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EINDARREST

Kople - art. 792 Ger. W. 
VriJ van expeditierecht 
art. 280 2° Wetb. reg.

Het Hof van beroep te Antwerpen, zitting houdend 
te Antwerpen, ZESDE KAMER,

Recht doende in burgerlijke zaken,

heeft het volgende arrest uitgesproken:

In zake: 2010/AR/599

’ namens VLAAMS GEWEST. Rekenplichtige van
het Herstelfonds, wonende te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II- laan 
19/22,

appellant,

tegen het vonnis gewezen op 18 december 2009 door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Tongeren,

vertegenwoordigd door Mr. A. BEELEN loco Mr. LEMACHE Christian, 
advocaat te 3800 SINT-TRUIDEN, Tongersesteenweg 60,

tegen :

1. , wonende te ,
gemtimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. MAEX Gunther, advocaat te 3600 GENK, 
Europalaan 50

2. j wonende te 
gemtimeerde, in persoon verschenen,

2. bijgestaan en 1.
vertegenwoordigd door Mr. MAEX Gunther, advocaat te 3600 GENK, 
Europalaan 50;
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Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm 
overgelegd waaronder een eensluidend afschrift van het bestreden vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 18 december 2009, 
waarvan geen betekening voorligt.

Gelet op het verzoekschrift in hoger beroep neergelegd ter griffie van dit 
Hof op 24 februari 2010, waarbij tijdig en naar de vorm geldig hoger 
beroep wordt ingesteld.

1.
De oorspronkelijke vordering ging uit van gei'ntimeerden bij exploten van 
13 maart 2009 en strekte ertoe om de beslissingen van 22 oktober 2008 
tot het opleggen van een administratieve geldboete van resp. 3.500 EUR 
en 2 000 EUR en de beslissing inzake het verzoek tot kwijtschelding 
/vermindering van de administratieve geldboeten te niet te doen en te 
hervormen; verzocht tevens te zeggen voor recht dat hij op
geen enkele wijze enig stakingsbevel heeft doorbroken; 
verzocht om hem het voorrecht van kwijtschelding van de 
administratieve geldboete toe te kennen, minstens deze te beperken tot 
het bedrag van 250 EUR.

2.
De eerste rechter verklaart de vordering van eerste gelntimeerde,

ontvankelijk en deels gegrond en vemietigt de beslissing van 
22.10.2008, waarbij de administratieve geldboete (verminderd bij 
beslissing van 7.11.2008 tot 2 000 EUR) wegens het doorbreken van het 
bekrachtigd stakingsbevel dat lastens eerste ge'intimeerde werd opgelegd.

De eerste rechter verklaart de vordering van tweede ge'intimeerde,
ontvankelijk en deels gegrond en vermindert de administratieve 

geldboete (reeds verminderd bij beslissing d.d. 7.11.2008 tot 
3 500 EUR) wegens het doorbreken van een bekrachtigd stakingsbevel 
lastens tweede ge'intimeerde opgelegd bij beslissing van 22.10.2008 tot 
750 EUR.

De eerste rechter veroordeelt het Vlaams Gewest tot betaling van de 
proceskosten van begroot op 185,98 EUR,
dagvaardingskosten en 400 EUR rechtsplegingsvergoeding en slaat de 
rechtsplegingsvergoedingen om tussen en het Vlaams
Gewest en laat de kosten van dagvaarding ten laste van
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De eerste rechter overweegt dat omwille van de omstandigheden - 
voorgaande vergunningsaanvragen werden telkens geweigerd omwille 
van een ongunstig advies van Bruggen en Wegen, dat zijn oorsprong 
vond in een misverstand over de exacte ligging van de perceelgrenzen - 
en van de beperkte omvang en beperkte omzet van de handelszaak van 

, de administratieve geldboete kan verminderd worden in 
billijkheid tot 750 EUR.

