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Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 
ACHTSTE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft 
volgend arrest gewezen:

In zake: 2010/AR/3077 
2010/AR/3600

Inzake: 2Q1Q/AR/3Q77.

Kople - art. 792 Ger. W. 
VdJ van esxpeditierecht 
a:l 2S0 2° Wetb. reg.

de heer

- appellant

, wonende te

- tegen het vonnis gewezen door de Voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg te Hasselt, zetelend zoals in kort geding, de dato 30 

September 2010, gekend onder het rolnummer AR 10/1519/A

- vertegenwoordigd door Mr. Pieter JONGBLOET, advocaat te 1000 

Brussel, Jan Jacobsplein 5 (Ref.: 10/3457)

tegen:

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering en 

voor wie optreedt de Minister President van de Vlaamse Regering,wiens 

kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koolstraat35

- ge'fntimeerde

vertegenwoordigd door Mr. A. BEELEN loco Mr. Christian LEMACHE, 

advocaat te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60 (Ref.: 12618)
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Inzake: 2010/AR/36Q0

de heer wonende te >,

- appellant

- tegen het vonnis gewezen door de Voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg te Hasselt, zetelend zoals in kort geding, de dato 28 

oktober 2010, gekend onder het rolnummer AR 10/2188/A

- vertegenwoordigd door Mr. Pieter JONGBLOET, advocaat te 1000 

Brussel, Jan Jacobsplein 5 (Ref.: 10/3457)

tegen:

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering en

voor wie optreedt de Minister President van de Vlaamse Regering,wiens

kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koolstraat 35

- gei'ntimeerde

- vertegenwoordigd door Mr. A. BEELEN loco Mr. Christian LEMACHE, 

advocaat te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60 (Ref.: 12618)

De door de wet vereiste processtukken in de zaak 2010/AR/3077 worden in 

behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, op 30 

September 2010 op tegenspraak tussen partijen uitgesproken door de 

voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, waarvan geen 

betekening voorligt en waartegen tijdig en geldig naar vorm hoger beroep
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werd ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit Hof op 12 

oktober 2010.

De door de wet vereiste processtukken in de zaak 2010/AR/3600 worden in 

behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, op 28 

oktober 2010 op tegenspraak tussen partijen uitgesproken door de 

voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, waarvan geen 

betekening voorligt en waartegen tijdig en geldig naar vorm hoger beroep 

werd ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit Hof op 14 

december 2010.

Het komt gepast voor krachtens artikel 30 Gerechtelijk Wetboek beide 

hogere beroepen samen te voegen met het oog op een goede 

rechtsbedeling.

FEIIEN

1.-

De heer liet sedert het voorjaar 2010 werken uitvoeren

aan de woning te en t

eigendom van de . De werken werden opgestart in

September 2009 en naderden in het voorjaar 2010 hun voltooiing. Voor 

deze werken werd er geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd 

of afgeleverd.

Op 28 april 2010 werden de werken stilgelegd waarvan proces-verbaal van 

vaststelling werd opgesteld wegens een bestemmingswijziging van het 

rechtergedeelte zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning aan 

het bestaande verjaarde bouwvolume naar hoofdactiviteit wonen in het 

hoevegedeelte.
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Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in haar vergadering 

van 6 mei 2010 beslist het dossier voor advies voor te leggen aan de Hoge 

Raad voor het Handhavingsbeleid. In afwachting werd op 18 mei 2010 op 

bevel van het College van Burgemeester en Schepenen de staking van de 

werken bevolen, wat op 26 mei 2010 bekrachtigd werd door de 

stedenbouwkundige inspecteur.

Bij dagvaarding van 16 juni 2010 vorderde de heer in

toepassing van artikel 6.1.47 laatste lid Vlaamse Codex Ruimte Ordening 

(verder VCRO) de opheffing van de stillegging van de werken.

Bij vonnis van 30 September 2010 verklaarde de eerste rechter zich 

bevoegd om kennis te nemen van de eis en stelt de zaak in afwachting van 

het advies van de Hoge Raad van het Handhavingsbeleid voor de 

heropening van de debatten op 15 maart 2011.

2.-

Op 2 September 2010 werden de overige delen van de werf die nog niet 

waren stilgelegd aan een controle onderworpen.

Naar aanleiding van deze controle werd vastgesteld dat in de tuin 

voorbereidselen getroffen waren voor het oprichten van een car-port en/of 

poolhouse en het rooien van 8 bomen. In het proces-verbaal van 

vaststelling werd melding gemaakt dat er verder werd gewerkt aan het 

bewoonbaar maken van de woning.

