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Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te 

ANTWERPEN, ACHTSTE BIS KAMER, recht doende in 

burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

ESDARBEST

Kople-a* 792 Ger. W. 
Vrl] van expeditierecht 
art. 280 2° Wetb- reg.

HET VLAAMS GEWEST,

vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van 

de Minister-President, met burelen te 1000 BRUSSEL, 

Martelaarsplein 19, voor wie optreedt de Vlaamse Minister van 

Financien, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, 

met kabinet te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 19,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. CLAES Johan, advocaat te 2550 

KONTICH, Mechelsesteenweg 160

tegen de beschikking gewezen op 4 februari 2010 door 

de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te 

Turnhout, zetelend in kortgeding

TEGEN :

wonende te /



2010/RK/99

met maatschappelijke zetel te

008275

ge'intimeerden,

beiden vertegenwoordigd door Mr. FLAMEY Peter en door Mr. 

VERHELST Gregory, beiden advocaat te 2018 ANTWERPEN, Jan 

Van Rijswijcklaan 16

Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke 

vorm overgelegd, waaronder de bestreden beschikking op 

tegenspraak, gewezen door de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg te Turnhout op 4 februari 2010, betekend op 24 

februari 2010 en waartegen hoger beroep werd ingesteld bij 

deurwaardersexploot betekend op 23 maart 2010.

FEITEN

1.

Aan ge'intimeerden werd mij ministerieel besluit dd. 

05.11.2007 een stedenbouwkundige vergunning verleend 

betreffende een perceel gelegen te

, kadastraal gekend , voor de

oprichting van een varkensstal, een loods voor 

mestverwerking, een reactieton en een foliebassin.

Op 26/02/2008 werden politionele vaststellingen gedaan op 

voormeld perceel. Er werd vastgesteld dat vijf betonnen 

cilindervormige silo's werden opgericht voor een reeds 

gebouwd foliebassin en achter nog op te richten varkensstallen.
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Met de bouw van de stallen was reeds een aanvang genomen 

door het graven van funderingen en het reeds gedeeltelijk 

storten van beton.

In het proces-verbaal van vaststelling werd vermeld dat de 

bouw van de silo's in strijd gebeurde met de vergunde 

bouwplannen. Dit is door geintimeerde sub 1, zaakvoerder van 

gei'ntimeerde sub 2, niet ernstig betwist. Op 28/03/2008 werd 

een aanvraag tot regularisatie bij de gemeente Lille ingediend. 

De procedure betreffende de toekenning van deze vergunning 

is nog hangende bij de Raad van State.

Op 26/02/2008 werd door de politiediensten mondeling een 

bevel tot staking van de werken gegeven en op 03/03/2008 

kreeg de stedenbouwkundig inspecteur kennis van het proces- 

verbaal dd. 26/02/2008.

Op 07/03/2008 werd het stakingsbevel bekrachtigd door de 

stedenbouwkundig inspecteur.

GeTntimeerden vorderden

- dat werd gezegd voor recht dat het stakingsbevel en de 

bekrachtigingsbeslissing geen betrekking hebben op de 

stallen vergund bij de ministeriele beslissing van 5 

november 2007

- de opheffing van het bekrachtigde stakingsbevel met 

betrekking tot het perceel gelegen te

- ondergeschikt, de gedeeltelijke opheffing van het 

stakingsbevel, voor zover dit betrekking had op de stallen 

vergund bij ministeriele beslissing dd. 05/11/2007.

2.

De bestreden beschikking verklaarde de vordering van 

gei'ntimeerden toelaatbaar en gelastte een gedeeltelijke 

opheffing van het stakingsbevel van 26 februari 2008 en van

p. 3/11



2010/RK/99
f-i*

de bekrachtigingsbeslissing van 7 maart 2008, meer bepaald 

voor zover ze betrekking hebben op de vergunde stalling 

toegekend bij ministerieel besluit van 5 november 2007.