3.
Het hoger beroep strekt ertoe het bestreden vonnis te hervormen en 
opnieuw recht sprekende te handelen conform art. 88 § 2 Ger.W. 
Vervolgens de oorspronkelijke vordering van geintimeerden, zo 
ontvankelijk, af te wijzen als ongegrond. De schorsing van de 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel conform art. 157 § 4 DORO op te 
heffen.
Geintimeerden solidair te veroordelen tot een RPV begroot op 
1 200 EUR.

concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep en 
vordert bij incidenteel beroep de hervorming van het bestreden vonnis. 
Dienvolgens opnieuw recht sprekende de beslissing tot het opleggen van 
een administratieve geldboete van 3 500 EUR en beslissing inzake het 
verzoek tot kwijtschelding-vermindering van de administratieve 
geldboete te niet te doen. Ondergeschikt de administratieve geldboete 
kwijt te schelden, minstens te herleiden tot een bedrag van 250 EUR.

concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep en 
de bevestiging van het bestreden vonnis.
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4.
De feiten, die aan de grondslag liggen van huidig geschil, kunnen als 
volgt worden samengevat:
Ge'intimeerden zijn samen eigenaar van een onroerend goed, gelegen te

en zij bewonen ieder met hun gezin een 
appartement in dit gebouw. Vanaf begin 2008 begon op de
gelijkvloerse verdieping een handel in tweedehands voertuigen. Op 
10.01.2008 wordt door de heer bouwtoezichter van de stad

, vastgesteld dat de voorbouwstrook van het perceel van 
ge'intimeerden integraal ingericht werd om tweedehandswagens te 
verkopen, waarbij deze voorbouwstrook tot tegen het fietspad volledig 
was ingenomen door voertuigen en links van de inrit hadden 
ge'intimeerden een verlicht reclamebord geplaatst.
Op 11.01.2008 plaatste de heer in toepassing van art. 154
DRO een schriftelijk bevel tot onmiddellijke staking van het 
wederrechtelijk gebruik van de voorbouwstrook. Op 8.10.2008 werd een 
nieuw bevel tot staking van het wederrechtelijk gebruik van het terrein 
uitgevaardigd en opgehangen langs de deur van het bureel.

Bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst van 22.10.2008 
werd door het Vlaams Gewest een administratieve boete van 5 000 EUR 
opgelegd aan ge'intimeerden wegens de doorbreking van de 
stakingsbevelen dd. 11.01.2008 (bekrachtigd op 17.01.2008).

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad 
d.d. 21.10.2009 werd aan een voorwaardelijke

stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor zijn handel in 
tweedehandsvoertuigen.

5.
Beoordeling:
Aan de hand van de uiteenzetting van partijen en de neergelegde stukken 
overweegt het Hof als volgt:
Wat betreft de bevoegdheid en de rechtsmacht:
De materigle bevoegdheid wordt beoordeeld op het moment van het 
instellen van de vordering en bepaald in functie van de formulering door 
de eisende partij in het gedinginleidend exploot (Cass. 19 december 
1985, Arr.Cass. 1985-1986, 589).
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Geintimeerden beriepen zich in de inleidende dagvaarding op artikel 157 
§ 4 DRO.
Overeenkomstig deze bepaling geldt:
“Binnen een termijn van 30 dagen na de betekening van het dwangbevel 
kan de betrokkene bij gerechtsdeurwaardersexploot een met redenen 
omkleed verzet doen, houdende dagvaarding van het Vlaamse Gewest, 
bij de rechtbank van het arrondissement van de plaats waar de goederen 
gelegen zijn.”

Deze mogelijkheid om zich tot de rechtbank te wenden van het 
arrondissement van de plaats waar de goederen gelegen zijn, bestaat 
naast de mogelijkheid voorzien in artikel 157 § 3 DRO om voor de 
beslagrechter de regelmatigheid en de geldigheid van de uitvoering van 
het dwangbevel te bestrijden.

De procedure op basis van artikel 157 § 4 DRO biedt aan geintimeerden 
de gelegenheid om aan de rechtbank de beoordeling voor te leggen van 
het gerechtvaardigd zijn van de administratieve boete, zowel in feite als 
in rechte, alsook van de naleving van het evenredigheidsbeginsel.

