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Inzakevan :

wonende te
, geboren te

aanlegger
alhier ter zitting in persoon verschenen bijgestaan door Mr. E. Van Der Vloet, advocaat 
te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 243.

tegen :

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, aan het kabinet van haar 
Voorzitter, de Heer Geert Bourgeois, Minister-President, waarvan de burelen gevestigd zijn te 
1000 Brussel, Koolstraat 35.

- verweerder
alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Th. Meireleire loco Mr. J. Claes, advocaat te 
2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160.

Gezien de procedurele voorgaanden:
- De inleidende dagvaarding dd. 24 februari 2015 betekend door gerechtsdeurwaarder 

A. Vanden Bulcke, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van J. Gielen, 
gerechtsdeurwaarder met standplaats te Ukkel.

- De beschikking cfr. art. 747§2,3°lid Ger. W. dd. 06 maart 2015.
- De eerste conclusie voor verweerster, neergelegd ter griffie dd. 13 april 2015.
- De besluiten voor aanlegger, neergelegd ter griffie dd. 19 mei 2015.
- De tweede conclusie voor verweerster, neergelegd ter griffie dd. 10 juni 2015.

Gezien de stukkenbundel voor aanlegger, neergelegd ter zitting dd. 19 juni 2015.

Gezien de stukkenbundel voor verweerster, neergelegd ter zitting dd. 19 juni 2015.

Gehoord partijen, in hun middelen en besluiten, ter zitting van 19 juni 2015 bij monde van 
hun respective raadslieden.
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1. FEITEN EN VORDERINGEN

Aanlegger is eigenaar van het bebouwd perceel grond gelegen te 

kadastraal gekend

Aanlegger heeft op 18 december 2013 een bouwvergunning gekregen met betrekking tot de 

verbouwing van een zonevreemde woning.

Op 14 maart 2014 werd een stakingsbevel betekend, welk stakingsbevel met beslissing van 
de Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 25 maart 2014 bekrachtigd werd.

Als motivering voor de staking en de bekrachtiging werd gegeven:

'in strijd met de afgeieverde stedenbouwkundige vergunning voor een verbouwing van een 
zonevreemde woning wordt vastgesteld dat een volledige herbouw van de woning 
verwezenlijkt werd."

Bij beschikking van de Voorzitter van deze rechtbank, zetelend zoals in kort geding van 30 

juni 2014 werd het stakingsbevel opgeheven.

Verweerder tekende tegen deze beslissing hoger beroep aan, welke zaak thans hangende is 
voor het Hof van Beroep te Antwerpen en vastgesteld is voor de zitting van 9 oktober 2015.

Aanlegger is nadien verder gegaan met de verbouwing. Hij stelt dat hij bij vergissing op een 
oud plan heeft gekeken voor het optrekken van de schouw en enkele ramen in de voorgevel 

zodat deze niet volgens het vergunde plan werden uitgevoerd.

Op 22 juli 2014 werd een nieuw stakingsbevel betekend, welk stakingsbevel werd 

bekrachtigd op 31 juli 2014.

Aanlegger heeft middels zijn architect verzocht om te mogen verder werken mits de 
afwijkingen zouden worden in orde gebracht doch de gemeente Rijkevorsel noch de 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar zijn hierop ingegaan.

Aanlegger heeft op 24 februari 2015 gedagvaard in kort geding in opheffing van het 
voornoemd stakingsbevel, eventueel onder de voorwaarde van aanpassing van de 
bouwwerken aan het door de gemeente goedgekeurde bouwplan en verweerder te 

veroordelen tot de kosten van het geding.

Verweerder besluit tot de onontvankelijkheid minstens ongegrondheid van de vordering van 
aanlegger.
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2. IN RECHTE

Met betrekking tot de bevoegdheid

Bij toepassing van art. 6.1.47 Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO) is de 
kortgedingrechter bevoegd om te oordelen over de vordering tot opheffing van de 
stakingsbevelen en bekrachtigingsbeslissingen.

Met betrekking tot de ontvankeliikheid

Verweerder besluit tot de onontvankelijkheid van de vordering van aanlegger doch geeft 

geen gronden van onontvankelijkheid aan.

Deze rechtbank ziet er ook geen zodat de vordering van aanlegger ontvankelijk wordt 
verklaard.

Ten gronde

Het PV van 23 juli 2014 nr. TU.66.L2.004055/2014 vermeldt hetgeen voIgt:

2) Zaststellingen ter plaatse

Op 22/07/2014 om 14:45 gaan onze diensten op het perceel gelegen te 
vaststellingen verrichten.

Op het ogenblik van het nazicht ter plaatse zijn er op het terrein geen bouwwerken aan de 
gang. De eigenaar van het perceel, is niet aanwezig op het terrein.

Wij kunnen ter plaatse onmiddellijk vaststellen dat er aan de hoeve verder is gewerkt na ons 
laatste plaatsbezoek op 14/03/2014.

