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Het HOF VAN BEROEP, zltting houdend te ANTWERPEN, 
zesde bis kamer, recht doende in burgerlfjke zaken, heeft Vol
ga nd arrest gewezen:

In zake: 2009/AR/1882

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST,

bevoegd voor de provinrie Limburg, mot burelen gevestigd te 3500 

Hassett, Koningin Astridiaan 50 bus 1,

- appellant

- tegen het vonnis gewezen doorde 4“*° kamer van de Rechtbank 

van eerste aanleg te Tongeren de data 13 mei 2009, aldaar 

gekend onder AR nr. 04/279/A

- vertegenwoordigd door Mr. LEMACHE Christian, advocaat te 

3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60

Tegen:

©I ', en zijn echtgenote

© , beiden wonende te :

- geTntimeerden

- beiden vertegenwoordigd door Mr. THYS Kristien toco 

Mr.CILISSEN Mathieu, advocaat te 3600 Genk, Grotestraat 122
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Gelet op de door de wet vereiste processtukken In behooriijke vorm 

overgelegd waaronder een eensluidend afschrift van het bestreden 

vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 13 mei 

2009, waarvan geen betokening voorligt.

Getet op het verzoekschrift in hoger beroep neergelegd ter griffle van dit 

Hof op 30 juni 2009, waarbij tijdig en naar de vorm geldig hoger beroep 

wordt ingesteld.
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1
De oorspronkelijke vordering ging uit van de stedenbouwkundig 

ihspecteur bij exploot van 29 januari 2004, waarvan melding gemaakt 

wordt op het hypotheekkantoor.

Hangende de procedure in eerste aanleg werd bij definitief besluit van 

de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg van 10 januari 2008 

aan gemtimeerden voor de lltigieuze constructie een voorwaardelijke 

stedenbouwkundlge vergunning verieend onder voorwaarde dat op de 

hemelwaterput een operatlonele pomplnstaltatie wordt aangesloten die 

het hergebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maakt.

2.

De eerste rechter verklaart de vordering van de stedenbouWkundlg 

inspecteur tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand door 

de afbraak van de chalet ontvankefijk doch ongegrond.

De eerste rechter overweegt dat in casu de kwestige constructie op zich 

werd vergund - weliswaar in functie van een specifieke beperkte functie 

en mits nalevlng van bepaalde voorwaarden - zodat dit element mee 

dient opgenomen te worden in de beoordeling van een goede ruimtelijke 

ordening.
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De eerste rechter overweegt verder dat de herstelvordering van 

appellant als kennelijk onredelijk moet worden bestempeld omdat het 

voordeel van een goede ruimtelijke ordening door herstel geenszins 

opweegt tegen de last die daaruit voor geintimeerden voortvloeit.

3.

Het hoger beroep strekt ertoe de oorspronkelijke vordering ontvankeijjk 

en gegrond te horen verklaren en dlenvolgens vast te stellen dat 

geintimeerden zonder In het bezit te zljn van een voorafgaande en 

uitdrukkelljke vergunning van het college van Burgemeester en 

Schepenen, een grond te hebben gebruikt voor het oprichten en 

Instandhouden van een vaste constructie en dit te I ,

Geintimeerden te veroordelen tot herstel, binnen het jaar na betokening 

van de uitspraak, van de plaats in de oorspronkelijke toestand, hetaj de 

integrals afbraak (incl. vloerplaten) van de houten chalet van 9m bij 

7,5m met een hoogte van 6m, die wordt gebruikt als woongelegenheid 

en is ingeplant achter de woning

Geintimeerden een dwangsom op te leggen van 125 EUR per dag, bij 

niet uitvoering van de dwangsom binnen de gestelde termijn.

4.

De feiten, die aan de grondsiag liggen van huidig gesehil. kunnen als 

voIgt worden samengevat:

Geintimeerden hebben zonder in het bezit te zijn van een voorafgaande 

en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen een grond gebruikt voor het oprichten en instandhouden van 

een chalet gelegen te

Het perceel is gelegen in woongebied (eerste 50m) en in 

woonuitbreidlngsgebied volgens het gewestplan ,

.{K.B. 1.09.1980). Geintimeerden hebben het onroerend goed 

verkregen ingevolge akte van aankoop dd. 17.05.1995 van notaris
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, te , overgeschreven op 19/05/1995 op bet

2d* hypotheekkantoor te Tongeren.