6.
Een systeem van administratieve sancties -in plaats van straffen- is maar 
verzoenbaar met het EVRM, op voorwaarde dat de waarborgen van de 
artikelen 6 en 7 van het EVRM niet worden omzeild en op voorwaarde 
dat de betrokkene de bestuurshandeling in elk geval kan aanvechten bij 
een rechtscollege met voile rechtsmacht (zie ook: J.THEUNIS, “De 
rechter geldemd tussen het beginsel van scheiding der machten en het 
vereiste van voile rechtsmacht”, in: COOREMAN I. (ed.), De 
wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, 2010, Brugge, die 
Keure, 171).

Het Grondwettelijk Hof formuleerde dit principe in het kader van 
administratieve sancties in het fiscaal recht als volgt: Er dient
evenwel over gewaakt te worden of de door de wetgever ingevoerde 
regeling er niet toe leidt dat aan een categorie van personen, op een 
discriminerende manier, het recht wordt ontzegd op een daadwerkelijk 
jurisdictioneel beroep dat zowel door een algemeen rechtsbeginsel als 
door artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
wordt gewaarborgd” (Arbitragehof, nr. 22/99, 24 februari 1999, B. 10).
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Het algemeen beginsel uit het strafrecht vereist dat niets wat onder de 
beoordelingsbevoegdheid van de administratie valt, ontsnapt aan de 
toetsing van de rechter (Arbitragehof nr. 138/2006, 14 September 2006, 
B.7.2)

In tegenstelling tot wat appellante aanvoert, is de toelichting door de 
bevoegde minister in antwoord op een parlementaire vraag dat er in de 
fase van de invordering van een administratieve boete door middel van 
een dwangbevel wel degelijk een rechterlijke controle in voile omvang 
mogelijk is, niet strijdig met de decretale bepalingen.

Het feit dat gelntimeerden in de fase van de vestiging van de 
administratieve boete de mogelijkheid niet hebben benut om de 
beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur omtrent 
hun verzoek betreffende de kwijtschelding, de vermindering of het uitstel 
van betaling, aan te vechten bij de Raad van State, is zonder invloed op 
de toets die de burgerlijke rechter op grand van artikel 159 GW moet 
doorvoeren in de invorderingsfase (zie ook EYSKENS T., “Bestuurlijke 
handhaving in het Vlaams stedenbouwrecht: staken of betalen”, noot 
onder RB. Eerste Aanleg Tongeren 28 april 2005 en onder Antwerpen 7 
maart 2006,TROS 2008,49, met verwijzingen daar naar Cass 7 november 
1975 en Antwerpen 3 oktober 2006 ...)•

De eerste rechter heeft terecht geoordeeld bevoegd te zijn om, met voile 
rechtsmacht, kennis te nemen van de vorderingen van gelntimeerden.
Er dient geen toepassing te worden gemaakt van artikel 88 § 2 Ger.W.

7.
Wat betreft de schending van substantiele vormvoorschriften : 
Gelntimeerden beweren dat zij zich niet kunnen herinneren ooit het PV 
van vaststelling van 10 januari 2008 met betrekking tot het feit dat de 
voortuinstrook wederrechtelijk integraal werd ingericht om 
tweedehandswagens te verkopen, ontvangen te hebben. De ontvangst 
ervan zou niet uit de stukken blijken en het bekrachtigingsbevel werd 
volgens hen niet op correcte manier verstuurd.

Vermits het volgens gei'ntimeerden om substantiele vormvoorschriften 
gaat, zouden de administratieve boetes op nietige handelingen zijn 
vastgesteld en daarom niet verschuldigd zijn.
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In tegenstelling tot wat gemtimeerden aanvoeren, werd hun grief wel 
degelijk en op gemotiveerde wijze onder verwijzing naar de relevante 
stukken uit het dossier in het bestreden vonnis weerlegd.

