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EJa’lJAHRSST

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te 

ANTWERPEN, ACHTSTE BIS KAMER, recht doende in 

burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nr. 2010/RK/169 In zake:

Het VLAAMSE 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 07 januari 2010 door 

de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te 

Antwerpen, zetelend in kortgeding

TEGEN :

1.
wonende te

wonende te ,

2.
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geintimeerden,

beiden vertegenwoordigd door Mr. BEERDEN Luc, advocaat te 

3512 STEVOORT, Hertoginnenhofstraat 15

De door de wet vereiste procedurestukken worden overgelegd, 

waaronder de bestreden op tegenspraak gewezen beschikking 

van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 

Antwerpen van 7 januari 2010, waartegen hoger beroep werd 

aangetekend door middel van een deurwaardersexploot 

betekend op 26 mei 2010.

Er wordt geen akte van betekening van deze beschikking 

voorgelegd.

Het hoger beroep is naar vorm en termijn regelmatig. Het is 

toelaatbaar.

1.

De feiten en antecedenten van de zaak kunnen als voIgt 

samengevat worden:

Mevrouw en de heer zijn eigenaar

van een stuk grond gelegen te . Deze grond is

gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Op 16 november 2008 stelden de verbalisanten vast dat op het 

perceel een betonplaten berghok van 4m op 2m en een 

garagebox zijn opgericht en dat er een stacaravan van 9m50 

lang op 3m breed staat, waarvoor een terras is aangelegd van 

9m50 lang op 2m90 breed.

Voor deze constructies was geen vergunning afgeleverd.

t«
«*
>'
-■

«<
r

p. 2/11



2010/RK/169
014722

Er werd vastgesteld dat de wederrechtelijke constructies in 

stand werden gehouden evenals het strijdig gebruik. De 

onmiddellijke staking van de handelingen/strijdig gebruik werd 

bevolen.

Het bevel tot stopzetting van het strijdig gebruik werd op 27 

november 2008 bekrachtigd bij beslissing van de gewestelijk 

stedenbouwkundige inspecteur op grond van artikel 154 van 

het decreet ruimtelijke ordening.

2.

De oorspronkelijke vordering gaat uit van mevrouw i 

en de heer en strekt ertoe

- te horen zeggen voor recht dat met onmiddellijke ingang

vanaf de uitspraak van de beschikking het stakingsbevel 

met betrekking tot hun perceel in de te I is

opgeheven

- het Vlaams Gewest te horen veroordelen het nodige te doen 

voor de vermelding van de tussen te komen uitspraak in het 

vergunningenregister en hiervan het bewijs voor te leggen 

aan hun raadsman binnen de maand na de uitspraak op 

straffe van een dwangsom

- het Vlaams Gewest te horen verwijzen in de kosten van het 

geding.

3.

De eerste rechter verklaarde de eis van mevrouw

en de heer toelaatbaar en gegrond en

zegde voor recht dat met ingang vanaf de datum van de 

beschikking het stakingsbevel van 16 november 2008, 

bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur 

op 27 november 2008, betreffende bedoeld perceel is 

opgeheven.

Het anders en/of meer gevorderde werd afgewezen als niet 

gegrond.
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Het Vlaams Gewest werd verwezen in de kosten van het 

geding.

4.

Het Vlaams Gewest vordert thans in hoger beroep dat, bij 

hervorming van de bestreden beschikking, de oorspronkelijke 

eis van mevrouw en de heer

ongegrond wordt verklaard, met verwijzing van mevrouw

en de heer in de kosten van het

geding in beide aanleggen.

BEOORDELING

5.

De voorzitter zetelend zoals in kortgeding moet nagaan of het 

bevel tot staking terecht werd gegeven en vervolgens terecht 

werd bekrachtigd. Hij moet de formele en de interne 

wettelijkheid van het stakingsbevel onderzoeken. Hij oordeelt 

enkel of het gegeven bevel rechtmatig was, doch vermag niet de 

opportuniteit ervan te beoordelen. Hij kan enkel nagaan of het 

bestuur in redelijkheid tot de beslissing is gekomen en of de 

beslissing niet kennelijk onredelijk is.

6.