Een bijkomende stillegging van de werken werd bevolen, die op 7 

September 2010 zonder enige motivering door de stedenbouwkundige 

inspecteur bekrachtigd werd. Na betekening van dit nieuwe stakingsbevel 

ging de heer onmiddellijk over tot het verwijderen van

funderingssleuven en de houten kolommen van de in aanbouw zijnde car

port.
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Op 16 September 2010 dagvaardde de heer in

toepassing van artikel 5.1.47 laatste lid VCRO teneinde het bevel tot 

stopzetting te zien opheffen van de werken over de volledige percelen, 

zoals het bekrachtig werd door de stedenbouwkundige inspecteur op 7 

September 2010.

Bij vonnis van 28 oktober 2010 werd de zaak gesteld in afwachting van het 

advies van de Hoge Raad van het Handhavingsbeleid voor de heropening 

van de debatten op 15 maart 2011.

3. -

Bij hoger beroep inzake 2010/AR/3077 herneemt de heer 

zijn oorspronkelijk eis gezien de externe onwettigheid van het 

stakingsbevel daar de werken geen vergunningsplichtige 

bestemmingswijziging zouden inhouden.

Bij hoger beroep inzake 2010/AR/3600 vordert de heer

het bevel tot stopzetting van de werken aan het rechtergedeelte van de

woning te zien opheffen.

4. -

De geTntimeerde concludeert tot de bevestiging van de bestreden 

vonnissen.

Ter zitting betwist het Vlaamse Gewest de regelmatigheid van het hoger 

beroep inzake 2010/AR/3600 aangezien op verzoek van partijen de zaak 

uitgesteld werd naar de zitting van 15 maart 2011 om samen behandeld te 

worden. De heer heeft zich op dit nieuwe argument niet

kunnen verweren. Bovendien was deze houding eerder door 

proceseconomische redenen ingegeven, zonder dat hieruit een akkoord 

met de vorige beslissing kon afgeleid worden.
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BEOQRDELING

5. -

Aangenomen wordt dat deze procedure wel verloopt volgens de normen van 

het kort geding en derhalve door de voorzitter van de rechtbank wordt 

beslecht, maar in feite niets met het kort geding te maken heeft. De 

rechtspleging van het kort geding wordt weliswaar aangewend om een snelle 

procesgang te verzekeren doch de voorzitter behandelt geen voorlopige 

maatregelen zoals in kort geding, doch de grand van de zaak. Zijn beslissing 

heeft derhalve gezag van gewijsde voor de grand van de zaak.

Eveneens in tegenstelling met het kort geding, komt evenmin de urgentie 

hier bij te pas vermits het om een specifieke procedure gaat die haar 

oorsprong als dusdanig niet vindt in de urgentie. De materiele bevoegdheid 

van de voorzitter in kort geding is een toegekende bevoegdheid, die enkel 

geldt voor de door de wetgever specifiek bedoelde vordering. Hij kan zich 

derhalve alleen uitspreken over een vordering tot opheffing van een 

bekrachtigd bevel tot stillegging van de werken (zie ook Gent, 6 februari 

2003, T.M.R., 2004, 97).

Hij doet in feite uitspraak ten grande en beslist op definitieve wijze. De 

opheffing heeft onmiddellijke uitwerking in die zin dat er geen bevel tot 

staking meer is en de werken zonder meer kunnen worden voortgezet.

6. -

Het is de taak van de voorzitter in kort geding om na te gaan of het 

stakingsbevel terecht werd gegeven. Dit houdt een beoordeling in van de 

formele wettigheid en de interne wettelijkheid, zonder een beoordeling van 

de opporturiiteit. De voorzitter dient enkel na te gaan of het bestuur in 

redelijkheid tot zijn beslissing is gekomen.
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De rechter in kort geding mag immers de beleidsvrijheid van de overheid bij 

het uitvaardigen van het stakingsbevel als administratieve maatregel niet 

miskennen door zich in de plaats te stellen. De rechter in kort geding dient 

wel niet alleen oog te hebben voor de formele wettigheid van de 

stakingsbevel en van de bekrachtigingbeslissing, doch tevens voor de 

“objectiviteif van de maatregel, wat iets anders is dan de opportuniteit en 

met name zich verzet tegen willekeur (P. Flamey en J. Ghysels, Ruimtelijk 

ordening en stedenbouw anno 2000, 359).