Gelntimeerden hebben met kennis van zaken een verzoek ingediend tot 
kwijtschelding/vermindering van de opgelegde administratieve 
geldboete.

Met de eerste rechter is het hof van oordeel dat zij aldus impliciet doch 
zeker te kennen hebben gegeven dat zij beiden het aangetekend schrijven 
van appellante van 22.10.2008 waarin de administratieve geldboete 
wegens doorbreken van het bekrachtigd stakingsbevel werd kenbaar 
gemaakt, hebben ontvangen. In de bijlagen bij dit schrijven werden een 
afschrift van het PV van doorbreking en van de bekrachtigingsbeslissing 
gevoegd.

Met het schrijven van 17.01.2008 waarin de bekrachtingsbeslissing werd 
verzonden en dat zowel aangetekend als per gewone post werd 
verzonden, werd in bijlage het PV van vaststelling meegestuurd.

Er is dus geen sprake van schending van substantiate vormvoorschriften. 
Alleszins bewijzen gemtimeerden niet dat hun belangen werden 
geschaad.

8.
Wat betreft de grond van de zaak:
Het PV van 11 januari 2008, houdende schriftelijk bevel tot 
onmiddellijke staking van het wederrechtelijk gebruik, gericht aan beide 
gemtimeerden, vermeldt als aard van de overtreding, de overtreding van 
artikel 99 § 1, 5° en 8° DRO, inhoudende:
"niemand mag zonder stedenbouwkundige vergunning:
5° - een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: (b) het
parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens
8° - publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen

Uit de omschrijving van de feiten in het PV van 11 januari 2008 alsook 
uit het vaststellingsverslag van 10 januari 2008 blijkt dat de overtreding 
het wederrechtelijk gebruik van de voortuinstrook als verkoopplaats van 
tweedehands voertuigen betreft, welke werkzaamheden
vergunningsplichtig zijn.
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9.
Eerste gei'ntimeerde, de heer , is mede-eigenaar van het
pand gelegen aan de

Uit het feitenrelaas opgenomen in het PV van 13.10.2008 inzake 
doorbreking van een bevel tot staking van de activiteiten en nieuw bevel 
tot staking, blijkt dat de administratie er van uitging dat de handel in de 
tweedehandsvoertuigen aan de werd
uitgebaat door de gebroeders en

Maar, zoals ook de eerste rechter terecht besluit, blijkt uit niets dat eerste 
gei'ntimeerde (mede)uitbater was van de handelszaak van zijn broer, de 
heer ,, tweede geintimeerde, op de gelijkvloerse verdieping
van dit onroerend goed.

Het is niet die de grond gewoonlijk gebruikt, heeft
aangelegd of ingericht voor het parkeren van voertuigen, wagens of 
aanhangwagens. bevestigt dat hij dit gedaan heeft voor de
uitbating van zijn handelszaak.

Appellante bewijst niet dat de uitbating van de handelszaak
zou hebben voortgezet in strijd met het stakingsbevel, noch dat hij, als 
deelnemer aan de doorbreking, het gebruik van de voortuinstrook in strijd 
met het stakingsbevel zou hebben voortgezet.

Het hof is van oordeel dat de administratieve boete op onwettige wijze 
aan werd opgelegd en bevestigt de uitspraak van de eerste
rechter die de beslissing van het Vlaams Gewest van 22.10.2008 waarbij 
de boete lastens werd opgelegd, vemietigde.

