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verweerders
verweerster sub 1 ter zitting vertegenwoordigd door Mr. M. Van Der Moeren loco Mr. J. 
Claes, advocaat te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160.

Gezien de procedurele voorgaanden:
- De inleidende dagvaarding zoals in kortgeding dd. 20februari 2014 betekend door 

gerechtsdeurwaarder W. Deckmyn, met standplaats te Turnhout.
- De beschikking cfr. art. 747§2,3°lid Ger. W. dd. 24 april 2014.

De eerste conclusie voor Het Vlaams Gewest, neergelegd ter griffie dd. 23 juni 2014.
- De beschikking van de wnd. Voorzitter, Afdelingsvoorzitter dd. 10 juli 2014.
- De eerste besluiten voor aanleggers, neergelegd ter griffie dd. 14 juli 2014.

Inzake van : 14-328-A

De Heer , van nationaliteit, , geboren te
: °P . . en zijn echtgenote,

Mevrouw 1 van i nationaliteit,;
l ., geboren te op: .

*

samenwonende te

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ,
met ondernemingsnummer , met zetel te: ,

aanleggers
alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr. P. Mallien, advocaat te 2000 Antwerpen, 
Meir 24, aanlegger sub 1 tevens in persoon verschenen.

teaen :

1. Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt de 
bevoegde Vlaamse minister voor Ruimtelijke Ordening, met kantoren te 1210 Brussel, 
Koning Albert ll-laan 19 bus 11.

2. De Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur van de Vlaamse Overheid, Agentschap 
Inspectie RWO, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert ll-laan 19 bus 22.

3. De Procureur des Konings, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk 
Arrondissement Turnhout, zijnde in haar Parket te 2300 Turnhout, Kasteelplein 1.



verweerster
alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr. M. Van Der Moeren loco Mr. J. Claes, 
advocaat te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160.

1. De Heer , van I nationaliteit, geboren te
, en zijn echtgenote,

2. Mevrouw , van nationaliteit, , geboren
te

samenwonendete

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
met ondernemingsnummer metzetelte

aanleggers
alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr. P. Mallien, advocaat te 2000 Antwerpen, 
Meir 24, aanlegger sub 1 tevens in persoon verschenen.

Gezien de procedurele voorgaanden:
- De inleidende dagvaarding zoals in kortgeding dd. 11 april 2014 betekend door 

gerechtsdeurwaarder W. Coppenolle, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder voor 
M. Emmerechts, gerechtsdeurwaarder met standplaats te 1020 Brussel.

tegen :

Het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door diens Vlaamse Regering, in de persoon van de 
Vlaamse Minister van Financien, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, met burelen 
te 1210 Sint-Joost-Ten-Node, Koning Albert ll-Laan 19, bus 11, doende huidige betekeningte 
1000 Brussel, Koolstraat 35.
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- De tweede conclusie voor Het Vlaams Gewest, neergelegd ter griffie dd. 30 
September 2014.

- De synthesebesluiten voor aanleggers, neergelegd ter griffie dd, 15 oktober 2014.
- De derde conclusie, syntheseconclusie voor Het Vlaams Gewest, neergelegd ter griffie 

dd. 31 oktober 2014.

EN
•f

Inzake van : 14-645-A
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De beschikking cfr. art. 747§2,3°lid Ger. W. dd.24 april 2014.
De eerste conclusie voor Het Vlaams Gewest, neergelegd ter griffie dd. 23 juni 2014. 
De beschikking van de wnd. Voorzitter, Afdelingsvoorzitter dd. 10 juli 2014.

- De eerste besluiten voor aanleggers, neergelegd ter griffie dd. 14 juii 2014.
- De tweede conclusie voor Het Vlaams Gewest, neergelegd ter griffie dd. 30 

September 2014.
- De synthesebesluiten voor aanleggers, neergelegd ter griffie dd. 15 oktober 2014.
- De derde conclusie, syntheseconclusie voor Het Vlaamse Gewest, neergelegd ter 

griffie dd. 31 oktober 2014.

Gezien de stukkenbundel voor aanleggers, neergelegd ter griffie dd. 01 december 2014. 

Gezien de neergelegde stukkenbundel voor verweerster.

Gehoord partijen, in hun middelen en besluiten, ter zitting van 27 februari 2015 bij monde 
van hun respective raadslieden.

