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1. De heer en 

2. Mevrouw 

appellanten, 

. beiden wonende te 

vertegenwoordigd door Meester advocaat te 

tegen: 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, met zetel te 3000 LEUVEN, 

Dietsepoort 6 bus 0093, 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door Meester 

advocaat te 

1 De procedure 

loco Meester 

In dit arrest oordeelt het hof over het hoger beroep tegen een vonnis van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 23 juni 2014 in een zaak met 
rolnummer 11/13066/A. 

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
waaronder artikel 24, zijn nageleefd. 

Het arrest wordt gewezen na tegenspraak. 

De partijen verklaren dat het vonnis niet werd betekend. Het hoger beroep is tijdig en 
regelmatig naar vorm ingesteld. 

2 De feiten 

De eerste rechter heeft de relevante feiten correct en volledig weergegeven als volgt: 

Il 
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1. De heer en mevrouw zijn de eigenaars van een woning/hoeve te 
bekend bij het kadaster als en 

[de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR vermeldt dat de percelen 
hernummerd zijn naar het hof]. Het goed is volgens het gewestplan 

gelegen in agrarisch gebied. 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente verleende aan de heer 
en mevrouw op 20 juli 2004 (foutief gedateerd op 20 juli 2007) een 

stedenbouwkundige vergunning om de woning te verbouwen overeenkomstig de 
voorgelegde plannen. 

Later ingediende aanvragen om verdere verbouwingen uit te kunnen voeren of te 
regulariseren, werden geweigerd door het college van burgemeester en schepenen met 
besluiten van 2 juni 2008 en 4 mei 2009. 

Een nieuwe aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het afbreken van 
stallen en oude woning en herbouwen van garage en pottenbakkersatelier, werd op 6 mei 
2010 Ingediend. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente stelde 
op 30 september 2010 de stilzwijgende weigering van deze aanvraag vast. 

2. Op 20 augustus 2010 werd door een stedenbouwkundig Inspecteur een proces-verbaal 
opgesteld waarin volgende vaststellingen werden gedaan van inbreuken op de regels inzake 
de ruimtelijke ordening: 

"- Ik stel vast dat de vergunning van 20 juli 200{4) niet werd nageleefd. De vroegere 
schuur tussen de rechter- en de linkervleugel werd zowel op het gelijkvloers als de 
verdieping ingericht als woongedeelte. Volgens de goedgekeurde plannen diende dit 
behouden als schuur. 
Aan de buitenzijde werd een nieuwe gevelsteen geplaatst. Hierdoor wordt de totale 
bouwdiepte van dit gedeelte +/- 50 cm dieper. Het dak van dit gedeelte werd volledig 
vernieuwd en voorzien van zonnepanelen. 

- Aan de voorzijde en de achterzijde van de woning werden verhardingen 
aangebracht die niet in overeenstemming zijn met de vergunde oppervlakte. De 
voortuinstrook werd volledig verhard. Volgens de vergunning diende een gedeelte te 
worden aangelegd als tuin. 

- Aan de achterzijde werd de vergunde verharding groter uitgevoerd dan vergund. 

- Langs de linkerzijde van de woning werd een kasseiverharding aangelegd zonder 
vergunning. Deze verharding heeft een maximale diepte van +/- 51,00 m en een 

maximale breedte van 10,00 m. 
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- Langs de rechterzijde van de bergplaatsen werd een verharding aangebracht in 
dolomiet zonder vergunning met een diepte van 25,00 m en een breedte van +/- 6,50 
m. 

- Rechts achteraan van de bergplaatsen werd een losstaand bijgebouw verbouwd en 
vergroot zonder vergunning. Deze constructie bevat een gesloten gedeelte en een 
halfopen afdak. 

Momenteel is het bijgebouw 9,00 m breed, 14,00 m diep en de kroonlijst is 2,50 m 
hoog. De gevels van het gebouw zijn gedeeltelijk bekleed met hout en het dak Is 
bedekt met golfplaten. 

Uit een vroegere bouwaanvraag en de bijgevoegde foto's in dit dossier blijkt dat het 
oorspronkelijk gebouw ongeveer 8,85 m breed op 9, 75 m was. De materialen 
bestonden uit betonblokken, golfplaten en houten steunbalken voor de gevels en het 
dak was bedekt met golfplaten." 

3. Op 8 april 2011 stelde de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur een herstelvordering 
op. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende een met deze vordering 
eensluidend advies op 17 juni 2011. 

De rechtbank merkt op dat dit advies volgens de inventaris van de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur het stuk nr. 1 uitmaakt van zijn bundel, doch dat dit stuk 
ontbreekt in het bundel dat aan de rechtbank werd bezorgd. Er bestaat evenwel geen 
betwisting over de inhoud van dat advies. 

Op 13 oktober 2011 liet de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur een dagvaarding 
betekenen aan de heer en mevroutw 

4. De heer en mevrouw dienden op 18 juni 2013 een nieuwe aanvraag 
in voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor het "herbouwen op 
dezelfde plaats van stallingen om in te richten als 2 gastenkamers bij een bestaande 
zonevreemde woning en de aanleg van een verharding 11

• De vergunning werd geweigerd 
door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente bij besluit van 21 
oktober 2013. Na beroep van de aanvragers, weigerde ook de bestendige deputatie van de 
provincie om de vergunning te verlenen, bij besluit van 27 februari 2014. 