1) Wij stellen ter plaatse vast dat de voorgevel van de woning niet is opgebouwd conform de 
goedgekeurde bouwplannen (vergunning). Ongeveer in het midden van de voorgevel werden 
er twee ramen geconstrueerd. Deze ramen zijn 1,20 m breed en 1,78 m hoog. Hiervoor werd 
een stuk van de gevel van 5,20 meter lang, die volgens de vergunning en het plan diende 
behouden te blijven, afgebroken en herbouwd. Tevens zijn erin de voorgevel van de hoeve 
naast de (voor)deur), in het midden van de constructie, twee kleine ramen voorzien. Deze 
ramen zijn 20 cm breed en 1 meter hoog. Op de rechterzijgevel (bovenaan in het midden van 
de gevel) is een schouw opgetrokken. De hiervoor vermelde zaken (ramen en schouw)
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werden niet opgetekend op het goedgekeurde bouwplan. In bijlage aan huidige akte vindt U 
een fotodossier en schetsen die onze vaststellingen ter plaatse verduidelijken.

2) Tevens kunnen wij op het perceel vaststellen dat er een verharding is aangelegd naast de 
hoeve in de omgeving van de linker zijgevel. Deze verharding bestaat uit relatieffijn 
steenpuin. Deze verharding in steenpuin heeft de afmetingen 15 mX 27 meter. Voorhet 
aanleggen van de verharding in steenpuin werd geen stedenbouwkundige vergunning 
afgeleverd. Biz 7 van het bijgevoegde fotodossier verduidelijkt de hiervoor vermelde 
stedenbouwkundige inbreuk.

3) Wij stellen vast op basis van onze vaststellingen ter plaatse en op basis van onze 
vaststellingen die zijn verricht op 14/03/2014 (tijdstip vorige vaststellingen ter plaatse) er 
meer dan 70 % van de buitenmuren van de oorspronkelijke hoeve werd afgebroken. Om te 
kunnen spreken van een verbouwing mag slechts 40 % van de oorspronkelijke buitenmuren 
afgebroken worden. Met uitzondering van het linker deeI van de voorgevel en een dee! van 
de linker zijgevel werden de buitenmuren van de oorspronkelijke constructie volledig 
afgebroken. De gedeeltes die volgens de goedgekeurde bouwplannen moesten behouden 
blijven in de te verbouwen gevels op het gelijkvloers en op de eerste verdieping van het 
woongedeelte werden mee afgebroken door de bouwheer. De bouwplannen werden dus niet 
(volledig) gevolgd door de bouwheer. Bijkomend werd een groot stuk achtergevel (bijna de 
helft) en de tipgevel aan de linkerzijde van de hoeve (gedeelte van de eerste verdieping) 
volledig afgebroken terwijl deze moesten behouden blijven. Deze afbraak is eveneens strijdig 
met de goedgekeurde bouwplannen.

Onze vaststellingen ter plaatse worden verduidelijkt door schetsen enfoto’s in bijlage. 

Hieronder voIgt nog een korte verduidelijking van de gevoegde schetsen:

- Schets 1: beeld van de gevels die behouden dienden te blijven en de gevels die 
mochten verbouwd worden (volgens het goedgekeurde bouwplan)

- Schets 2: beeld van de werken zoals ze effectief worden uitgevoerd door de bouwheer 
met aanduiding van de delen die in strijd met de afgeleverde bouwvergunning 
werden gebouwd

- Schets 3: situering van te behouden muur die door afbraakwerken zo bouwvallig is 
geworden dat hij waarschijnlijk dient afgebroken te worden

- Panoramische foto: toestand voorgevel aangetroffen tijdens de vaststellingen ter 
plaatse op 22/07/2014

- Schets 4: geeft een beeld van welke delen van de oorspronkelijke constructie er nog 
staan en welke delen volledig werden afgebroken en herbouwd (woongedeelte) of 
nog dienen herbouwd te worden

- Schets 5: beeld van het oorspronkelijke gebouw met aanduiding van de afgebroken 
buitenmuren, de niet afgebroken buitenmuren, de afgebroken en reeds herbouwde



Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeiing TURNHOUT- 15 /10 /C- p. 6

buitenmuren. Op dit beeld is duidelijk te zien dat meer dan 70 % van de 
oorspronkelijke buitenmuren werden afgebroken.

- Schets 6: in strijd met de vergunning afgebroken buitenmuren op het gelijkvloers 
(enkel de gevelsteen mocht volgens de goedgekeurde bouwplannen afgebroken en 
herbouwd worden, doch ook de binnenkant van de gevelmuur werd afgebroken en 
herbouwd, dit in strijd met de vergunning)

- Schets 7: in strijd met de vergunning afgebroken buitenmuren op de 1ste verdieping 

(enkel de gevelsteen mocht volgens de goedgekeurde bouwplannen afgebroken en 
herbouwd worden doch ook de binnenkant van de gevelmuur werd afgebroken 
herbouwd, dit in strijd met de vergunning)

3) Bevel tot onmiddellijke staking van de werken

Gezien tijdens onze vaststellingen terplaatse, op 22/07/2014 omstreeks 14:15 uurer 
niemand aanwezig is, vaardigen onze diensten een schriftelijk bevel uit tot onmiddellijke 
stopzetting (staking) van de werken doormiddel van aanplakking van een document aan de 
voorzijde van de constructie (gedeeltelijk herbouwde hoeve)