1. FEITEN EN VORDERINGEN

Op 26 maart 1990 wordt aan 1 een steden-
bouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een champignonkwekerij op de 
percelen gelegen te u

Op 29 juni 1992 verleent het college van burgemeester en schepenen van de stad 
een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van de 

champignonkwekerij en voor een bedrijfswoning bij de champignonkwekerij. Er wordt als 
voorwaarde opgelegd dat de tijdelijke houten woning, die reeds aanwezig was, onmiddellijk 
na het betrekken van de bedrijfswoning dient te worden gesloopt. Deze vergunning werd 
niet uitgevoerd en is derhalve vervallen.

Op 6 juni 1994 weigert het college van burgemeester en schepeneri van de stad i
een regularisatievergunning voor de tijdelijke woning. Tegen deze beslissing wordt 
administratief beroep aangetekend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen, 
die op 15 juni 1995 de regularisatievergunning verleent

Bij vonnis van 16 juni 1995 heeft de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bevolen om 
het terrein binnen de 2 maanden te herstellen in haar vorige toestand door het slopen van 
de houten tijdelijke woning. Dit vonnis werd nooit ten uitvoer gelegd.

Op 29 januari 1996 verleent het college van burgemeester en schepenen van de stad 
een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een 

bedrijfswoning onder voorwaarde dat de bestaande houten noodwoning wordt gesloopt
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voor de ingebruikname van de nieuwe bedrijfswoning. Ook deze vergunning werd niet 
uitgevoerd en is derhalve vervallen.

In het jaar 2007 hebben het echtpaar I , eerste en tweede
aanleggers, de naakte eigendom van het onroerend goed gelegen te I 
gekocht. De bekwam het vruchtgebruik.

Eerste aanlegger heeft op 23 mei 2011 (datum ontvangstbewijs) bij het college van 
burgemeester en schepenen van de stad I een aanvraag ingediend voor een
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een zonevreemde woning na het 
slopen van de tijdelijke houten woning.

Er worden geen bezwaarschriften ingediend in het kader van het daaropvolgend openbaar 
onderzoek, georganiseerd van 14 juni 2011 tot en met 14 juli 2011. Het departement 
Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling brengt op 6 juli 2011 een 
voorwaardelijk gunstig advies uit.

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleent op 8 augustus 2011 een 
ongunstig advies. Op grond van gelijkluidende motieven weigert het college van 
burgemeester en schepenen op 22 augustus 2011 de aanvraag.

Op 8 September 2011 tekent eerste aanlegger tegen deze beslissing administratief beroep 
aan bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.

De deputatie beoordeelt de aanvraag als het herbouwen van een bestaande houten woning 
die als regulier vergund moet worden beschouwd, gelet op de op 15 juni 1995 afgeleverde 
vergunning door diezelfde deputatie. Op 10 november 2011 willigt de deputatie het beroep 
in door de aangevraagde vergunning te verlenen.

Tegen deze beslissing van de deputatie dd. 10 november 2011 wordt beroep aangetekend 
door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar bij de Raad voor Vergunnings- 
betwistingen. Deze doet uitspraak op 29 augustus 2012 bij arrest A/2012/0343 dat de 
bestreden vergunningsbeslissing vernietigt.

Op 2 oktober 2012 wordt een eerste bevel tot staking der werken opgelegd, bekrachtigd 
door de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur op 15 oktober 2012.

Na de annulering door de Raad voor Vergunningsbetwistingen neemt de deputatie een 
nieuwe beslissing op 6 december 2012, die de beoordeling uit het arrest van de Raad 
overneemt en de vergunningsaanvraag weigert.

Tegen deze beslissing tekent eerste aanlegger op zijn beurt beroep aan bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. Dit beroep wordt verworpen door de Raad bij arrest A/2014/0313 
dd. 29 april 2014.

Op 6 juni 2014 stelt eerste aanlegger tegen dit laatste arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen een cassatieberoep in bij de Raad van State, Afdeling 
Bestuursrechtspraak. Dit beroep, dat momenteel hangende is en gekend staat onder
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ref. G/A 212.712/X-15818, werd door de Raad van State toelaatbaar verklaard bij 
beschikking dd. 4 juli 2014.