Op de zitting van 2 juni 2014 hebben de heer en mevrouw meegedeeld 
dat tegen dat weigeringsbesluit een beroep wordt Ingediend bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 
,, 
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3 Het voorwerp van de vordering en recente feiten 

3.1 
Voor de eerste rechter vorderde de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR de 
veroordeling van de heer en mevrouw 
gebrek aan de andere, tot herstel op het perceel te 
kadaster als als volgt: 

hoofdeliik of de ene bij 
bekend bij het 

"- voor wat betreft het vrijstaande bijgebouw : tot het herstel in de oorspronkelijke staat, 
hetgeen inhoudt het afbreken ervan (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het 
opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen 
van het terrein; 
dit binnen een termijn van 12 maanden na de uitspraak, en dit op straffe van een dwangsom 
van 250,00 € per dog vertraging, per persoon, in de uitvoering van de voormelde 
herstelmaatregel, met dien verstande dat de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is 
overeenkomstig artikel 1385bis Ger. W., zodat de voormelde dwangsommen beginnen· te 
verbeuren onmiddellijk na het verstrijken van de hersteltermijn; 

- voor wat betreft de kasseienverharding, de verharding in dolomiet, de werken aan de 
schuur in de middenvleugel van het complex en de verhardingen vooraan en achteraan het 
complex: tot het uitvoeren van bouw- en aanpassingswerken, hetgeen inhoudt dat deze 
handelingen terug worden gebracht naar de toestand zoals weergegeven op de plannen bij 
de vergunning van 20 juli 2004; 
dit binnen een termijn van 12 maanden na de uitspraak, en dit op straffe van een dwangsom 
van 250,00 € per dag vertraging, per persoon, in de uitvoering van de voormelde 
herstelmaatregel, met dien verstande dat de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is 
overeenkomstig artikel 1385bis Ger. W., zodat de voormelde dwangsommen beginnen te 
verbeuren onmiddellijk na het verstrijken van de hersteltermijn. 11 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR vroeg ook te zeggen voor recht dat de 
heer en mevrouw zich op een geldige wijze kunnen kwijten van bouw
en aanpassingswerken door 12 maanden na de uitspraak de plaats in de oorspronkelijke 
toestand te herstellen, dat hij zelf van rechtswege in de uitvoering mag voorzien van de 
herstelmaatregel indien de heer en mevrouw de maatregel niet 
uitvoeren binnen de gestelde termijn, en dat op hun kosten. 

De heer en mevrouw vroegen in hoofdorde de behandelin_g uit te 
stellen tot na de beslissing over hun vergunningsaanvraag. 

Met betrekking tot de grond vroegen zij de vordering ongegrond te verklaren, ondergeschikt 
een deskundige aan te stellen "teneinde zich uit te spreken over de wijze dat het herstel in 
zijn oorspronkelijke toestand dient te gebeuren voor het geheel van de woning en meer in het 
bijzonder ook wat het bijgebouw betreft, zich in een beredeneerd verslag uit te spreken over 
de delen die als oorspronkelijk dienen te worden beschouwd en waarvoor er verworven 
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rechten bestaan, dan wel de delen die werden uitgebreid te bepalen en de werken te bepalen 
die als instandhoudingswerken dienen te worden beschouwd en dus niet voor afbraak in 
aanmerking komen" . 

3.2 
De eerste rechter verklaarde de vordering ontvankelijk en gegrond als volgt: 

"Veroordeelt de heer en mevrouw 
volgende herstelmaatreqelen op een terrein te 
onder 

in solidum tot uitvoering van 
kadastraal bekend 

- het afbreken van het vrijstaande bijgebouw (inclusief eventuele vloerplaat en 
fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering 
van de afbraakmaterialen van het terrein; 

het uitvoeren van de nodige bouw- en aanpassingswerken teneinde de 
kasseienverharding, de verharding in dolomiet, de verhardingen vooraan en 
achteraan het complex en de schuur in de middenvleugel van het complex terug te 
brengen naar de toestand zoals weergegeven op de plannen die met de 
stedenbouwkundige vergunning van 20 juli 2004 werden vergund; met betrekking tot 
de schuur in de middenvleugel van het complex betekent dit dat de binneninrichting 
wordt aangepast zodat deze terug wordt gebracht naar een schuur en aldus geen 
woonfunctie meer heeft, en dat aan de buitenzijde de dakkapellen en nieuwe 
geve/openingen dienen te verdwijnen, doch dat het niet verplicht is om de 
gevelstenen of de zonnepanelen te verwijderen ; 

De rechtbank zegt dat indien de heer en mevrouw deze 
herstelmaatregelen niet uitvoeren binnen de twaalf maanden na het in kracht van gewijsde 
treden van dit vonnis, een dwangsom zal verschuldigd zijn van 250 € per dag vertraging, met 
dien verstande dat de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is overeenkomstig artikel 
1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de voormelde dwangsom 
verschuldigd is onmiddellijk na het verstrijken van de hersteltermijn; het maximum bedrag 
dat aan dwangsommen kan verschuldigd zijn in uitvoering van dit vonnis, wordt bepaald op 
100.000€; 

De rechtbank zegt dat, indien de heer en mevrouw de 
herstelmaatregelen niet uitvoeren binnen de gestelde termijn, de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur van rechtswege in de uitvoedng ervan mag voorzien met 
inachtneming van de regels van artikel 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

De rechtbank beveelt dat dit vonnis wordt ingeschreven op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding op de wijze bepaald in artikel 84 van de Hypotheekwet; 
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De rechtbank beveelt dat dit vonnis wordt ingeschreven in het vergunningenregister van de 

gemeente 

De rechtbank veroordeelt de heer en mevrouw tot de kosten van de 
dagvaarding, begroot op 314,95 € en zegt dat zij tevens gehouden zijn tot de kosten van de 
overschrijving op het hypotheekkantoor van de dagvaarding, en van de kantmeldlng van dit 
vonnis; de begroting van die laatste kosten wordt aangehouden. " 

3.3 
Op 26 oktober 2015 heeft het college van burgemeester en schepenen van een 
regularisatievergunning afgeleverd voor het verbouwen van aanhorige gebouwen (stalling, 
schuur en berging) bij een woning tot 2 gastenkamers evenals voor de regularisatie van een 
aantal verhardingen en de regularisatie van het verbouwd schuurgedeelte. 