Op 10 juli 1995 heeft bet college van burgemeester en scbepenen van

een stedenbouwkundlge vergunning verleend voor een 

garage met kruipkelder onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 

autobergplaats nlet als woning wordt gebruikt gelet op bet 

stedenbouwkundlg attest hr. 2 d.d. 12.12.1994; Ondanks deze 

voorwaarde hebben geTntimeerden l.p.v. een garage met kruipkelder 

een chalet met volledige kelder gebouwd in november 1995, geplaatst in 

de tuin. Een proces-verbaal van vaststelling werd opgesteld op 

15/03/1996 door de technlsche dienst van de stad . Op

28 oktober 2003 werd een proces-verbaal van vaststelling van 

instandhouding van de chalet opgesteld, doch het strafdossier ward om 

opportuniteitsredenen geklasseerd.

5.

Uit het proces-verbaal van plaatsopneming van de eerste rechter d.d.

13.06.2007 blijken volgende vaststellingen:

- het betreft een volledig houten chalet dienstig als woonst voor de 

ouders van mevrouw.l ;

- binnenln bestaat de chalet uit living met open kitchenette, slaap- 

en badkamer en een rommelkamertje.

- De totale oppen/lakte is 9,00 m op 7,50 m en is voorzien van een 

za del dak.

Uit het strafdossier kan worden opgemaakt:

- dat op het ogenblik dat de ouders van tweede gei‘ntimeerde in de 

houten chalet zljn komen wonen (1995) de heer r 63 jaar 

(°09.09.1932) was en dat er dus geen sprake was van een 

bejaard echtpaar.

- dat in het strafdossier de bewoner de heer verklaart:

“Ik heb inderdaad een houten chalet gebouwd in plaats van een 

garage, waarvoor ik een goedkeunng heb gekregen. Ik heb deze 

chalet in november 1995 gebouwd. De afmetingen zljn 9m x
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7,5m en hoogte van de nok Is 6m. We hebben daze chalet 

gebouwd dear wij onze woning die hiervoor ligt, verkocht hebben 

aan onze dochter. Wij konden de nodige renovatiewerken aan

onze woning niet meer betalen: Onder de chalet heb Ik een 

volledlge kelder gemetseld en niet zoals voorden op het plan van 

de garage enke! een kruipkelder.u

6.
Er word een drievoudige Inbreuk op de vergunning van 10 juli 1995 

gepleegd:

- de vergunde constructs mocht alleen als garage in gebruik 

worden genomen;

- de vergunde constructs (garage) was geringer In omvang

- de vergunde constructs was voorzien van eeri kruipkelder en 

niet van een volledige kelder van 2 m hoogte.

7.

Bij beslissing van het colSge van burgemeester en schepenen van 4 

September 2007 werd de regularisatieaanvraag van een woonchalet bij 

een vergunde woning geweigerd met de vdgende motivering:

“De aanvraag betreft immers de regularisatie van een woonchalet achter 

een bestaande woning, waardoor een tweede bouwlijh wordt gecreeerd. 

Aangezien de woonzone op de betreffende locatie slechts 50m dlep is 

ingetekend op het gewestplan, is het gebruikelijk dat de bebouwing 

wordt ingeplarrt in functie van de voorliggende weg. D'rt wii zeggen dat 

woongebouwen naast elkaar kunnen voorkomen, maar niet achter 

elkaar.

Ult de bovenstaande modvering blijkt dat de aanvraag niet in 

overeenstemmihg is met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke 

ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp niet bestaanbaar is met 

de goede plaatselijke orderiing en met zijn onmiddellijke omgeving.n
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8.

Bij beslissing van de bestendige deputatie van de provincle Limburg van 

10 januari 2008 ward sen voorwaardelljke stedertbouwkundige 

vergunning gegeven voor de op het bijgaande plan aangeduidewerken; 

het beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen ward ingewilligd onder voorwaarde dat op de hemelwaterput 

een operationele pompinstallatie werd aangesloten die het hergebruik 

van het opgevangen hemelwater mogelijk maakt

In de motivering leest het Hof: ‘Overwegende dat in da tuinzone enkel 

gebouwtjes kunnen toegestaan worden in functie van barging horende 

bij de woning; dat een tweede woongeiegenheid op het perceei in de 

tuinzone ruimtelljk diet kan aanvaard worden; Overwegende dat 

beroeper naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de hoorzitting een 

gewijzigd ontwerp heeft bijgebracht, waarbij de bestemming van de 

woonruimtes vervangen werd door berging. °

9.

Bij proces-verbaal van vaststelling van 19 juii 2008 werd door de 

stedenbouwkundig inspecteur RWO Limburg te Hasselt vastgesteld dat 

de chalet nog steeds Is ingericht en wordt gebruikt ais woning.