Bij PV van 11 december 2012 wordt er een doorbreking van het bovenvermelde 
stakingsbevel dd. 2 oktober 2012 vastgesteld. Op 8 januari 2014 wordt hiervoor door de 
rekenplichtige van het Herstelfonds driemaal een administratieve boete opgelegd van 
5.000 EUR, aan zovvel eerste, tweede a!s derde aanleggers respectievelijk.

Op 11 december 2012 wordt tevens, via schriftelijke aanplakking op de toegangspoort, een 
tweede bevel tot staking opgelegd. Deze wordt bekrachtigd door de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur op 21 december 2012.

Bij PV dd. 19 december 2012 wordt er een doorbreking van het stakingsbevel dd. 11 
december 2012 vastgesteld. De rekenplichtige van het Herstelfonds legt ook voor deze 
vermeende doorbreking op 8 januari 2014 driemaal een administratieve geldboete van 
5.000 EUR op, aan zowel eerste, tweede als derde aanleggers respectievelijk.

Op 19 december wordt er tevens een derde bevel tot staking opgelegd, bekrachtigd door de 
stedenbouwkundig inspecteur op 24 december 2012.

Op 8 januari 2014 wordt een vierde bevel tot staking opgelegd, bekrachtigd door de 
gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur op 17 januari 2014.

Bij verzoekschriften dd. 22 januari 2014 hebben eerste, tweede en derde aanleggers beroep 
tegen de opgelegde administratieve geldboetes aangetekend bij de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur. Bij beslissing dd. 12 februari 2014 werden de boetes in 
hoofde van derde aanlegster kwijtgescholden en de boetes in hoofde van eerste en tweede 
aanleggers behouden, zodat lastens eerste en tweede aanleggers 20.000 EUR aan 
administratieve geldboetes blijven bestaan.

Op 20 februari 2014 wordt de dagvaarding zoals in kortgedingten verzoeke van eerste, 
tweede en derde aanleggers betekend. Deze procedure voor de Voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Turnhout verzoekt om de opheffing van de bevelen tot staking der 
werken van 2 oktober 2012,11 december 2012,19 december 2012 en 8 januari 2014, 
bekrachtigd op 15 oktober 2012, 21 december 2012, 24 december 2012 en 17 januari 2014 
respectievelijk.

Het laatste bevel tot staking dateert van 19 februari 2014, wordt vastgesteld bij PV op 20 
februari 2014 en bekrachtigd door de stedenbouwkundige inspecteur op 24 februari 2014.

Ter opheffing van dit laatste bevel tot staking en bekrachtigingsbeslissing wordt op 11 aprii 
2014 een tweede dagvaarding zoals in kortgeding voor de Voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Turnhout betekend.
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Aanleggers vorderen in laatste besluiten:

Beide procedures zoals in kort geding 14/328/A en 14/645/A samenhangend te behandelen;

De volgende bevelen tot staking en bekrachtigingsbeslissingen onwettigte beschouwen en 
voor zover als nodig terzijde te schuiven overeenkomstig art. 159 GW.:

- Het eerste bevel tot staking der werken van de lokale politie t van 2
#

oktober 2012, bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 21 
januari 2012;

Het bevel tot staking der werken van 19 december 2012 en daaropvolgende 
bekrachtigingsbeslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur' 

van 24 december 2012;

- Het bevel tot staking der werken van 9 januari 2014 en daaropvolgend 
bekrachtigingsbeslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
i van 17 januari 2014;

- Het laatste bevel tot staking van 19-20 februari 2014, niet enkel ten laste van eerste
en tweede aanleggers, doch ook derde aanlegster, bekrachtigd door de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur dd. 24 februari 2014;

In ondergeschikte orde, uitdrukkelijk naar recht vast te stellen dat het afsluiten van het 
onroerend goed te met glas, deur, het voorzien van
nutsvoorzieningen en riolering en het uitspreiden van teelaarde geenszins rechtvaardigen 
dat er een bevel tot staking met bekrachtigingsbeslissing wordt gegeven, gelet op het 
mondelinge bevel van de burgemeester van de stad op grond van veiligheid en
gezondheid voor het gezin ;

Op zijn minst naar recht vast te stellen dat er geen bevel tot staking en bekrachtiging kan 
worden verleend met betrekkingtot het plaatsen van tenten voor een babyborrel, het 
babysitten op de kinderen, het uitspreiden van teelaarde en hetterugbrengen van de 
toestand in de oorspronkelijke staat, evenals het zogenaamd voorhanden zijn van een 
zonevreemde bedrijfsactiviteit;

In alle gevallen het Vlaamse Gewestte veroordelen tot de kosten van het geding, zijnde:

- De eerste dagvaarding van 20 februari 2014, zoals in kort geding: 804,52 EUR 
De tweede dagvaarding zoals in kort geding: 370,44 EUR

- De gebruikelijke rechtsplegingsvergoeding, zijnde 1.320 EUR

Verweerster besluit tot de onontvankelijkheid, minstens ongegrondheid van de vordering 
van aanleggers.



