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ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na 
beraadslaging, spreekt volgend arrest uit:

A.R. nr. 2004/AR/423

INZAKE VAN :

De heer , voorheen wonende te
WEMMEL, • en thans te ASSE
(Relegem),

appellant tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel op 3 november 2003,

{/ vertegenwoordigd door Meester Jan GHIJSELS, advocaat te 
1601 SINT-PIETERS-LEEUW (Ruisbroek), Kerkstraat 66,

TEGEN :

De heer ambtenaar, wonende te
die op grand van artikel 271 N. Gem. W. optreedt 

namens de gemeente te

qeintimeerde, in persoon verschijnende, bijgestaan door 
Meester Greg JACOBS, advcoaat te 1140 BRUSSEL, 
Gemeenschappenlaan 2,

IN AANWEZIGHEID VAN :

1) Het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse 
Regering, ten verzoeke van de Vlaamse Minister van 
Fianncien en Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische Innovatie, waarvan de 
kantoren gevestigd zijn te 1210 BRUSSEL, in het 
Phoenixgebouw, 11de verdieping, Koning Albert ll-laan 19.

2) De GEWESTELIJK ~ STEDENBOUWKUNDIGE
INSPECTEUR, bevoegd voor de Provincie Vlaams Brabant, 
waarvan de kantoren gevestigd zijn te 3000 LEUVEN, Blijde 
Inkomststraat 103-105,
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vriiwilliq tussenkomende partiien, vertegenwoordigd door 
L, Meester Peter DE WILDE loco Meester Veerle TOLLENAERE. 

advocaat te 9000 GENT, Koning Albertlaan 128,

De rechtspleqinq in eerste aanleg

1. heeft op 14 mei 2003
gedagvaard voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
zetelend zoals in kort geding, ‘overeenkomstig artikel 3 van de Wet van 12 
januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het 
leefmilieu houdende bescherming van het Leefmilieu1.

2. In die dagvaarding verwijst hij naar een aanta! feiten, die hierna worden 
samengevat.

• I is eigenaar van een perceel grand, gelegen te
naast een perceel, met daarop een woning, eigendom van

en gelegen te
• Volgens is de oprichting, door , van een

woning op diens perceel in strijd met de planologische voorschriften, en in
strijd met de hem op 17 april 1987 verleende bouwvergunning ; die
bouwvergunning is bovendien, om een aantal rederien, vervallen.

• heeft dus een zonevreemde woning zonder 
bouwvergunning opgericht en in stand gehouden.

• Ondergeschikt is de bouwvergunning aangetast door een aantal
onwetttigheden.

• werd veroordeeld bij vonnis van de correctionele 
rechtbank te Brussel van 29 mei 1997, maar tekende hoger beroep aan ; 
de zaak is nog hangende voor het hof van beroep.

® De stakingsrechter is bevoegd om op grand van artikel 3 van de wet van 
12 januari 1993 uitspraak te doen niettegenstaande enige strafvervolging 
uitgeoefend wegens dezelfde feiten.

• in het verleden werd meemnaais een stopzettingsbeve! betekend aan
, en er werd ook verschillende malen overgegaan tot 

verzegeling, maar al die maatregelen werden door hem genegeerd ; hij 
heeft het gebouw verder afgewerkt en heeft er zijn feitelijke intrek in 
genomen.

o Het optrekken van een woning, in een gebied waar dergelijke woning 
planologisch onbestaanbaar is, zonder over de vereiste bouwvergunning te 
beschikken, is een kennelijke inbreuk cp het leefmilieu.

• De door begane inbreuk is een flagrant bouwmisdrijf,
waardoor de toekomstige aanleg van het gebied in het gedrang wordt 
gebracht, en dat het mogelijke herstel van de toestand hypothekeert en 
daardoor aan de omwonenden onherstelbare schade berokkent en hun 
leefomgeving aantast, te meer daar het stedenbouwmisdrijf niet 
regulariseerbaar is.

• De voorzitter kan, krachtens artikel 1 van de wet van 12 januari 1993, de 
staking bevelen, en is eveneens bevoegd om afbraak te bevelen.

• ; heeft de gemeente op 18 december 2002 en 26 februari 
2003 in gebreke gesteld ; op grand van artikel 271 van de Gemeentewet
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kan een inwoner van de gemeente de vordering instellen bij nalatigheid 
van de gemeente ; de gemeente >. heeft bij brieven van 10 februari 
2003 en 24 maart 2003 laten weten dat zij het niet opportuun achtte om op 
tetreden.