Een proces-verbaal van 12 maart 2020 vermeldt volgende vaststellingen: 

"Ingevolge een melding begeef ik mij heden met [sic] ter plaatse om no te gaan in 
hoeverre de vergunning van 26 oktober 2015 nageleefd wordt. Ik stel vast dat alle 
verhardingen die geverbaliseerd werden in het proces-verbaal van 20 augustus 2010 
nog steeds aanwezig zijn op het terrein. Concreet zijn dit de volgende verhordingen: 

De inrit in kasseien aan de linkerkant van de woning; 
De twee parkeerplaatsen in kasseien aansluitend op de voornoemde inrit; 
Een tuinpad van 2,00 op 9,00 meter tussen de twee parkeerplaatsen en het 

terras achter de woning; 
Een gedeelte van het terras achter de woning met een oppervlakte tussen 20 

en 25m2
; 

Een kiezelverharding in de voortuinstrook ter hoogte van het linker gedeelte 
van de hoeve met een oppervlakte van ± 50m2

; 

Een deel van de binnenkoer die verhard werd met klinkers, zijnde de zones 
links en rechts van de toegang tot de woning. De oppervlakte van de niet-vergunde 

verharding bedraagt om en bij de 23m2
; 

Een weg in kiezelsteen aan de rechterkant van de hoeve van 5,00 op 28,00 

meter; 
De verharding achter de middenvleugel (tuinpad): deze werd zoals reeds 

aangehaald vergund in de vergunning van 26 oktober 2015. 

Daarnaast stel ik ook vast dat de middenvleugel van het complex nog steeds deel 
uitmaakt van het woongedeelte en dus niet ingericht werd als ontbijtruimte voor de 
B&B op de benedenverdieping en als ontspanningsruimte op de bovenverdieping voor 
de gasten van de B&B. Zo werd de trap die volgens de plannen geplaatst zou worden 
in dit centrale gedeelte niet geplaatst. De bovenverdieping van de middenvleugel is 

enkel toegankelijk via het woongedeelte. 
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In de rechtervleugel is de ruimte die op het vergund bouwplan 4/6 als buitenkeuken 
aangeduid staat niet conform dit plan gebouwd. Uit dit plan gevoegd bij de 
vergunning van 26 oktober 2015 blijkt dat ongeveer 2/3 van de achtergevel open 
gelaten zou worden. In werkelijkheid is de achtergevel volledig dicht gemaakt met 
schrijnwerk en ramen. In deze ruimte stel ik verder vast dat er tafels en stoelen staan. 
Het zijn deze tafels en stoelen die ook terug te zien zijn op de website van de 8&8. Op 
een foto van deze website (zie bijlage 5, laatste pagina bovenaan) is duidelijk te zien 
dat de ontbijtruimte voor de gasten ondergebracht werd in de rechtervleugel en meer 
bepaald in de ruimte die als buitenkeuken aangeduid staat op het plan 4/6 en dus 
zeker niet op de benedenverdieping van de middenvleugel. 

In tegenstelling tot wat de vergunning van 26 oktober 2015 stelt, is de dakverdieping 
van het rechter gedeelte - waar de B&B gelegen is - wel degelijk toegankelijk voor 
publiek daar er een trap loopt van in de gong van de gastenkamers tot op deze 
verdieping waar er o.a. een pingpongtafel staat. Deze toestand komt overeen met de 
toestand die beschreven werd in de weigering van de deputatie d.d. 27/02/2014 
onder punt 5.2 'Beschrijving van de aanvraag'. Onder dit punt staat te lezen: "Op de 
benedenverdieping zijn er naast deze twee gastenkamers, een fietsenstalling, een 
apart sanitair, een technische ruimte en een trap naar de dakverdieping waar er een 
biljarthoek, een pingponghoek en een kaarthoek worden ingericht over de volledige 
diepte van het gebouw". 

Het losstaande bijgebouw rechts achteraan de hoeve is ook nog steeds aanwezig.". 1 

De heer en mevrouw vermelden dat zii ondertussen een 
landbouwbedrijf uitbaten; zij leggen stukken neer van een op hun adres met 
een landbouwnummer vanaf 1 januari 2017.2 

Bij brief van hun advocaat van 28 augustus 2020 melden de heer en mevrouw 
dat zij een aanvraag tot minnelijke schikking hebben gedaan bij de 

burgemeester van ; de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR verklaart en 
de heer en mevrouw betwisten niet dat die aanvraag geweigerd Is. 

In hun conclusie neergelegd op 16 oktober 2020 vragen de heer :!n mevrouw 

"In hoofdorde: 
Vast te stellen dat de herstelvordering van de GSJ betrekking heeft op 
constructies/handelingen waarvoor ondertussen reeds een vergunning werd bekomen, dan 
wel op constructies/handelingen die niet vergunningsplichtig zijn en vallen onder het 
Vrijstellingsbesluit. 

1 Stuk 7 van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR . 
2 Stukken 4 en 5 van de heer en mevrouw 
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Bijgevolg de vordering zoals gesteld door de GSI ongegrond te verklaren in de mate dat de 
constructies/handelingen vergund, dan wel niet vergunningsplichtig zijn. 

In ondergeschikte orde: 
Vast te stellen dat er in vergelijking met het tijdstip van het inleiden van de procedure op 
heden sprake is van een volledig gewijzigde situatie (zowel feitelijk als in rechte), alsook vast 
te stellen dat de GSI zijn herstelvordering heeft geherformuleerd in de loop van de procedure 
en dit zonder opnieuw advies aan te vragen aan de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. Bijgevolg de vordering zoals gesteld door de GSI ongegrond te 
verklaren in de mate dat zij wordt gesteld zonder nieuw/aangepast voorafgaande/Jjk advies 
van de Hoge Raad. 