Rechtbank van eerste aanlsg Antwerpen, afdeling TURNHOUT- 14/ 328 /A +14 / 645 /A- p. 8

2. IN RECHTE

Partijen hebben onderling gewijzigde conclusietermijnen afgesproken zodat er geen 
aanteiSing is om welke besiuiten dan ook te weren uit de debatten.

Met betrekking tot de vordering tot voeging

In het kader van een goede rechtsbedeling past het de zaken gekend onder het 
A.R. 14/328/A en A.R. 14/645/Ate voegen.

De vordering tot voeging wordt gegrond verklaard.

Met betrekking tot de ontvankeliikheid

Verweerster besluit tot de onontvankelijkheid van de vordering van aanleggers doch geeft 
geen gronden van onontvankelijkheid aan.

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

Ten gronde

1.

Het eerste bevel tot staking van 2 oktober 2012 van de lokale Politie i
vermeldt het volgende:

'Relaas van defeiten:

Via de stedenbouwkundige dienst van de gemeente krijgen wij melding van een
mogelijk bouwmisdrijf te ■ Er is een arrest van de
Raad voor vergunningsbetwistingen waarbij de vergunning werd vernietigd. Men verzoekt 
ons vaststellingen te doen en een staking der werken op te leggen.

Wij begeven ons ter plaatse op 02/10/12.

Betrokken partijen:...

Kadastrale gegevens: Het betrokken perceel is gelegen te 
Kadastraal gekend:

Het perceel is omschreven als huis.

Het perceel ligt in landbouwgebied. De eigenaars zijn:, en
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Contact stedenbouwkundige dienst

Wij nemen contact op met de stedenbouwkundige dienst . Men deelt ons mee
dat de hoge raad voor vergunningsbetwistingen de bouwvergunning voor het betrokken 
perceei heeft vernietigd bij het arrest A/2012/0343 dd 29/08/2012 en dat-deja/erken die na 
dit arrest plaatsvinden illegaal zijn. Men verzoekt ons vaststellingen te doen en een staking 
der werken op te leggen. Men bezorgt ons een afschrift van het arrest en de bouwplannen.

Vaststellingen ter plaatse:

Op 02/10/2012 om 09:30 uur bieden wij ons aan op het adres
Wij stellen vast dat op het perceei een nieuwe woning wordt gebouwd.

De bouw is reeds zo ver gevorderd dat het dak er op staat en de ramen en deuren werden 
geplaatst behalve de voordeur en ramen in de 2 dakkapellen vooraan. Dit is zichtbaar vanaf 
de openbare weg. Wij bieden ons aan op het bureel van het daar gevestigde bedrijf

Wij worden ontvangen door en

Wij maken ons en onze hoedanigheid kenbaar en deien mee dat wij komen op verzoek van de 
stedenbouwkundige dienst van inzake het arrest van de hoge raad voor
betwistingen. staat ons te woord.

Gezien betrokkenen wonen op het perceei vragen wij hun toestemming om het perceei te 
betreden om vaststellingen te doen in hetkader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
Deze toestemming wordt ons geweigerd. wenst niet dat wij het perceei
betreden. Wij maken daarom foto's van de uitgevoerde bouwwerken vanaf de openbare 
weg. Wij nodigen :onform Salduz schriftelijk uit voor verhoor op 10/10/2012
om 10.00 uur.

Bevel staking der werken:

Wij deien mee dat gezien er geen geldige bouwvergunning is de werken
moeten gestaakt worden en geven hem daartoe het mondelinge bevel en geven hem er 
kennis van wat de gevolgen zijn indien het stakingsbevel wordt doorbroken. Betrokkene 
tekent voor kennisname.

/

Als bijlage 7 aan dit PV is een verklaring van van 10 oktober 2012 gehecht:

'Wat betreft de bouw van de woning kan ik verklaren dat alle
bouwwerken zijn gebeurd onder een door de provincie afgeleverde vergunning.