7. -

Met de stillegging van de onwettig uitgevoerde werken of handelingen wil de 

overheid voorkomen dat de goede ruimtelijke ordening zou worden 

aangetast. De stillegging is een preventieve en voorlopige maatregel die 

ertoe strekt in afwachting van een rechtsgeldige administratieve of 

rechterlijke beslissing de belangen van iedereen te vrijwaren in afwachting 

ten grande over de regelmatigheid van stilgelegde werken zal worden beslist. 

Dit administratief handelen voorkomt verder aanzienlijke schade.

Sedert 1 September 2009 is de VCRO van kracht. Het artikel 6.1.47 VCRO 

geeft de bevoegdheid om, in opvolging van het oud artikel 154 DRO, de 

staking te bevelen van de in overtrading verrichte werken of handelingen 

indien vastgesteld wordt dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een 

inbreuk vormen, vermeld in artikel 6.1.1, of wanneer niet voldaan is aan de 

verplichting van artikel 4.7.19, §4.

8. -

De heer werpt op dat de stilgelegde werken geen inbreuk

vormen op het artikel 6.1.1 VCRO.

Het eerste stakingsbevel van 18 mei 2010 had enkel betrekking op de 

werken in het rechter gedeelte van de hoeve (oorspronkelijk
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garage/atelier/opslagruimte) zoals vastgesteld in het proces-verbaal van 28 

april 2010.

In het proces-verbaal van 28 april 2010 werd vastgesteld dat er 

verbouwingswerken aan een bestaande hoeve bezig zijn. De belangrijkste 

werken gebeurden intern. De bestemming van het rechtergedeelte van het 

hoofdvolume van de hoeve werd van nevenactiviteit wonen (garage/berging) 

gewijzigd in hoofdactiviteit wonen. Een aantal jaren geleden werd de 

oorspronkelijke hoeve reeds zonder vergunning verbouwd. Momenteel zijn er 

werkzaamheden bezig zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning 

aan het bestaande verjaarde bouwvolume. Het volume bedraagt meer dan 

1000m3 wat een belangrijk gegeven is aangezien de woning in agrarisch 

gebied gelegen is.

Het ter plaatse opgehangen schriftelijk bevelschrift beveelt de onmiddellijke 

staking van de werken in het rechtergedeelte van de hoeve (oorspronkelijke 

garage/atelier/opslagplaats), implicerende het wederrechtelijk uitvoeren van 

verbouwingswerken zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning.

9.-

De bekrachtigingbeslissing van 26 mei 2010 had betrekking op de wijziging 

van bestemming van garage/berging in woning met verwijzing naar het 

proces-verbaal van vaststelling. Zij verbood alle werken op het betreffende 

perceel, zelfs indien deze werken op zich niet vergunningsplichtig zijn (zoals 

bv. schilder- of behangwerken) of zouden uitgevoerd worden 

overeenkomstig vo6r de vaststelling van het misdrijf verleende 

stedenbouwkundige vergunningen.

10.-

Het artikel 6.1.1 VCRO stelt strafbaar de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 

bepaalde handelingen hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd 

met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de
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termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

uitvoert, voortzet of in stand houdt.

Als dusdanig legt artikel 4.2.1 VCRO een vergunningsplicht op onder meer 

voor het verbouwen van een bestaande constructie (lid 1° c) en het geheel of 

gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, 

indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig 

heeft aangemerkt (lid 6).

De Vlaamse Regering heeft bij Besluit van 14 april 2000 de lijst bepaald van 

de handelingen met een tijdelijk of occasioneel karakter of met een geringe 

ruimtelijke impact waarvoor in afwijking van artikel 4.2.1 VCRO geen 

stedenbouwkundige vergunning vereist is. Een stedenbouwkundige 

vergunning is niet vereist voor handelingen zonder stabiliteitswerken en 

zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en 

daken, voor zover er geen vergunningsplichtige wijziging wordt doorgevoerd.

11.-

Het feit dat de thans vastgestelde werken nodig voor de herbestemming van 

de garage/berging naar woonvertrek louter inrichtingswerkzaamheden 

waren, belet echter niet dat in het verleden onvergunde verbouwingen plaats 

gevonden hebben.