Indien noodzakelijk geacht, de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk 

Hof: 

"Schendt artikel 6.3.10 VCRO de artikelen 10 en 11 GW alsook de artikelen 16 GW en 1 EAP 
EVRM en 6 EVRM doordat een advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering 
slechts dient te worden gevraagd op het ogenblik van het inleiden van een herstelvordering 
bij de burgerlijke rechter en het aanvragen van een dergelijk advies of een aanpassing van 
het initieel afgeleverde advies niet nodig is tijdens de procedure wanneer de regelgeving 
aangaande de handhaving in de loop van de procedure werd gewijzigd alsook de 
herstelvordering op zich en de plaatselijke situatie waarvan het herstel wordt gevorderd 
tijdens de procedure werd gewijzigd, niettegenstaande de decreetgever in artikel 6.3.7 VCRO 
uitdrukkelijk heeft bepaald dat de Hoge Raad een orgaan van actief bestuur is en bijgevolg 
op grond van een gemotiveerd advies dient na te gaan of de inbreuken enige impact hebben 
op de ruimtelijke ordening." 

In meer ondergeschikte orde: 
Vast te stellen dat de vordering zoals gesteld door de GSI kennelijk onredelijk is, in strijd is 
met het proportionaliteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel alsook met de artikelen 16 
GW en 1 EAP EVRM. 
Bijgevolg de vordering van de GSI af te wijzen als ongegrond. 

In nog meer ondergeschikte orde: 
In de mate dat de herstelvordering niet de plano zonder voorwerp dan wel als ongegrond of 
kennelijk onredelijk zou worden bevonden, voorafgaandelijk aan recht te doen en uitspraak 
te doen over de herstelvordering - in het bijzonder gelet op de gewijzigde toestand sinds het 
vonnis van de eerste rechter en de huidige exploitatie van concluanten - een plaatsbezoek 
door het Hof te bevelen teneinde het Hof toe laten zich te vergewissen van de staat van de 
betrokken woning, de plaatselijke toestand, en van de actuele landbouwactiviteiten; 
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minstens de aanstelling van een gerechtsdeskundige te bevelen teneinde in een beredeneerd 
verslag te beschrijven in welke mate de door concluanten uitgevoerde werken die hen ten 
laste worden gelegd, al dan niet enige weerslag (kunnen) hebben op de plaatselijke 
gesteldheid en de goede ruimtelijke ordening, dit alles in het licht van de huidige activiteiten 
van concluanten. 

Alleszins aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering alvorens recht te doen, gelet op 
de gewijzigde regelgeving en gewijzigde (zone-eigen) activiteiten sinds het eerder verleende 
advies, te bevelen om een nieuw advies uit te brengen over de zaak; 

In uiterst ondergeschikte orde: 

In de mate dat het Hof zou oordelen dat een herstelmaatregel in het licht van artikel 6.3.1 
VCRO aan de orde zou zijn, vast te stellen dat de gevolgen van het misdrijf kennelijk 
verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening en er volstaan kan worden met het 
betalen van een meerwaarde; bij het opleggen van een meerwaarde partijen toe te laten 
over de omvang van de op te leggen meerwaarde standpunt in te nemen en op dit punt de 
debatten te heropenen. 

In meer uiterst ondergeschikte orde: 

De uitvoering van bouw- of aanpassingswerken op te leggen mocht het Hof van oordeel zÎjn 
dat de uitvoering van dergelijke werken aan de orde zijn teneinde de plaatselijke ordening te 
herstellen; bij het opleggen van bouw- of aanpassingswerken, partijen toe te laten om 
standpunt in te nemen over de aard of omvang van de werkzaamheden. 
Il 

In zijn conclusie neergelegd op 30 oktober 2020 vraagt de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR : 

"Het hoofdberoep van appellanten ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; 

Het incidenteel beroep van conc/uant ontvankelijk en gegrond te verklaren en de 
herstelvordering als volgt op te leggen; 

Appellanten hoofdelijk en solidair, minstens de ene bij gebreke aan de andere, betreffende 
het perceel gelegen te kadastraal gekend onder 

ondertussen hernummerd als 

Voor wat betreft het vrijstaande bijgebouw, te veroordelen tot het herstel in de 
oorspronkelijke staat, hetgeen inhoudt het afbreken ervan (inclusief eventuele 
vloerplaat en fundamenten}, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en 
de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein; 
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dit binnen een termijn van 12 maanden na de uitspraak, en dit op straffe van een dwangsom 
t.b.v. 250,00 euro per dag vertraging, per persoon, in de uitvoering van voormelde 
herstelmaatregel, met dien verstande dat de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is 
overeenkomstig art. 1385bis Ger. W., zodat de voormelde dwangsommen beginnen te 
verbeuren onmiddellijk na het verstrijken van de hersteltermijn; 

Voor wat betreft de kasseienverharding, de verharding in dolomiet, de werken aan de 
schuur in de middenvleugel van het complex en de verhardingen vooraan en 
achteraan het complex, te veroordelen tot het uitvoeren van bouw-, 
aanpassingswerken, hetgeen inhoudt dat deze handelingen terug worden gebracht 
naar de toestand zoals weergegeven op de plannen bij de vergunning van 20 juli 
2004; 

Wat betreft de schuur, tussen de rechter - en de linker vleugel, houdt het 
terugbrengen naar de toestand zoals weergegeven op de plannen bij de vergunning 
van 20 juli 2004, het volgende in: "Dit betekent dat de schuur niet langer ingericht 
mag worden als woongedeelte bij de oorspronkelijke woning en dat alle 
woonelementen hieruit verwijderd moeten worden. De verbinding tussen de schuur 
en de oorspronkelijke woning moet terug dichtgemaakt worden en de huidige 
geve/openingen moeten terug overeenkomen met de oorspronkelijke geve/openingen 
(achteraan enkel een deur- en een raamopening, aan de zijkant geen openingen en 
vooraan enkel een poortopening). Tenslotte wordt ook het staken van het strijdig 
gebruik van de schuur als woongelegenheid gevorderd.". 