Dit wordt overigens niet betwist door geTntimeerden die in 

syntheseberoep8besluiten voor het Hof verklaren dat het in casu een 

chalet betreft in de tuln van geTntimeerden die dienst doet als een soort 

kangoeroewoning voor de ouders van tweede geTntimeerde die 

zorgbehoevend zijn en waartoe het huldige concept het enige praktisch 

en financieei haalbare is.
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Beoordellng:
Aan de hand van de uiteenzetting van partijen en da neergelegde

stukken overweegt het Hof als voIgt:
GeTntimeerden beroepen zlch op twee argumenten om de vordering van 

de stedenbouwkundig fnspecteur te horen afwijzen minstens in 

ondergeschikte orde te horen zeggen voor ;recht dat er geen 

herstelmaatregelen moeten worden opgelegd tot op het ogenbllk dat 

beide ouders van tweede gelhtimeerde komen te overlijden of deze 

beiden op defirritieve wljze liehamelijk ongeschikf blijken. tot verblijf

aldaar, namelijk:

- de constructie als dusdanig van de chalet ward vergund als 

barging;

- enkel de bestemrning van de Merging als woongelegenheid voor 

enkel een bejaard koppel dient gedvalueerd te worden in het 

kader van de goede ruimtelijke ordening.

- de eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat de gavorderde 

afbraak van de als constructie nochtans vergunde chalet, dit 

enkel om haar feltelijke bestemrning in concreto kennelljk 

onredelijk en bijgevolg onrechtmatig is.

11.

De beslissing van de bestendige deputatie van 10 Januari 2008 waarbij 

zij het gebouw regulariseert als berging is alleszins van rechtswege 

vervallen.

Het Hof heeft geen bevoegdheld om de beslissing onwetBg te verklaren, 

maar stelt zich toch wel vragen over de motivering van deze beslissing, 

waarbij gesteld wordt dat de deputatie van oordeel is, op basis van een 

plan van een architect en verklaringen van eerste geintimeerde ter 

zittihg dat de chalet op basis van gewijzigde plannen als berging wel 

aanvaardbaar is. Er is overeenkomstig het plan dat werd voorgelegd 

geen enkele wijziging aangebracht, buiten de vermefding “berging” in 

aile :kamers van de. chalet.
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Bovendien is de vergunning vervallen krachtens art. 4.6.2 §1 VCRO dat 

bepaalt:
“Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervatt van 

rectitswege in elk van de volgende gevallen:

1°de verwezenlijking van da stedenbouwkundige vergunning wordt niet 

binnen twee jaar na de afgifte van de vergunning in laatste 

administratieve aanleg gestait"

12.

Indian de vordering tot het bekomen van een herstelmaatregel uitgaat 

van de overheid - de stedenbouwkundig inspecteur - is aan de rechter 

op het eerste zicht weinig beoordelingsruimte toebedeeld. Eens het 

stedenbouwmisdrijf komt vast te staan, moet de rechter in beginsel de 

gevorderde herstelmaatregel bevelen. Een opportuniteitsbeoordeling ligt 

niet in zijn bevoegdheid. De rechter kan de vordering wel controleren op 

haar exteme en interne legaliteit. De rechter kan diis nagaan of de 

herstelvordering niet is aangetast door machtsoverschrijding of 

machtsafwending, of zij niet werd gesteld met miskenning van de 

beginselen van behoorlijk bestuur.

Bij de Interne wettigheidtoats gaat de rechter na of de vordering Is 

gesteld met het oog op de goede ruimtelijke ordenlng. Wanneer de 

vordering dit oogmerk niet heeft of wanneer blijkt dat de gevorderde 

maatregel weliswaar kadert in de goede ruimtelijke ordening doch 

kennelijk onredelijk is gelet op de omstandigheden van het gevai, dan 

moet de rechter de vordering buiten toepassing laten.

In het kader van dit toeacht beoordeelt de rechter yyellswaar niet de 

opportuniteit van de gevorderde maatregel, maar oefent hij wel een 

marginaal (redelijkheids) toea'cht uit op de keuze van de 

herstelmaatregel. (Cass. 15 juni 2004, T.M.R. 2004, concl. M.DE 

SWAEF) Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie dient de 

rechter immers ondermeer af te wegen of geen andere herstelmaatregel 

noodzakelijk is, dit ondermeer op grond van de aard van de overbading, 

de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het
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voordeel dat voor de ruimtelljke ordening ontstaat door hot herste! van ^ 

de toestand in de oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit 

voor de overtreder voortvioeit. (Cass; 4 februari 2003, T.M.R. 2003, 389) 

Doorstaat de herstelvordering deze wettigheidstoetsing niet dient de 

rechter deze met toepassing van art. 159 Gec.G.W.. bulten toepassing te 

laten, zonder mogeiijkheid om zelf een andere maatregel in de piaats te 

stellen. (Cass.3 juni 2005, T.M.R. 2006.74)

13.