De gerechtskosten werden omgeslagen met compensatie van 

de rechtsplegingsvergoeding.

3.

Het Vlaams Gewest vordert thans in hoger beroep dat, bij 

hervorming van de bestreden beschikking, de oorspronkelijke 

vordering van gei'ntimeerden ongegrond wordt verklaard, met 

verwijzig van gei'ntimeerden in de kosten van beide aanleggen.

Op incidenteel beroep hernemen gei'ntimeerden hun 

oorspronkelijke vordering, met verwijzing van het Vlaams 

Gewest in de kosten van het geding in beide aanleggen.

BEOORDELING

4.

Uit de bekrachtigingsbeslissing kan op onmiskenbare wijze 

worden opgemaakt dat de oprichting van de kwestieuze silo's 

diende te worden stopgezet omwille van het feit dat zij worden 

opgericht in strijd met de verleende stedenbouwkundige 

vergunning van 5 november 2007 voor de vestiging van een 

varkensbedrijf met bijhorende mestverwerking.

Het staat vast dat deze stedenbouwkundige beslissing aan 

gei'ntimeerden bekend is, zodat geen noodzaak bestond om de 

inhoud daarvan te hernemen.

De beslissing is afdoende gemotiveerd om gei'ntimeerden toe te 

laten zich te beraden over de juistheid en de gegrondheid van 

de beslissing en eventueel het instellen van een vordering te 

overwegen.
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Er bestaat dan ook geen aanleiding tot opheffing van het 

integrate bekrachtigde stakingsbevel op grond van een gebrek 

aan motivering ervan.

5.

De bekrachtigingsbeslissing van de stedenbouwkundige 

inspecteur van 7 maart 2008 vermeldt als stopgezette werken 

'het oprichten van diverse silo's'.

Verder wordt gesteld dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, 

het bevel tot staking geldt voor alle werken op het betreffende 

perceel, zelfs indien deze werken op zich niet 

vergunningsplichtig zijn of zouden worden uitgevoerd 

overeenkomstig voor de vaststelling van het misdrijf verleende 

stedenbouwkundige vergunningen.

De eerste rechter oordeelde dan ook terecht dat het 

stakingsbevel en de bekrachtigingsbeslissing ook betrekking 

hebben op de stallen, waarvan de oprichting was aangevat 

door het graven van de funderingen en het deels storten van 

beton.

6.

Na het stakingsbevel werd door geintimeerden het initiatief 

genomen om hun mestverwerkinginstallatie te laten 

regulariseren. De regularisatieaanvragen hadden enkel 

betrekking op de mestverwerkinginstallatie, niet op de 

vergunde stallen.

Het verval van de bouwvergunning ingevolge verzaking door de 

vergunninghouder kan slechts intreden op grond van een 

ondubbelzinnige en uitdrukkelijke wilsuiting en kan niet zonder 

meer impliciet afgeleid worden uit het loutere indienen van een 

nieuwe aanvraag.
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De regularisatieaanvragen die louter betrekking hebben op de 

mestverwerkinginstallatie en niet op de vergunde stallingen, 

kunnen niet als een stilzwijgende verzaking aan de vergunning 

van 5 november 2007 gei'nterpreteerd worden voor wat betreft 

de stallen.

7.

Voor het varkensbedrijf en de mestverwerkinginstallatie werd 

slechts 66n aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

ingediend, die betrekking had op het volledige perceel 

kadastraal gekend

Het vergunningsbesluit van 5 november 2007 was definitief en 

uitvoerbaar.

Het houdt de toelating in om verscheidene fysiek en functioneel 

van elkaar afgescheiden bouwwerken uit te voeren, met name 

enerzijds een varkensbedrijf en anderzijds een 

mestverwerkinginstallatie voor de verwerking van de mest van 

de verschillende varkenshouderijen van gei'ntimeerden.

8.