dit binnen een termijn van 12 maanden na de uitspraak, en dit op straffe van een dwangsom 
t.b.v. 250,00 euro per dag vertraging, per persoon, in de uitvoering van voormelde 
herstelmaatregel, met dien verstande dat de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is 
overeenkomstig art. 1385bis Ger. W., zodat de voormelde dwangsommen beginnen te 
verbeuren onmiddellijk na het verstrijken van de hersteltermijn; 

Tevens te zeggen voor recht dat appellanten, wat betreft het uitvoeren van bouw-, 
aanpassingswerken, zich op een geldige wijze kunnen kwijten door 12 maanden na de 
uitspraak de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen; 

Vervolgens te zeggen voor recht dat indien appellanten de herstelmaatregel niet uitvoeren 
binnen de gestelde termijn, de stedenbouwkundige inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen van rechtswege in de uitvoering ervan mogen voorzien, met dien 
verstande dat appellanten ertoe zouden gehouden zijn alle uitvoeringskosten te dragen; 

Appellanten tevens te veroordelen tot de kosten van het geding, zijnde de 
dagvaardingskosten, de kosten van de overschrijving van het exploot tot inleiding van het 
geding in de registers van het hypotheekkantoor en de kosten van de kantmelding van de 
gewezen eindbeslissing op het overgeschreven exploot; 
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Ondergeschikt, appellanten te veroordelen tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding 
zoals hierna begroot; (. .. )" 

4 De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen 

4.1 De grond van het hoger beroep 

Artikel 6.3.1. VCRO verplicht de rechter tot het bevelen, zelfs ambtshalve, van een 
herstelmaatregel wanneer de misdrijven of inbreuken bewezen zijn en hebben bijgedragen 
tot een illegale situatie die nog steeds bestaat 3. 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR steunt zijn vordering op misdrijven 
bedoeld in artikel 6.2.1.: 

"1' het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de 
betreffende vergunning, of het verder uitvoeren van de handelingen, vermeld in 
artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 
termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
betreffende vergunning; 
( .. .) 
7' het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een van de misdrijven, vermeld in 
punt 1' tot en met 6', worden gepleegd." 

Artikel 4.2.1. bepaalt: 

"Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen: 
1' de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van 
onderhoudswerken : 
a) het optrekken of plaatsen van een constructie, 
b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, 
c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie; 
( .. .) 
4' het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te 
vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van 
het terrein wijzigt; 
5' een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: 

3 
P. VAN ASSCHE en P. VANSANT, Handhaving ruimtelijke ordening, in Zakboekje ruimtelijke ordening, 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018,1056. 
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a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, 
materieel of afval, 
b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 
c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning 
kunnen worden gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte 
voertuigen en tenten, met uitzondering van het kamperen op een toeristisch logies 
dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 5 februari 
2016 betreffende het toeristische logies; 
6° de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, 
indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft 
aangemerkt; 
7" een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die 

hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande 
wijzigen, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een 
flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer; 
8" recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een 
voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad. 
9" een publiciteitsinrichting plaatsen of aanbrengen." 

De heer ~n mevrouw voeren aan dat verschillende van de 
geverbaliseerde constructies zijn vergund door de vergunning van 26 oktober 2015, maar de 
vergunning vermeldt uitdrukkelijk dat "de werken moeten worden uitgevoerd volgens het 
ingediende plan met behoud van 60% van de buitenmuren en met enkel de in rode ki eur 
aangeduide nieuwe of te regulariseren verhardingen die worden opgenomen in de 
vergunning ten opzichte van de vergunning van 20/07/2004." 4 De GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR legt het plan met de aanduidingen in rode kleur voor.5 

Alleen een strook achteraan van 1 m op 8, 12 m, en drie kleine stroken rechts aansluitend op 
de stallingen te verbouwen tot gastenkamers zijn rood gekleurd. 

Tot de vergunning behoort aldus niet de inrit in kasseien aan de linkerkant van de woning. 
De heer en mevrouw beroepen zich op artikel 5.2, 3° van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige 
handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, dat bepaalt dat geen 
omgevingsvergunning nodig is voor de plaatsing in agrarisch gebied in de ru ime zin, van "de 
strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar de agrarische bedrijfsgebouwen, inclusief 
de bedrijfswoning". Het besluit van 16 juli 2010 voert uitzonderingen in op de 
vergunningsplicht en moet dus str ikt begrepen worden; dat geldt a fortiori voor het "strikt 
noodzakelijk" van artikel 5.2.3°. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR voert 
terecht aan dat het gebouw van de heer en mevrouw :1an de straat 
gelegen is, en uit niets bl ijkt dat de landbouwactiviteit een toegang aan de linkerkant van de 
woning naar achter vereist. 

4 
Stuk 2 van de heer en mevrouw 

5 Bijlage 3 bij stuk 7 van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR. 
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Het zelfde geldt voor de twee parkeerplaatsen in kasseien aansluitend op die inrit aan de 
linkerkant van de woning, en voor het pad van 2 op 9 meter tussen die twee parkeerplaatsen 
en het terras achter de woning. 

Ten overvloede: de vergunning van 26 oktober 2015 bepaalt als voorwaarde nog eens 
uitdrukkelijk dat de verhardingen voor de inrit en parkeerplaats aan de linkerzijde van de 
hoeve uit de vergunning gesloten zijn.6 Dit is dus ontegensprekelijk een misdrijf in de zin van 
artikel 6.2.1.1° VCRO. 