Artikel 154 Decreet Ruimtelijke Ordening gaf de bevoegdheid om 

de staking te bevelen van in overtreding verrichte werken of 

handelingen indien werd vastgesteld dat het werk, de 

handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen vermeld in 

artikel 99.

De litigieuze constructies werden opgericht zonder vergunning.
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De vraag dient te worden gesteld of verder gebruik al dan niet is 

toegelaten in afwachting van een definitieve beslissing door de 

rechterten gronde.

DE VERJARING

7.

Het niet naleven van de vergunningsplicht voor de oprichting van 

de litigieuze constructies is een wanbedrijf, zodat de 

strafvordering bij toepassing van artikel 21, lid 1 Voorlopige Titel 

Wetboek van Strafvordering veigaart na verloop van vijf jaar.

Het wordt niet betwist dat het berghok in 1973 en de garagebox 

in 1985 werden opgericht en dat de huidige stacaravan in 

vervanging van een vorige begin jaren 1980 werd geplaatst, 

zodat de strafvordering met betrekking tot deze wanbedrijven 

verjaard is.

8.

Artikel 146, lid 3 van het Decreet Ruimtelijke Ordening heft de 

strafbaarstelling van instandhoudingsmisdrijven in niet 

kwetsbare gebieden op.

Het in stand houden/strijdig gebruik van de huidige situatie is 

dus niet langer een misdrijf waaraan strafrechtelijke sancties 

kunnen worden gekoppeld.

9.

De afwezigheid van strafrechtelijke sancties betekent echter niet 

dat tegen deze inbreuken op het Decreet Ruimtelijke Ordening 

niet kan worden opgetreden.

Naast de straf kan de rechtbank desgevallend op grond van 

artikel 149 van het Decreet Ruimtelijke Ordening immers ook 

een herstelmaatregel opleggen.
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Het Decreet Ruimtelijke Ordening voorzag niet in een 

verjaringstermijn voor de herstelmaatregel.

Thans bepaalt artikel 6.1.41 §5, 3e van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening dat het vorderingsrecht van de 

stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester 

en schepenen verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen 

vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, voor zover het 

goed zich niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied bevindt.

De overgangsbepaling van artikel 7.7.4 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening bepaalt dat, wanneer deze termijn een 

aanvang nam voor 1 September 2009, de verjaringstermijn 

slechts begint te lopen vanaf die datum, waarbij de totale duur 

van de verjaringstermijn niet meer mag bedragen dan de 

termijnen vermeld in artikel 2262 bis §1, 2e en 3e lid van het 

burgerlijk wetboek en onverminderd de toepassing van artikel 26 

van de voorlopige titel van het wetboek van strafvordering.

Er wordt niet betwist dat de onvergunde oprichting van het 

berghok in 1973 en van de garagebox in 1985 geschiedden en 

dat de huidige stacaravan in vervanging van een vorige begin 

jaren 1980 werd geplaatst, hetzij alles meer dan 20 geleden.

De herstelvordering is derhalve verjaard.

In de gegeven omstandigheden is te dezen geen 

herstelmaatregel meer mogelijk.

10.

Artikel 6.1.1, laatste lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening bepaalt dat de herstelvordering op grand van de 

instandhouding van handelingen vanaf 1 September 2009 niet 

langer kan worden ingewilligd indien deze instandhouding op het 

ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is gesteld.
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Het in stand houden/strijdig gebruik is niet langer strafbaar, 

zodat te dezen geen herstelmaatregel meer mogelijk is.

HET PREVENTIEF KARAKTER VAN HET STAKINGSBEVEL EN DE 

BEKRACHTIGINGSBESUSSING

11.

Het stakingsbevel is een administratief preventief 

handhavingsmiddel, dat door de overheid opgelegd wordt in 

afwachting van een beslissing ten gronde over de rechtmatigheid 

van het gebruik. Het stakingsbevel kan niet als een repressief 

middel gebruikt worden om een reeds lang bestaande toestand 

te sanctioneren.

Ook wanneer sprake is van een gebruik dat valt onder de 

toepassing van de vergunningsplichtige handelingen of 

functiewijzigingen of van een vergunningsplichtig gebruik, moet 

de maatregel als beveiligingsmaatregel verantwoord blijven.