Werken die conform een uitvoerbare vergunning worden 

uitgevoerd kunnen nooit een bouwovertreding uitmaken. De 

stillegging van werken kan slechts worden bevolen indien 

wordt vastgesteld dat het werk, de handeling of de wijziging 

een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 6.1.47 VCRO. Een 

stakingsbevel kan daarom geen betrekking hebben op 

vergunde werkzaamheden.

Een stakingsbevel geldt echter voor het geheel van 

bouwwerken waarvan de oprichting in afwerking bevroren 

wordt en kan in die mate gevolgen hebben voor de totaliteit 

van de vergunningsplichtige en niet vergunningsplichtige 

werken. Er dient immers vermeden te worden dat de werken of 

veranderingen die het herstel in de oorspronkelijke toestand
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bemoeilijken of onmogelijk maken - wat het geval is indien de 

werken een geheel uitmaken -, worden voortgezet.

Te dezen dient te worden vastgesteld dat het 

vergunningsbesluit van 5 november 2007 de toelating inhoudt 

om op dezelfde site een varkensbedrijf te vestigen en een 

nieuwe mestverwerkinginstallatie te plaatsen.

De beide activiteiten, mestverwerking en varkenshouderij, zijn 

functioneel van elkaar te onderscheiden en werden 

ondergebracht in fysiek van elkaar afgescheiden gebouwen. 

Het varkensbedrijf en de mestverwerking kunnen afzonderlijk 

van elkaar functioneren.

Noch het feit dat voor de beide activiteiten slechts een 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend, 

noch het feit dat zij op dezelfde site worden gevestigd, heeft 

tot gevolg dat zij een onlosmakelijk geheel uitmaken.

In het proces-verbaal van 26 februari 2008 en de 

bekrachtigingsbeslissing van 7 maart 2008 wordt daarenboven 

een duidelijk onderscheid gemaakt door de omschrijving van 

de stopgezette werken. Als werken die niet in 

overeenstemming waren met de verleende vergunning en 

daarom worden stopgezet, wordt vermeld 'het oprichten van 

diverse silo's'. De varkensstalling, met de bouw waarvan een 

aanvang was genomen, is een losstaand gebouw voor de silo's.

De silo's maken deel uit van de nieuwe 

mestverwerkinginstallatie, de varkensstalling behoort tot de 

varkenshouderij.

9.

In het proces-verbaal van 26 februari 2008, waarop de 

bekrachtigingsbeslissing van 7 maart 2008 gesteund is, wordt 

geen enkele inbreuk weerhouden met betrekking tot de
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varkensstallen, die ten tijde van het stakingsbevel slechts in 

het stadium van de funderingen stonden.

Desondanks geldt het bevel tot staking zoals hoger uiteengezet 

voor alle werken op het betreffende perceel, dus ook voor de 

bouw van de varkensstallen.

Het stakingsbevel overschrijdt aldus het preventief karakter 

van de opgelegde maatregel in zoverre het betrekking heeft op 

de stallen.

De eerste rechter ging terecht over tot gedeeltelijke opheffing 

van het stakingsbevel en de bekrachtigingsbeslissing voor 

zover ze betrekking hebben op de stalling vergund bij 

ministerieel besluit van 5 november 2007.

10.

Het wordt niet betwist dat de silo's werden opgericht in strijd 

met de stedenbouwkundige vergunning.

Ten onrechte houden gelntimeerden voor dat het bevel tot 

staking van de werken ook voor wat betreft de silo's niet 

preventief werd aangewend, met name niet om een einde te 

stellen aan een bouwmisdrijf in uitvoering gezien de 

bouwwerken op het ogenblik van het stakingsbevel reeds 

volledig gerealiseerd waren.