Ook het gedeelte van het terras achter de woning met een oppervlakte tussen 20 en 25m2 is 
duidelijk niet vergund door de vergunning van 26 oktober 2015. 

Het zelfde geldt voor de kiezelverharding in de voortuinstrook ter hoogte van het linker 
gedeelte van de hoeve met een oppervlakte van ± 50m2 en het deel van de binnenkoer dat 
verhard werd met klinkers, zijnde de zones links en rechts van de toegang tot de woning, 
voor ongeveer 23m2

• De verharding van de binnenkoer werd reeds duidelijk omschreven in 
het proces-verbaal van 20 augustus 2010 en zijn bijlagen.7 

Ook de weg in kiezelsteen aan de rechterkant van de hoeve van 5 op 28 meter is niet 
vergund in de vergunning van 26 oktober 2015 en hij kan evenmin beschouwd worden als 
een strikt noodzakelijke toegang tot of oprit naar de agrarische bedrijfsgebouwen, inclusief 
de bedrijfswoning. De weg leidt alleen naar het gebouw dat door de heer en 
mevrouw zonder vergunning werd gebouwd in vervanging van een gebouw dat 
zij afgebroken hebben (zie hieronder). 

Zoals aangehaald is in het proces-verbaal van 12 maart 2020 vastgesteld dat de 
middenvleugel van het complex niet is ingericht voor de B&B, maar nog steeds deel uitmaakt 
van het woongedeelte. Volgens de plannen werd de benedenverdieping ontbijtruimte en de 
bovenverdieping ontspanningsruimte, toegankelijk via een trap in die middenvleugel. De 
trap is echter niet geplaatst en de bovenverdieping is enkel toegankelijk via het 
woongedeelte. Daaruit volgt inderdaad dat het zogenaamde B&B gedeelte is blijven behoren 
tot het woongedeelte. Op 12 maart 2020 is bovendien vastgesteld dat de ontbijtruimte voor 
de gasten niet is geplaatst in de benedenverdieping van de middenvleugel maar wel in de 
"buitenkeuken" van de rechtervleugel. 

De heer en mevrouw erkennen overigens dat zij hebben beslist de 
trap niet te plaatsen, omdat zij menen dat de bovenverdieping niet nuttig kan gebruikt 
worden als ontspanningsruimte voor de B&B. Zij stellen dat de bovenste verdieping van het 
middengedeelte wordt gebruikt als ontspanningsruimte voor hun kinderen. De vergunning 
vermeldt nochtans uitdrukkelijk dat de dakverdieping dienst doet als technisch lokaal en 

6 Stuk 2. van de heer en mevrouw 
7 

Stuk 2 van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR . 
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zoldering en niet toegankelijk is voor het publiek (onder het advies van de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar, wiens standpunt het college uitdrukkelijk overneemt). De 
heer en mevrouw maken dus ook op dit punt inbreuk op de 
vergunning van 26 oktober 2015, en incorporeren de dakverdieping in het woongedeelte, 
aldus de inbreuk van 2010 voortzettend. 

Ten onrechte houden de heer en mevrouw voor dat de 
buitenkeuken is gebouwd in overeenstemming met de vergunning van 26 oktober 2015. Op 
het plan bij de aanvraag 4/6 is duidelijk dat de achtergevel openingen heeft en geen ramen, 
zoals die bijvoorbeeld wel getekend staan links daarvan in de schuur. Dit is nog duidelijker 
op de tekening van de achtergevel op plan 6/6, waar ongeveer 2/3de van de achtergevel 
open Is, met twee sierpilaren en geen ramen of deuren.8 Het afsluiten van dit gedeelte is 
overigens moeilijk verzoenbaar met het begrip "buitenkeuken". 

Het bijgebouw is uitdrukkelijk niet opgenomen in de aanvraag en vergunning van 26 oktober 
2020 (plan 5/6: "valt buiten de aanvraag zie vonnis 20114/13066/A en hoger beroep"). De 
vergunning is dus zonder enige invloed op huidige beoordeling. De heer en 
mevrouw ;tellen dat dit gebouw altijd bij de hoeve aanwezig was, dat zij het 
niet hebben opgetrokken en dat het wordt gebruikt voor hun landbouwactiviteit. Er was 
inderdaad een gelijkaardig gebouw aanwezig, maar uit de vaststelling van 2010 is duidelijk 
dat dit niet is hersteld maar is afgebroken en dat een groter gebouw is geplaatst in andere 
materialen.9 Het is niet betwist dat dit is gebeurd zonder enige vergunning. Dat de heer 

en mevrouw het nu zouden gebruiken voor een landbouwactiviteit 
verandert daar uiteraard niets aan; dit blijft een illegale constructie. 

Anders dan de heer en mevrouw menen, is de vordering van de 
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR niet gewijzigd naar aanleiding van of 
door de vergunning van 26 oktober 2015 en de door hen uitgevoerde werken, omdat die 
vergunning en die werken zonder invloed zijn gebleken op de vastgestelde inbreuken. Een 
deel van de inbreuken is immers niet geregulariseerd, en voor een ander deel is de 
vergunning van 201S niet correct uitgevoerd. Er is dus geen relevant gewijzigde situatie op 
het terrein. Bijgevolg zijn de middelen van de heer en mevrouw 
met betrekking tot de actualiteit van het advies van de Hoge Raad, met inbegrip van de 
gesuggereerde vraag aan het Grondwettelijk Hof, zonder belang voor de beoordeling van de 
vordering. 

De vermelde stedenbouwkundige misdrijven zijn dus bewezen. 