Het is manifest dat een tweede woongelegenheid op het peroeel in de 

tuinzone niet kan aanvaard worden en niet kadert in een goede 

ruimtelijke ordening. De weigering van de aanvraag tot regularisatie is 

zeer duidelijk; het betreft hier een woonchalet achter een bestaande 

woning, waardoor een tweede bouwlijn wordt gecre&erd. Aangezien de 

woonzone op de betreftende locatie slecbts 50 m diep is ingetekend op 

het gewestplan, is het gebruikelijk dat de bebouwing wordt ingeplant in 

functie van de voorliggende weg; De woningen kunnen enkel naast 

elkaar voorkomen. maar niet achter elkaar.

14.

In een recent arrest oordeelde het Hof van Cassatie dat het 

schuldelement, het laakbaar gedrag van de overtreders niet buiten 

beschouwing mag worden gehouden blj de toetsing van de 

proportlonaiiteit van de herstelvordering.

“Daarblj oordeien de appelrechters dat de nadeten die de eisers 

aanvoeren, van welke aard die ook mogen zijn, in de gegeven context 

van voorkennis niet opwegen tegen het voordeel van de 

herstelmaatreget, te weten de be&indiging van de schadelijke gevolgen 

van de onvergunde situatie, en de vordering aldus de 

evenredigheidstoets doorstaat"

Hof van Cassatie, 8 September 2009, nr.P.09.0386.N, www.cass.be.

http://www.cass.be
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Het is vaststaande rechtspraak dat een pteger van een misdrijf zich nlet: 

op het evenredigheidsbeginsel kan beroepen wanneer hij zeif voor

voldongen feiten heeft gezorgd.

GeTntimeerde flgt zetf aan de basis ligt van het aanzienlijk nadeel 

waarop hij zich beroept

De woonchalet werd opgericht in 1995, enkel om finandele redenen, 

zonder dat er sprake was van behoeftigheid of bijzondere zorgen voor 

de ouders van tweede gerntimeerde. Daamaast hebben gei'ntimeerden 

steeds atle beslissingen van de overheid naast zich neer gelegd en zeifs 

de bestendige deputatie mislaid door een plan voor te leggen van een 

gewijzigde bestemming naar een berging. De bewoning van een chalet 

in een tuinzone kadert totaal niet in een goede ruimteiifke orderiing en 

het fait dat deze chalet van In het begin tegen alle beslissingen wordt 

instandgehouden door de oprichters verantwoordt vbldoende de 

gevorderde herstelmaatregel. De herstelvordering doorstaat de 

evenredigheidstoets en dient dan ook te warden ingewilligd.

15.

De hersteltermijn van Sen jaar is eveneens rodeifjk en geeft partijen 

voldoende t'jd om een einde te stellen aan de schadelijke gevoigen van 

de onvergunde situatie. Gelet op de houding. van geTntimeerden In het 

verleden, waaruit biljkt dat het hoogst betwijfelbaar is dat zij vrijwilJig 

zullen overgaan tot de afbraak, is het aangewezen om een dwangsom 

op te leggen.

Het hoger beroep is ontvankelijk en gegrond en het bestreden vonnis 

dient te worden hervormd.

16.

Overeenkomstig art. 1017 Ger.W. zijn de gerechtskosten ten laste van 

de in het ongelijk gesteide partij.
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Geintimeerden zijn gelet op de gegrondheid van het hoger beroep de in 

hot ongelfjk gestelde partijen

Het gei'ndexeerd baslsbedrag van de rechtsplegingsvergoeding zowel in 

eerste aanleg als in hoger beroep bedraagt overeenkomstig het K.B. van 

26.10.2007 de som van 1 210 EUR.

Pagina 11 van 12 Ij t $ 1 6 3

OM DEZE REDENEN

HET HOF

Recht doende op tegenspraak;

Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond.

Hervormt het bestreden vonnis en verklaart de oorspronkelijke vordering 

van de stedenbouwkundig inspecteur van Limburg ontvankelijk en 

gegrond.

Stelt vast dat het echtpaar zonder in het bezit te zijn

van een voorafgaande en uitdrukkelijke vergunnihg van het College van 

Burgemeester eh Schepenen een grand hebben gebruikt voor het 

oprlchten en instandhouden van een vaste constnjctie en dlt te

Veroordeelt geintimeerden tot het herstel, bihnen het jaar na betekening 

van huidig arrest van de plaats in de oorspronkelijke staat hetzij de 

integrate afbraak (incl. vloerplaten) \«in de houten chalet van 9 m bij 

7,5 m met een hoogte van 6 m,.die wordt gebruikt als woongelegenheld 

en Is ingeplant achter de wonlng B]j. gebreke van ntet

uitvoering van het arrest blnnen de gestelde termljn, veroordeelt 

geintimeerden tot betaling van een dwangsom van 125 EUR/dag.
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