10.

bevestigt, dat hij als uitbater van een handelszaak in 
tweedehandsvoertuigen wederrechtelijk de voortuinstrook van het pand 
aan de heeft ingenomen voor het stallen
van wagens. Hij bevestigt ook dat hij hiermee is doorgegaan ondanks een 
bekrachtigd stakingsbevel.
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Hij voert aan dat hij steeds te goeder trouw was, dat hij niet op de hoogte 
was van het feit dat dergelijke werkzaamheden vergunningsplichtig zijn, 
dat het stakingsbevel niet duidelijk was zodat hij niet goed wist wat er 
moest gestaakt worden en dat hij, van zodra hij op de hoogte was van de 
vergunningsproblematiek, alles in het werk heeft gesteld om een 
vergunning te bekomen. De vertraging in de aflevering van de vereiste 
vergunning door het college van burgemeester en schepenen van de stad 
Genk op 21.10.2009 was te wijten aan een misverstand over de exacte 
ligging van de perceelsgrenzen. In afwachting van de aflevering van de 
vergunning was de handelszaak zijn enige bron van inkomsten.

zegt aanvankelijk niet geweten te hebben dat hij voor het 
stallen van tweedehandsvoertuigen een stedenbouwkundige vergunning 
nodig had, maar dit kan niet als excuus aanvaard worden om niet over de 
vereiste vergunningen te beschikken.

Bovendien blijkt uit het feitenrelaas en de opeenvolgende geweigerde 
vergunningsaanvragen (dossiers 2008/251, 2008/48 en 2009/149 van 
respectievelijk September en december 2008 en maart 2009) dat hij snel 
van de vergunningsproblematiek op zich alsook van de draagwijdte ervan 
op de hoogte was. Ook het stakingsbevel was duidelijk, zodat er in 
hoofde van geen twijfel kon bestaan over de te staken
activiteiten.

Rekening dient evenwel gehouden met het feit dat het uitblijven van de 
vereiste vergunning voor het stallen van de wagens te wijten was aan een 
ongunstig advies van Bruggen en Wegen dat op zijn beurt het gevolg was 
van onduidelijkheid over de perceelsgrenzen. Deze onduidelijkheid werd 
maar opgeklaard nadat vanaf april 2009 rechtstreeks
contact nam met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de 
tegenstrijdigheid tussen zijn landmeter en AWV uit te klaren, welke actie 
noodzakelijk bleek om uit de impasse te geraken.

Dit blijkt uit de brief van 26.10.2009 van de schepen van ruimtelijke 
ordening en woonbeleid van de stad , waarmee aan 
werd meegedeeld dat hem een voorwaardelijke stedenbouwkundige 
vergunning werd afgeleverd en waarin de auteur zegt ‘Ik besef dat u 
hiervoor maanden heeft moeten werken en dat het ontzettend lang 
geduurdheeft...’.
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11.

Het hof kan en dient de evenredigheid van de opgelegde boete te toetsen.

Gelet op de specifieke omstandigheden waarin de inbreuk werd begaan, 
gelet op de omvang ervan en het feit dat de betekening van een 
dwangbevel mogelijks niet nodig was geweest indien de vergunning 
vroeger zou afgeleverd zijn, en gelet ook op de geringe omzet van de nog 
prille handelszaak van , bevestigt het hof de herleiding van
de administratieve boete door de eerste rechter tot een bedrag van 750 
EUR.

Het hoger beroep is ontvankelijk doch ongegrond.
Het incidenteel beroep van is ontvankelijk doch
ongegrond.

12.
Overeenkomstig art. 1017 Ger.W. zijn de gerechtskosten ten laste van de 
in het ongelijk gestelde partij.

Appellante is gelet op de ongegrondheid van het hoger beroep de in het 
ongelijk gestelde partij.

Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding hoger beroep bedraagt 
overeenkomstig het K.B. van 26.10.2007 de som van 1 200 EUR

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 doch ongegrond.

Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond.

Bevestigt het bestreden vonnis.

Verwijst appellante in de gedingkosten in hoger beroep aan de zijde van 
geintimeerden begroot op 1 200 EUR rechtsplegingsvergoeding.
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het 
HOF VAN BEROEP te ANTWERPEN van VIJFTIEN MAART 
TWEEDUIZENDEN ELF, 
waar aanwezig waren:
D. Wouters, Raadsheer wd. Voorzitter;
M. Dom en
S. Bememan, Raadsheren;
A. Van Lint, Griffier.

: VAN LINT S. BERNEMAN

DOM
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