De heer en mevrouw voeren aan dat de vordering onredelijk Is, met 
verwijzing naar de prioriteitenorde van artikel 6.1.41 VCRO. Deze bepaling is opgeheven en 
vervangen door artikel 6.3.1. VCRO, met inwerkingtreding op 1 maart 2018. 

8 Bijlagen bij stuk 2 van de heer en mevrouw 
9 Stuk 2 van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR . 
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Enigszins in strijd met het voorgaande vragen de heer en mevrouw 
vervolgens toepassing van artikel 6.3.1., dat volgende rangorde van de maatregelen bepaalt: 

111 ° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 
ordening, het betalen van een meerwaarde; 
2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering 
van bouw- of aanpassingswerken; 
3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik." 

Anders dan de heer en mevrouw voorhouden, hoeft de 
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR dus niet aan te tonen dat de ruimtelijke 
ordening kennelijk wordt aangetast; het moet integendeel blijken dat het gevolg van het 
misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening. Dat wordt niet 
aangetoond. Er kan dus geen meerwaarde opgelegd worden. 

Ten overvloede: het is even duidelijk dat bouw- of aanpassingswerken niet vergunbaar zijn 
en dat zij dus niet kennelijk volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen; een 
vergunning voor die werken is herhaaldelijk gevraagd zonder succes, en het valt ook niet In 
te zien hoe de inbreuken op de vergunning van oktober 2015 dan wel vergunbaar zouden 
zijn. Bijgevolg kan alleen de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand en de staking van het strijdige gebruik bevolen worden als herstelmaatregel. 

De heer en mevrouw stellen dat de vordering onevenredig is en 
kennelijk onredelijk. Zij beroepen zich voorts op artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 
bij het EVRM en artikel 16 van de Grondwet en menen dat de herstelvordering een inbreuk 
vormt op het eigendomsrecht. 

Artikel 1, 2de lid van het eerste aanvullend protocol bij het E.V.R.M. bepaalt uitdrukkelijk dat 
de staat het recht heeft de wetten toe te passen die hij noodzakelijk acht om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang. De 
overheid kan dus een ruimtelijk beleid voeren dat in het algemeen belang beperkingen 
oplegt aan het gebruik van de ruimte en de uitoefening van de eigendom door de ei,genaars. 
Er is geen ontneming van eigendom of bezit; de verwijzing van de heer en 
mevrouw naar een arrest van het Grondwettelijk Hof in verband met 
verbeurdverklaring is niet ter zake. 

Het blijkt niet dat de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR bij het instellen of 
handhaven van zijn vordering rechtsmisbruik pleegt. De heer en mevrouw 

zijn herhaaldelijk op de hoogte gebracht van de onwettigheid van hun handelen, 
maar volharden daarin nog steeds, hebben gedurende jaren voordeel gehaald uit de 
onwettige toestand, en maken zelfs van een uiteindelijk verkregen vergunning gebruik op 
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een kennelijk foutieve wijze. Zij zijn slecht geplaatst om de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR te verwijten dat hij onredelijk handelt. Het blijkt niet 
dat hij zijn recht aanwendt op een onzorgvuldige wijze of dat hij dit afwendt van zijn doel en 
iets anders nastreeft dan de naleving van de regels inzake ruimtelijke ordening en het 
bewaren of herstellen van de goede ruimtelijke ordening. 

Het blijkt evenmin dat de last van de herstelmaatregel buiten verhouding staat tot het 
voordeel ervan voor de goede ruimtelijke ordening en dus het algemeen belang. De heer 

en mevrouw noemen de inbreuken overigens zelf minimaal; het 
kan dus geen bovenmatige last betekenen ze ongedaan te maken. Bovendien weegt het 
voordeel dat zij jarenlang hebben genoten uit de onwettige handelingen en de daardoor 
veroorzaakte situatie ruimschoots op tegen de last van het herstel. 

Enkel in het gevraagde beschikkend gedeelte van hun conclusie vragen de heer 
en mevrouw ten slotte om hen nog toe te laten standpunt in te nemen over de 
aard of omvang van de werkzaamheden bij het opleggen van bouw- of aanpassingswerken. 
Zij hebben dit echter reeds gedurende jaren kunnen doen. 

Artikel 6.3.4. VCRO bepaalt dat als de plaats niet binnen de door de rechtbank of het hof 
gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, als het strijdige gebruik niet binnen die 
termijn wordt gestaakt of als de bouw- of aanpassingswerken niet binnen die termijn 
worden uitgevoerd, het vonnis of arrest altijd beveelt dat de stedenbouwkundige inspecteur 
en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op 

kosten van de veroordeelde. 

Terecht vraagt de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR een dwangsom op te 
leggen; het doel van de dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan alleen bereikt 
worden indien de dwangsom in verhouding staat tot het belang van de zaak, de financiële 
draagkracht van de veroordeelde en diens te verwachten weerstand

10
• Urgentie speelt 

hierbij in deze geen rol. Het hof bepaalt de dwangsom op 250,00 EUR per dag en per 
persoon, zowel voor enerzijds het bijgebouw als anderzijds de overige inbreuken, wat 
betekent dat per dag 1.000,00 EUR aan dwangsommen kunnen verbeuren. Het hof bepaalt 
het maximum van de te verbeuren dwangsommen op 1.000.000,00 EUR. Voor zoveel als 
nodig: het verbeuren van de dwangsommen is zonder invloed op het recht van de 
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR of de burgemeester om zelf uit te voeren 

op kosten van de heer 
6.3.4. VCRO. 

en mevrouw met toepassing van artikel 

Gelet op de samenlopende fouten van de heer en mevrouw is de 

veroordeling in solidum gerechtvaardigd; zij betwisten dat ook niet. 

10 Vgl. K. WAGNER, Dwangsom, in APR, M echelen, Kluwer, 2003, 23. 
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5 De kosten 

De gerechtskosten van het hoger beroep worden ten laste gelegd van de heer 
en mevrouw . de in het ongelijk gestelde partij. 