Uit het proces-verbaal van staking van de werken blijkt 

duidelijk dat de bouw van de vijf cilindervormige betonnen 

constructies nog niet voleindigd was. Op het ogenblik van de 

vaststellingen was men bezig met het aanspannen van de 

kabels en het plaatsen van de nodige voorzieningen op de 

begane grond. Aan de verbalisanten werd verklaard dat de 

geplaatste elementen nog dienden te worden vast gezet in 

beton, dat diende te worden gestort aan de voet van de
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constructies. De verbalisanten deelden mee dat geen verdere 

werken, dus ook geen storten van beton, mochten gebeuren 

zolang het stopzettingsbevel van kracht is.

Het bevel tot staking werd gegeven om een einde te stellen 

aan een bouwmisdrijf in uitvoering.

11.
Terecht stellen gelntimeerden dat, wanneer uit de feiten blijkt 

dat de maatregel in kwestie kennelijk onredelijk is, de 

kortgedingrechter dient over te gaan tot opheffing van de 

staking. Dergelijke redelijkheidsbeoordeling impliceert dat 

rekening wordt gehouden met de ernst van de overtrading, 

maar ook dat wordt onderzocht of het bekrachtigde 

stakingsbevel voor de overtreder niet disproportioneel 

bezwarend is. Dit laatste impliceert dat wordt afgewogen of het 

bekrachtigde stakingsbevel als kennelijk onredelijk moet 

worden bestempeld omdat het er door verkregen voordeel voor 

de goede ruimtelijke ordening niet opweegt tegen de last die 

daaruit voor de overtreder voortvloeit.

Het criterium van de kennelijke onredelijkheid legt de 

demarcatielijn tussen rechterlijke controle en bestuurlijke 

vrijheid vast. Een discretionaire bestuurshandeling kan wegens 

haar inhoud slechts door de rechter onrechtmatig worden 

bevonden indien zij kennelijk onredelijk is, dit is indien geen 

redelijk denkend bestuur tot die beslissing kon komen.

Valt de beslissing daarentegen binnen de marge waarbinnen 

naar redelijkheid verschillende beslissingen kunnen worden 

genomen, moet de rechter zich ervan onthouden zijn eigen 

oordeel over wat redelijk is, in de plaats te stellen van het 

oordeel van het bestuur. De toekenning van een discretionaire 

bevoegdheid aan het bestuur was ingegeven door de wens het 

oordeel over de goede ruimtelijke ordening over te laten aan 

het bestuur. Het bestuur, niet de rechter, dient erover te
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oordelen over de gevolgen van de overtrading in stand mogen 

blijven en hoe de overtrading zal worden hersteld met het oog 

op de vereisten van de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.

De last die te dezen uit het bekrachtigde stakingsbevel voor 

geTntimeerden voortvloeit is louter te wijten aan hun eigen 

eigengereid optreden, erin bestaande dat zij zonder de nodige 

riieuwe vergunningen aan te vragen tot wijziging van het 

concept van de mestverwerking zijn overgegaan.

Deze last, waarvan het risico bewust werd genomen, weegt 

niet op tegen het voordeel voor de goede ruimtelijke ordening, 

voortspruitend uit het feit dat de silo's niet worden vastgezet in 

beton.

DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING EN DE KOSTEN VAN HET

12.

Gezien ieder der partijen betreffende een geschilpunt in het 

ongelijk worden gesteld, worden de gedingkosten, met inbegrip 

van de rechtsplegingsvergoeding, in beide aanleggen 

omgeslagen.

OM DEZE REDENEN

HET HOF

Recht doende op tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935,

Verklaart het hoger beroep en het incidentele beroep 

toelaatbaar doch ongegrond.
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Bevestigt de bestreden beschikking met uitzondering van de 

kosten.

Zegt voor recht dat de kosten in beide aanleggen worden 

omgeslagen tussen partijen, bij zoverre dat elke partij de door 

hemzelf/haarzelf blootgestelde kosten moet dragen;

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 

de ACHTSTE BIS KAMER van het HOF VAN BEROEP, zitting 

houdend te ANTWERPEN, op

TWEE MAART TWEEDUIZEND EN ELF

waar aanwezig waren :

A. PEETERS Raadsheer,

V.PEETERS Griffier
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