Er was door een ambtenaar van RWO echter een beroep aangetekend tegen deze 
vergunning. De hoge raad voor vergunningsbetwistingen heeft in een arrest de 
bouwvergunning vernietigd en de provincie opgedragen in het dossier een nieuwe beslissing 
te nemen binnen de 3 maanden.
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Vanafik via mijn advocaat had vernomen dat de bouwvergunning vernietigd was, zijn wij 
gestopt met de bouwwerken tot op heden. Wij wachten de beslissing van de provincie af 
alvorens verder te werken. Vorige week hebben jullie zich aangeboden op mijn adres waar 
ook de bouwwerken plaats vinden. Ik kreeg van jullie bet mondelinge bevel de werken te 
staken.

Ik werd gei'nformeerd wat dit bevel inhoudt en wat de gevolgen zijn indien dit bevel niet 
wordt nageleefd.'

Dit PV met de daarin opgeiegde staking werd door de Stedenbouwkundige Inspecteur 
bekrachtigd op 15 oktober 2012. Hierin wordt gesteld dat de staking werd bevolen ten 
aanzien van alle werken, handelingen en wijzigingen, zelfs indien deze werken op zich niet 
vergunningsplichtig zijn.

2.

Het tweede bevel tot staking van 11 december 2012 vermeldt het volgende: 

Relaas van defeiten

Wij krijgen heden 11/12/2012 de melding dat de werken ter plekke gewoon doorgaan en het 
stakingsbevel wordt genegeerd. Wij begeven ons ter plaatse om de vaststellingen te doen.

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen diende een nieuwe beslissing te nemen. 
Deze heeft op 6/12/12 beslist geen nieuwe vergunning af te leveren.

Er is dus geen geldige bouwvergunning en geen regularisatievergunning. Voorzover wij 
kunnen nagaan is het stakingsbevel nog van toepassing.

Contact inspectie RWO Antwerpen. Deze dienst bevestigt dat het door hun bekrachtigde 
stakingsbevel nog steeds geldig is en er geen afwijking werd toegestaan. Alle uitgevoerde 
werken na uitvaardiging van het stakingsbevel zijn verboden.

Vaststellingen ter plaatse

Op 11/12/2012 om 15u30 bieden wij ons aan op het adres
■. Wij stellen vanaf de straatzijde vast dat sinds het geven van het bevel 

staking der werken volgende bouwwerken werden verricht:

- voegwerken gevelmuren buitenzijde
- Monteren ramen in 2 dakkapellen en een boograam vooraan 

Monteren voordeur
Timmerwerken aan erker van het grote raam aan straatzijde
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- Graafwerken voor rioleringsbuizen en/ofkabels
- Plaatsen van een grote en een kleinere tent op het perceel

Gezien het perceel aan de voorzijde volledig is afgesloten begeven wij ons naar de 
toegangspoort aan de zijkant.

Wij stellen vast dat er een camionette staat op het erf met opschrift
en met nummerplaat . Deze nummerplaat is afgeleverd op naam

van

Wij zien duidelijk dat een persoon werken aan het verrichten is binnen in de woning in 
aanbouw. Wij kloppen aan doch deze person komt niet naar ons toe en de deur wordt niet 
geopend. Wij zien wel dat deze persoon zijn GSM neemt en begint te bellen.

Op het erftreffen wij nog twee personen aan, Wij maken ons en onze hoedanigheid kenbaar 
aan de hand van onze dienstidentiteitskaart. Deze personen zeggen werknemers te zijn van 

de eigenaar en niet van de zaak op de hoogte te zijn. Zij zeggen dat 
noch zijn vrouw aanwezig zijn.

Verhoor

Wij laten een schriftelijke uitnodiging tot verhoor achter voor waarin wij hem
vragen zich op 17/12/2012 om 10.00 uur aan te bieden op ons bureel en indien verhinderd 
ons telefonisch te contacteren. Betrokkene heeftzich op het afgesproken tijdstip niet 
aangeboden en heeft ons telefonisch niet gecontacteerd.

Bevel staking der werken

Wij brengen duidelijk zichtbaar op de toegangspoort het schriftelijk bevel staking der werken 
aan.'

Dit bevel tot staking werd door de Stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd op 21 
december 2012.

3.