Er is geen reden om voor de rechtspleglngsvergoeding af te wijken van de toepassing van het 
basisbedrag. Met toepassing van het Koninklijk besluit van 26 oktober 200711 bedraagt dat 
basisbedrag gelet op de niet waardeerbaarheid van de vordering (geïndexeerd zoals van 
toepassing op het ogenblik van inberaadname) 1.440,00 EUR. 

Bij incidenteel hoger beroep vraagt de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR 
om ook voor de eerste aanleg een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen, gelet op het 
arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 mei 2015 (nr. 70/2015)12

, waarin het Hof 
terugkomt op zijn eerdere rechtspraak met betrekking tot de verschuldiedheid van de 
rechtsplegingsvergoeding door of aan het VLAAMSE GEWEST.13 De heer en 
mevrouw betwisten dit niet. 

6 Het beschikkend gedeelte 

Het hof, 

Verklaart het hoger beroep van de heer 
maar ongegrond. 

en mevrouw ontvankelijk 

Verklaart het incidenteel hoger beroep van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE 
INSPECTEUR ontvankelijk en gegrond als volgt: 

Veroordeelt de heer en mevrouw 
betreffende het perceel gelegen te 

,oordien 

in solidum tot volgend herstel 
kadastraal gekend onder 

Voor wat betreft het vrijstaande bijgebouw het afbreken ervan (inclusief eventuele 
vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de 
verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein; 

11 
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding 

bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de 
kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat. 
12 

http://www.const-court.be (22 mei 2015); BS 15 juli 2015 (uittreksel), 46135 en http://staatsblad.be (16 juli 
2015); Juristenkrant 2015 (weergave BREWAEYS, E,), afl. 311, 1 en 4; JT 2015, afl. 6612, 571 en 
http://Jt,larcler.be/ {10 september 2015), noot BIEMAR, B,; RFRL 2015, afl. 2, 160; RW 2014-15 (samenvatting), 
afl. 41, 1640 en http://www.rw.be/ (17 augustus 2015); TRV 2015, afl. 5, 440 en http://www.trv.be/ (23 
september 2015), noot DE BACKERE, C. 
13 

Onder meer Grondwettelijk Hof 25 aprîl 2013, http://www.const-court.be (25 april 2013). 
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dit binnen een termijn van 12 maanden na de uitspraak, op verbeurte van een dwangsom 
van 250,00 EUR per dag vertraging en per persoon, in de uitvoering van voormelde 
herstelmaatregel, waarbij de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is in de zin van 
artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek zodat de voormelde dwangsommen beginnen 
te verbeuren onmiddellijk na het verstrijken van de hersteltermijn; 

Voor wat betreft de kasseienverharding, de verharding in dolomiet, de werken aan 
de schuur in de middenvleugel van het complex en de verhardingen vooraan en achteraan 
het complex, het uitvoeren van bouw-, aanpassingswerken, hetgeen inhoudt dat deze 
handelingen terug worden gebracht naar de toestand zoals weergegeven op de plannen bij 

de vergunning van 20 juli 2004; 

Wat betreft de schuur, tussen de rechter - en de linker vleugel, houdt het 
terugbrengen naar de toestand zoals weergegeven op de plannen bij de vergunning van 20 
juli 2004, het volgende in: "Dit betekent dat de schuur niet langer ingericht mag worden als 
woongedeelte bij de oorspronkelijke woning en dat alle woonelementen hieruit verwijderd 
moeten worden. De verbinding tussen de schuur en de oorspronkelijke woning moet terug 
dichtgemaakt worden en de huidige gevelopeningen moeten terug overeenkomen met de 
oorspronkelijke gevelopeningen (achteraan enkel een deur- en een raamopening, aan de 
zijkant geen openingen en vooraan enkel een poortopening)." Ook gebruik van de schuur als 

woongelegenheid moet gestaakt worden. 

dit binnen een termijn van 12 maanden na de uitspraak, op verbeurte van een dwangsom 
van 250,00 EUR per dag vertraging en per persoon, in de uitvoering van voormelde 
herstelmaatregel, waarbij de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is in de zin van 
artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek zodat de voormelde dwangsommen beginnen 
te verbeuren onmiddellijk na het verstrijken van de hersteltermijn; 

Bepaalt het maximum van de te verbeuren dwangsommen op 1.000.000,00 EUR. 

Zegt voor recht dat de heer en mevrouw zich voor de bouw- en 
aanpassingswerken op een geldige wijze kunnen kwijten door 12 maanden na de uitspraak 
de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen; 

Zegt voor recht dat indien de heer en mevrouw de 
herstelmaatregel niet uitvoeren binnen de gestelde termijn, de stedenbouwkundige 
inspecteur en het college van burgemeester en schepenen van rechtswege in de uitvoering 
ervan kunnen voorzien in de plaats en op kosten van de heer en mevrouw 

Beveelt de inschrijving van deze beslissing op de kant van de overgeschreven 
gedinginleidende akte Ingeschreven op de wijze, vermeld in artikel 84 van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851 of op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging. 
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Beveelt dat deze beslissing wordt ingeschreven in het vergunningenregister van de 
gemeente 

Veroordeelt de heer en mevrouw tot de betaling van de kosten van 
het hoger beroep, rechtsplegingsvergoeding 1.440,00 EUR en veroordeelt de heer 

en mevrouw tot betaling aan de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR van de rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 EUR 
voor de eerste aanleg. 

********** 

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer 
van het hof van beroep te Brussel, op 2 1 ·f2- ZOZO 

waar aanwezig waren en zitting hielden : 

bijgestaan door 

L 
~~ 
~ _J 

Voorzitter, 
Raadsheer, 
Raadsheer, 

Griffier. 