Van de aanplakking van het bevel tot onmiddellijke stopzetting (staking) van de werken 
zitten enkelefoto's in het fotodossier dat gevoegd is in bijlage aan huidige akte. Onze 
diensten gaan over tot het uitvaardigen van een bevel tot onmiddellijke stopzetting van de 
werken om verschillende redenen:

- De voorgevel werd niet opgericht conform de goedgekeurde bouwplannen
- Er werd een (groot) gedeelte van de achtergevel en een gedeelte van de linker zijgevel 

door de bouwheer afgebroken in strijd met de goedgekeurde vergunning en 
bouwplannen

- De buitenmuren van de te verbouwen muren werden volledig afgebroken. De 
gedeeltes die moesten behouden blijven volgens de goedgekeurde bouwplannen op 
het gelijkvloers en op de eerste verdieping van het woongedeelte werden mee 
afgebroken door de bouwheer. De goedgekeurde bouwplannen werden dus wat het 
afbreken van de buitenmuren betreft niet (volledig) gevolgd door de bouwheer.

- Er werd vergunning afgeleverd voor een verbouw terwijl er in feite een herbouw 
plaats vindt, er werd immers meer dan 70 % van de oorspronkelijke buitenmuren 
gesloopt.

Dit stakingsbevel werd bekrachtigd door de Gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur van 

31 juli 2014.

De Voorzitter moet nagaan of het stakingsbevel terecht werd gegeven, hi] oordeelt enkel 

over de rechtmatigheid ervan, niet over de opportuniteit.
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De Voorzitter kan zijn oordeel niet in de plaats van het bestuur stellen.

Een stakingsbevel dient te worden gegeven met het oog op een goede ruimtelijke ordening

en mag op geen enkel ogenblik als repressief middel gebruikt worden.

Aanlegger stelt dat het stakingsbevel kennelijk onredelijk is.

De verbalisanten hebben vastgesteld dat

De voorgevel niet werd opgericht conform de goedgekeurde bouwplannen 
een (groot) gedeelte van de achtergevel en een gedeelte van de linker zijgevel door de 
bouwheer afgebroken werd in strijd met de goedgekeurde vergunning en 
bouwplannen

- De buitenmuren van de te verbouwen muren volledig werden afgebroken. De
gedeeltes die moesten behouden blijven volgens de goedgekeurde bouwplannen op 
het gelijkvloers en op de eerste verdieping van het woongedeelte werden mee 
afgebroken door de bouwheer. De goedgekeurde bouwplannen werden dus wathet 
afbreken van de buitenmuren betreft niet (volledig) gevolgd doorde bouwheer.

Het stakingsbevel is een administratief preventief handhavingsmiddel dat door de overheid 

opgelegd wordt in afwachting van een beslissing ten gronde over de inbreuken op de 

sted en bou wwetgevi n g.

Uit de vaststellingen van de verbalisanten blijkt dat aanlegger wel degelijk inbreuken op de 
stedenbouwwetgeving heeft gepleegd zodat het stakingsbevel en het daaropvolgend 
bekrachtigingsbevel terecht werd opgelegd.

Het optrekken van een schouw en het plaatsen van ramen terwijl deze niet voorkomen op 
het goedgekeurde bouwplan zijn geen details die per ongeluk uitgevoerd worden. Ook de 
verharding naast de hoeve in de omgeving van de linker zijgevel werd niet vergund en 

betreft evenmin een detail dat pertoeval werd uitgevoerd.

Aanlegger kan de wederrechtelijke werken vrijwillig ongedaan maken en behoeft daartoe 

geen opheffing van het stakingsbevel.

Het stakingsbevel van 22 juli 2014 komt niet onredelijk voor. De overheid heeft zich niet 
schuldig gemaakt aan enige machtsoverschrijding of-afwending.

Het bestreden stakingsbevel en de bekrachtigingsbeslissing bevatten de feitelijke en 

juridische motieven die aan de beslissing ten grondslag liggen.

De vorderingtot opheffing ervan wordt ongegrond verklaard.
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OM DEZE REDENEN

Werden in acht genomen, de voorschriften van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.

Wij, M. Suykerbuyk, waarnemend Voorzitter, zetelend zoals in kort geding.

Verklaart de vordering van aanlegger ontvankelijk doch ongegrond.

Veroordeelt aanlegger tot de kosten van het geding en begroot deze kosten in hoofde van 
aanlegger op 228,89 € dagvaardingskosten en 1230,00 € rechtsplegingsvergoeding en in 
hoofde van verweerder op 1320,00 € rechtsplegingsvergoeding.

Deze beschikking werd uitgesproken in de openbare zitting van vrijdag achttien September 

tweeduizend vijftien door:

mevrouw M. SUYKERBUYK Rechter, wn.Voorzitter

mevrouw A. SOMMEN Griffier

A. SOMMEN M. SUYKERBUYK