Het derde bevel tot staking dateert van 19 december 2012 en werd opgesteld naar 
aanleiding van het plaatsen van de keuken in de bewuste woning, het dichten van de 
uitgegraven sleuven, timmerwerken aan erker van het grote raam aan straatzijde en de 
tenten die verdwenen zijn.

Dit bevel tot staking werd door de Stedenbouwkundige Inspecteur bekrachtigd op 24 
december 2012.
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4.

Het vierde bevel tot staking dateert van 8 januari 2014 en werd opgesteld naar aanleiding 
van het uitvoeren van grondwerken, het aanleggen van een grote verharde oprit met 
betonklinkers, het aanbrengen van PVC- buizen in de grand, het aanleggen van een terras 
aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een dichte houten omheining met 
betonnen palen tussen de woning en de achterliggende gebouwen.

Dit bevel tot staking werd door de Stedenbouwkundige lnspecteur bekrachtigd op 17 januari 
2014.

5.

Het vijfde bevel tot staking dateert van 19 februari 2014 en werd opgesteld naar aanleiding 
van het plaatsen van een volledige omheining rond hetperceel en het verder uitvoeren van 
grondwerken.

Dit bevel tot staking betreft eveneens het strijdig gebruik van de loods als stockageruimte 
voor het evenementenbureau en het strijdig tevens gewoonlijk gebruik van het terrein voor 
het stockeren van allerlei materiaal, materieel en afval op perceel met kadasterm

Dit bevel tot staking werd door de Stedenbouwkundige lnspecteur bekrachtigd op 24 
februari 2014.

6.

Aanleggers argumenteren dat zij geen weet hadden van het arrest van de Raad voor 
vergunningsbetwistingen van 29 augustus 2012 nu dit arrest hen nooit betekend werd.

Aanleggers stellen dat zij pas op 2 oktober 2012 naar aanleiding van het eerste bevel tot 
staking van de werken geconfronteerd werden met het bewust arrest.

Aanleggers kregen nochtans kennis van het arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen en dit per brief (art. 4.8.29 VCRO)

Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is van rechtswege uitvoerbaar.

Aanleggers hadden dus kennis van het arrest dat de voorgaande vergunningsbeslissing 
vernietigt.

De beschikking inzake de toelaatbaarheid van een cassatieberoep van 4 juli 2014 doet geen 
afbreuk aan het vernietigingsarrest.

Aanleggers hebben, in weerwil van dit arrest, de werken verder uitgevoerd.
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7.

De Voorzitter van de rechtbank moet nagaan of het bevel terecht werd gegeven en het 
vervolgens terecht werd bekrachtigd.

De Voorzitter van de rechtbank kan enkel beoordelen of het gegeven bevel rechtmatig was. 
Hij kan zich niet inlaten met de opportuniteit van het gegeven bevel tot staking (Antwerpen, 
7 november 2007, TROS 2008, afi. 50,138, met noot)

De Voorzitter in kort geding is geen beroepsinstantie ten aanzien van het bestuur.
De stedenbouwkundige beoordeling naar aanleiding van het uitvaardigen van een 
stakingsbevel komtalleen het bestuur toe.

De rechter die op de beslissing toezicht houdt kan zijn oordeel derhalve niet in de plaats van 
het bestuur stellen. Hij kan enkel nagaan of het bestuur in redelijkheid tot zijn beslissing is 
gekomen en of het oordeel niet kennelijk onredelijk is.

In deze steunen de opeenvolgende stakingsbevelen op inbreuken op de 
stedenbouwwetgeving. Immers, bij arrest van de Raad voor vergunningsbetwistingen werd 
de voorgaande vergunning vernietigd zodat in deze geen geldige bouwvergunning voorligt 
en de werken die hierna plaatsvinden in strijd zijn met de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en meer bepaald art. 4.2.1.

Uit de opeenvolgende PV's - waarvan de regelmatigheid en derhalve de bijzondere 
bewijswaarde niet ernstig kan betwist worden - blijkt dat aanleggers zich biijkbaar niet 
storen aan deze stakingsbevelen en, spijts de vernietiging van de vergunning door de Raad 
voor vergunningsbetwistingen, de woning verder afwerken.