Wanneer uit de feiten blijkt dat de maatregel in kwestie kennelijk 

onredelijk is dient de voorzitter zetelend zoals in kort geding 

overte gaan tot opheffing van het stakingsbevel.

De beoordeling van de redelijkheid van de maatregel impliceert 

dat rekening wordt gehouden met de ernst van de overtreding, 

doch ook dat onderzocht wordt of het bekrachtigde stakingsbevel 

voor de overtreder niet disproportioneel bezwarend is.

Dit laatste houdt in dat wordt afgewogen of het bekrachtigde 

stakingsbevel als kennelijk onredelijk moet worden bestempeld 

omdat het erdoor verkregen voordeel voor de goede ruimtelijke 

ordening niet opweegt tegen de last die daaruit voor de 

overtreder voortvloeit.
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In dit kader kan een rechter van oordeel zijn dat gelet op het 

jarenlange gebruik het stakingsbevel in de gegeven situatie niet 

meer gericht is op de voorkoming van een aantasting van de 

goede ruimtelijke ordening, en dat daarom het stakingsbevel 

kennelijk onredelijk uitgevaardigd is.

12.
Het criterium van de kennelijke onredelijkheid legt de 

demarcatielijn tussen rechterlijke controle en bestuurlijke 

vrijheid vast.

Een discretionaire bestuurshandeling kan wegens haar inhoud 

slechts 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, dan moet de rechter zich ervan onthouden zijn eigen 

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

en niet de rechter, dient erover te oordelen of de gevolgen van 

de overtreding in stand mogen blijven en hoe de overtreding zal 

worden hersteld met het oog op de vereisten van de goede 

plaatselijke ruimtelijke ordening.

De ruimtelijke ordening betracht een evenwicht tussen de 

ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke 

activiteiten. Hierbij dient het accent volgens het Vlaamse gewest 

steeds meer te liggen op voorschriften voor een goed 

ruimtegebruik, dat niet enkel bepaald wordt door de constructies 

die in een bepaalde zone toegelaten worden, doch ook door het 

gebruik dat van die constructies mag worden gemaakt.
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Het sta kings bevel dient alleszins mede gericht te zijn op het 

voorkomen van verdere schadelijke gevolgen van de gepleegde 

inbreuk.

13.

Te dezen creeert het stakingsbevel eerder een permanente 

toestand, aangezien geen enkele rechter ten gronde nog een 

beslissing kan nemen.

Als dusdanig wordt volledig voorbijgegaan aan de finaliteit van 

de maatregel.

In die omstandigheden is het stakingsbevel van 16 november 

2008 kennelijk onredelijk.

Er kan dan ook geen bezwaar bestaan tegen het verder gebruik 

in afwachting van een definitive beslissing.

14.

De bekrachtiging van het stakingsbevel door de gewestelijk 

stedenbouwkundige inspecteur op 27 november 2008 is in het 

licht van de feiten onredelijk en is niet in verhouding tot de 

nadelige gevolgen ervan voor mevrouw en de

heer

Het bestreden vonnis moet worden bevestigd, zij het op andere 

gronden.

DE GEDINGKOSTEN

15.

Bij toepassing van artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek wordt het 

Vlaamse Gewest als de in het ongelijk gestelde partij verwezen 

in de kosten van het hoger beroep met inbegrip van de 

rechtsplegingsvergoeding van € 1320.
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OM DEZE REDENEN

HET HOF

Recht doende op tegenspraak,

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

Verklaart het hoger beroep toelaatbaar doch ongegrond.

Bevestigt het bestreden vonnis, zij het op andere gronden,

Verwijst het Vlaamse Gewest in de kosten van het hoger 

beroep aan de zijde van mevrouw en de heer

begroot op € 1320 rechtsplegingsvergoeding.
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 

de ACHTSTE BIS KAMER van het HOF VAN BEROEP, zitting 

houdend te ANTWERPEN, op

DERTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ELF

waar aanwezig waren :

A. PEETERS Raadsheer,

V. PEETERS Griffier

A. PEETERS
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