliceerde dat de In het arrest opgesomde verhardingen 

en constructies dienden verwijderd te worden, en dat de oevers van de vijver dienden 

aangeschuind te worden, zodat een zacht glooiende helling zou ontstaan. 

Het verschil In interpretatie tussen partijen heeft betrekking op de vraag of de door het hof 

bevolen herstelmaatregel ook betrekking heeft op 'materlalen1 die klaarblijkelijk nog op 

07.03.2017 aanwezig waren op het landbouwterrein, achter de talud (ijzeren spoelen met 

folie, gebruikt voor de aspergeteelt). 
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Het hof stelt vast dat in de herstelmaatregel bij de opsomming van de af te breken en/of te 

verwijderen verhardingen en constructies, enkel in het derde gedachtestreepje sprake is van 

de term 'materialen': 

"- de verharding in beton achter de binnenkoer, dienstig als stapelruimte voor 

materialen". 

Gelet op deze formulering zou er naar het oordeel van het hof onduidelijkheid en een 

verschil in interpretatie kunnen bestaan over de vraag of de bevolen herstelmaatregel 

tevens betrekking heeft op 'materialen' aanwezig op het terrein, die al dan niet gebruikt 

worden in het kader van de uitbating van een landbouwexploltatle. 

De vermelding van de term 'materialen' in het derde gedachtestreepje van de opsomming 

van de af te breken en/of te verwijderen verhardingen en constructies diende echter enkel 

om de locatie en de functie van de te verwijderen 'verharding in beton' nader te 

omschrijven. 

De door het hof bevolen herstelmaatregel, zoals weergegeven in het beschikkend gedeelte 

van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, 12de correctionele kamer (thans C4 

kamer) d.d. 05.02.2014, heeft echter geen betrekking op 'materialen' aanwezig op het 

terrein, die al dan niet gebruikt worden in het kader van de uitbating van een 

landbouwexploitatie. 

In het gezamenlijk verzoekschrift vordert de oorspronkelijke beklaagde 1 
verder om te horen zeggen voor recht dat "het herstel bijgevolg Integraal werd uitgevoerd". 

Dit gedeelte van de vordering komt neer op het beslechten van een uitvoeringsgeschil, 

hetgeen buiten de grenzen van een vordering tot uitlegging valt, en waarvoor niet het hof, 

doch wel de beslagrechter bevoegd is. 

6. Gerechtskosten 

1ste en 2de verschljner vorderen elk om de andere partij te veroordelen tot betaling van een 

rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.440,00 euro. 

De oorzaak van een vordering tot uitlegging is een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing, 

waarbij beide partijen er evenveel belang bij hebben dat deze beslissing wordt uitgelegd, 

waarna er een einde kan gesteld worden aan het tussen hen gerezen uitvoeringsgeschil. 
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In die zin begrepen heeft een vordering tot uitlegging, zeker wanneer deze volgens de regels 

van de vrijwillige verschijning via een gezamenlijk verzoekschrift wordt ingesteld, geen �in 
het gelijk gestelde partij' in de zin van art. 1022 Ger.W., en betreft onderhavig arrest géén 

veroordelend arrest In de zin van art. 162bis Sv. 

Bijgevolg wordt géén rechtspleglngsvergoeding toegekend. 

7. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 210, 211 van het 

Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7 van het Strafwetboek 

793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801 van het Gerechtelijk Wetboek 

8. Besllsslng 

Het hof, 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de vordering tot 

uitlegging, op tegenspraak; 

Verklaart de vordering tot uitlegging van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, 

12de correctionele kamer (thans C4 kamer) d.d. 05.02.2014 ontvankelijk en gegrond als 

volgt; 

Zegt voor recht dat de vermelding van de term 'materialen' in het derde gedachtestreepje 

van de opsomming van de af te breken en/of te verwijderen verhardingen en constructies 

enkel dient om de locatie en de functie van de te verwijderen 'verharding In beton' nader te 

omschrijven; 
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Zegt voor recht dat de door het hof bevolen herstelmaatregel, zoals weergegeven In het 

beschikkend gedeelte van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, 12de 

correctionele kamer (thans C4 kamer) d.d. 05.02.2014, geen betrekking heeft op 'materialen' 

aanwezig op het terrein, die al dan niet gebruikt worden In het kader van de uitbating van 

een landbouwexploltatie; 

Wijst het meer- en anders gevorderde af. 

Beveelt dat op de kant van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, 12de 

correctionele kamer (thans C4 kamer) d.d. 05.02.2014 melding zal worden gemaakt van het 

beschikkend gedeelte van huldig uitleggend arrest, en zegt voor recht dat geen uitgifte, 

afschrift, noch uittreksel van het uitgelegde arrest mag worden uitgereikt, tenzij daarop 

melding is gemaakt van het beschikkend gedeelte van huldig uitleggend arrest; 

De kosten 

Laat de kosten van deze procedure ten laste van de Staat; 

Verwijst de vorderingen inzake de toekenning van een rechtspleglngsvergoeding af. 
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Dit arrest Is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, kamer C4, samengesteld uit: 

l. Knapen raadsheer d.d. voorzitter 

J. Daenen raadsheer 

J. Decoker raadsheer 

en In openbare terechtzitting van 17 oktober 2018 

uitgesproken door l. Knapen, raadsheer d.d. voorzitter 

In aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld In het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier J. Geysemans 

J. Daenen 
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