Zij organiseerden zelfs een grootse babyborrel op 16 december 2012 en hebben daartoe een 
feesttent opgesteld. Zij doen thans in besluiten uitschijnen alsof het stakingsbevel van 11 
december 2012 enkel deze handeling beoogt doch vergeten dat dit stakingsbevel 
voornamelijk de uitvoering van de voegwerken, het monteren van de ramen en voordeur, 
timmerwerken aan erker en graafwerken beoogde.

De stakingsbevelen komen dan ook regelmatig voor.

Dat de ambtenaren hierbij onredelijk zouden gehandeld hebben, blijkt niet uit de stukken 
van het dossier.

Het feit dat in een tijdspanne van 3 maanden 3 stakingsbevelen werden uitgevaardigd maakt 
nog niet dat de handhavende overheid onredelijk zou hebben gehandeld.

Deze rechtbank stelt vast dat aanleggers de woning gewoon verder afwerken en er zelfs in 
wonen.

Hiermee rekening gehouden werden de stakingsbevelen terecht opgelegd.
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8.

Aanleggers gebruiken de voormalige champignonkwekerij als opslagplaats voortenten en 
andere feestmaterialen voor evenementen. De website van derde aanlegster laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over.

Deze functiewijziging is vergunningsplichtig en de ingebruikname van de loods en het terrein 
is in strijd met het bestemmingsgebied.

Aanleggers beschikken niet over een dergelijke vergunning.

Het bevel tot staking met betrekking tot het strijdig gebruik is dan ook regelmatig en 
conform art. 6.1.47 VCRO.

In deze wordt immers de loods gebruikt voor de uitbating van het evenementenbureau en 
dit zonder enige vergunning.

Er was dan ook aanleiding tot stillegging van dit strijdig gebruik.

9.

Aanleggers menen rechten te kunnen putten uit een mondeling bevel, gegeven door de Heer
, thans ere-burgemeester van de gemeente eind november

2012 om de woning dicht te maken ter hoogte van ramen, deuren, sleuven en 
terreinafsluitingzodat de woning wind- en vochtdicht zou zijn en de omliggende grond veilig 
kon betreden worden.

Dit mondeling bevel is in strijd met het stakingsbevel van 2 oktober 2012 en aanleggers 
moesten zich hiervan bewust zijn.

Overigens hebben aanleggers de onveilige toestand waarnaar de ere-burgemeester verwijst, 
zelf gecreeerd en bestendigd.

De mondelinge toestemming van de ere-burgemeester is, spijts het principe van de 'lokale 
autonomie' en het 'nabijheidsbeginsel' niet van aard om de stakingsbevelen zoals hoger 
beschreven onregelmatig te verklaren.

Het vertrouwensbeginsel waarop aanleggers zich schijnbaar beroepen kan er niet toe leiden 
dat een onwettige illegale situatie blijft bestaan. De corrigerende werking van het 
vertrouwensbeginsel gaat niet zover dat daarmee de wet kan worden terzijde geschoven.

Aanleggers waren duidelijk op de hoogte van de wederrechtelijke toestand en als door het 
mondeling bevel van de ere-burgemeester al verwachtingen zouden zijn gewekt, moeten 
deze verwachtingen tevens rechtmatig zijn.

Aanleggers konden geen rechtmatige verwachtingen hebben gezien het arrest van de Raad 
voor vergunningsbetwistingen.
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Deze rechtbank ziet geen enkele reden om de stakingsbevelen onwettig te verklaren of 
terzijdete schuiven.

De vordering van aanleggers wordt ongegrond verklaard.

Aan het Vlaams Gewest kan geen rechtsplegingsvergoeding worden toegekend bij de 
afwijzing van de vordering tot opheffing. (GW Hof 25 april 2013, nr. 57/2013, B.S. 25 juni 
2013)

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 kortgeding.

Voegt de zaken gekend onder het A.R. 14/328/A en A.R. 14/645/A.

Verklaart de vordering van aanleggers ontvankelijk doch ongegrond.

Verwijst aanleggers tot de kosten van het geding en begroot deze kosten in hoofde van 
aanleggers op 804,52 € en 370,44 € dagvaardingskosten en 1320,00 € rechtsplegings
vergoeding en in hoofde van verweerster op nihil.

Deze beschikking werd uitgesproken in de openbare zitting van vrijdag zevenentwintig maart 
tweeduizend vijftien door:
mevrouw M. SUYKERBUYK Rechter, wn.Voorzitter
mevrouw A. SOMMEN Griffier
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