De gemeente beoogde immers een herstelvordering in te leiden op

grand van artikel 4.2.1. VCRO alsmede op de artikelen 4.4.10 tot 4.4.12 en 

4.415 VCRO inzake de basisrechten voor zonevreemde constructies. De 

Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid heeft op 15 juli 2010 positief 

geadviseerd met de voorgestelde aanpassingswerken. Zij stelde vast dat er 

een overdreven terreinbezetting gerealiseerd was louter in functie van de 

woonactiviteit op de kwestieuze site. Deze toestand laat zich op het vlak van 

functionele inpasbaarheid niet verzoenen met de onmiddellijke omgeving.
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De beoogde aanpassingswerken zullen tot gevolg hebben dat de 

woonactiviteit geweerd worden uit de aanhorigheden bij het hoofdvolume en 

teruggedrongen wordt tot het hoofdvolume. Het stakingsbevel ging uit van de 

vaststelling dat de werken uitgevoerd werden aan een niet vergunde reeds 

ten dele verbouwde constructie. Tevens bedroeg het gerealiseerd 

bouwvolume meer dan 1000m3. Het stakingsbevel verwees aldus 

uitdrukkelijk naar het proces-verbaal van vaststelling waar de 

wederrechtelijke toestand nader omschreven is. De omschreven materiele 

feiten in het proces-verbaal van vaststelling gelden overeenkomstig artikel 

6.1. VCRO immers tot het bewijs van het tegendeel. Het komt de heer

toe het tegenbewijs te leveren dat de gedane 

verbouwingen vergund werden.

12.-

Het proces-verbaal van 26 augustus 2010 stelt vast dat het stakingsbevel 

van 18 mei 2010 doorbroken werd en geeft een omschrijving van de werken 

die in het rechter gedeelte van de hoeve werden uitgevoerd, terwijl de 

bekrachtigingbeslissing gold voor alle werken zelfs al zijn deze werken op 

zich niet vergunningsplichtig. De uitbreiding van de stillegging van werken tot 

het volledige perceel wordt genoegzaam verantwoord door het feit dat het 

aanvankelijk stakingsbevel genegeerd werd.

Een stakingsbevel geldt in regel voor de gehele constructie waarvan de 

oprichting en afwerking bevroren wordt. Het kan in die mate gevolgen 

hebben voor de totaliteit van de (vergunningsplichtige en niet- 

vergunningsplichtige) werkzaamheden. Er dient immers vermeden te worden 

dat de werken of handelingen die het herstel in de oorspronkelijke toestand 

bemoeilijken of onmogelijk maken, worden voortgezet. Indien de werken een 

geheel uitmaken is een gedeeltelijke opheffing zelfs moeilijk te realiseren, zo 

niet onmogelijk.
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13.-

Teneinde de mogelijkheid te laten bestaan om verdere inbreuken te 

verhinderen en het handhavend bestuur toe te laten de benodigde 

aanpassingswerken te doen uitvoeren, is het stakingsbevel gerechtvaardigd. 

Er zijn geen elementen voorhanden om aan te nemen dat het standpunt van 

het Vlaamse Gewest kennelijk onjuist of onredelijk zou zijn.

Het hoger beroep inzake 2010/AR/3077 alsmede het hoger beroep inzake 

2010/AR/3600 uitgaande van de heer zijn ongegrond in die

mate dat het stakingsbevel van 18 mei 2010 en het bijkomend stakingsbevel 

van 2 September 2010 gehandhaafd blijven.

14.-

Bij toepassing van artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek wordt de heer

als de in ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten in 

de beide aanleggen.

Wat betreft de rechtsplegingvergoeding maken de beide partijen 

overeenkomstig de wet van 21 april 2007 met betrekking de verhaalbaarheid 

van de kosten en de erelonen van de advocaat en het KB van 26 oktober 

2007 aanspraak op het basisbedrag van € 1.320,-.

OM DEZE REDENEN 

HET HOF,

Recht doende op tegenspraak.

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935;
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Voegt de beide hoger beroepen samen met het oog op een goede 

rechtsbedeling;

Verklaart het hoger beroep inzake 2010/AR/3077 toelaatbaar doch 

ongegrond;

Verklaart het hoger beroep inzake 2010/AR/3600 toelaatbaar doch 

ongegrond;

Zegt voor recht dat het stakingsbevel van 18 mei 2010 en het bijkomend 

stakingsbevel van 2 September 2010 gehandhaafd blijven;

Verwijst appellant in de kosten van het hoger beroep in beide aanleggen, 

deze aan de zijde van geintimeerde vereffend op 2 x € 1.320,-;

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van de 

ACHTSTE KAMER van het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te 

ANTWERPEN, op 23 maart 2011 

waar aanwezig waren:

de heer P. ADRIAENSEN Kamervoorzitter

mevrouw A. PEETERS Raadsheer

de heer J. DAENEN Raadsheer

de heer K. MOREL Griffier

A. PEETERS
\