3. ; vorderde in essentie de staking van het gebruik van het gebouw 
en het herstel in de oorspronkeiijke toestand, als voIgt:

Te zeggen dat het gebruik dat aan het gebouw wordt gegeven onwettig is, 
en de staking te beveien van het gebruik door gedaagde van het gebouw 
gelegen op het kadastraal perceel gekend onder . . onder
verbeurte van een dwangsom van 1.250 EURO voor iedere dag vanaf de 
betekening van het vonnis waarbij het stakingsbevel wordt overtreden.

Gedaagde te beveien over te gaan tot de afbraak van het gebouw zodat 
het perceel in zijn oorspronkeiijke staat wordt hersteld, en te zeggen dat de 
afbraak dient aangevat te worden binnen de zes maanden vanaf de 
betekening van het vonnis, en dient verwezenlijkt te zijn binnen de 12 
maanden vanaf de betekening van het vonnis.’

4. De eerste rechter besliste op 3 november 2003 dat de vordering ontvankelijk 
en beefs gegrond is : 'Beveien de staking van het gebruik door de heer

i van het gebouw gelegen aan do . te kadastraal
gekend (...), en dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.250 euro voor 

“ 5 '09- 2005 iedere dag vanaf de betekening van onderhavig vonnis waarbij het
stakingsbevel wordt overtreden'. Tot zijn overwegingen ten gronde behoren 
onder meer en samengevat:

• de term 'kennelijk’ in de zin van de wet van 12 januari 1993 moet worden 
beg repen als ‘belangrijk, dit is met een aanzienlijk impact op het milieu, 
waarbij de gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu determinerend zijn’

• de bescherming van het ieefmilieu omvat ook de bescherming van de 
ruimtelijke ordening

• de enkele vaststeiling dat een gebouw zonder vergunning is opgericht en 
het duidelijk onwettig is, volstaat niet om een bevel bij toepassing van de 
wet van 12 januari 1993 te gronden ; de maatregel vereist dat hij nodig is 
om verdere schade aan het milieu te voorkomen

• de beweerde verkeerde inpianting van het gebouw is geen kennelijke 
inbreuk

• eiser bewijst dat verweerder een woning
heeft opgericht in plaats van een recreatiegebouw, in strijd met de 
verleende vergunning ; dit blijkt met name uit de eigen verklaringen van

I, de ‘diverse vaststellingen en inspectiebezoeken van 
de bouwinspectie en van de bevoegde ambtenaren’, de foto's van het 
gebouw, het feit dat I meerdere malen vruchteloos
heeft getracht een bestemmingswijziging te krijgen van recreatief gebouw 
naar woning

• uit de herhaalde weigeringsmotieven van de overheid blijkt dat de overheid 
zelf meermaals oordeelde dat het bouwwerk een ernstige negatieve 
weerslag heeft op de omgeving en dat de bestemming van het gebied in 
het gedrang wordt gebracht, dat het tot gevolg heeft een versnipperde 
aansnijding van de zone, en niet aanvaardbaar is, en aldus de goede 
plaatselijke ordening belemmert en dat het elk structureel geordend beleid 
en de ruimtelijke planning doorkruist
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» 'door het gebouw effectief aan re wenden als woning, geeft verweerder 
( ) uiting en bestendigt hij zijn intentie om de inbreak
op het leefmilieu verder te zetten. De bestemming 'woning' en daaruil 
voortvloeiend het gebruik van het gebouw als woning is in deze in strijd 
met de goede ruimtelijke ordening’

o dit is een inbreuk op de essentiele doelstellingen van de 
stedenbcuwwetgeving, nl. de goede ruimtelijke ordening, en een kennelijke 
inbreuk op de milieuwetgeving in de zin van de Wet van 12 januari 1993

e de vordering tot stopzetting van het gebruik van het gebouw wordt, om 
voormelde redenen, gegrond bevonden

• de vordering tot herste! in de oorspronkelijke staat is ongegrond omdat er 
zou kunnen geregulariseerd worden ‘in het licht van de nieuwe bepalingen 
vervat in het Vlaamse Decreet van 8 maart 2002': ‘Zolang ter zake geen 
(eind)beslissing werd genomen, heeft het naar Gns oordeel geen enkele 
zin om reeds het herstel in de oorspronkelijke staat, dat neerkomt op de 
afbraak van het gebouw, te bevelen (in dezelfde zin, zie : Vz. Rb. Brussel, 
31 oktober 2001, geciteerd door BOGAERTS, P., op.cit., 96)’.

5. Dit vonnis werd betekend ten verzoeke van aan
op 3 december 2003.

Het hoqer beroep

6. heeft, bij exploot van 2 januari 2004, hoger beroep 
ingesteld tegen het vonnis van 3 november 2003.

7. Op 19 februari 2004 zijn vrijwillig tussengekomen : het VLAAMS GEWEST 
en de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR. Deze 
vrijwillige tussenkomst strekt ertoe ‘hen toe te laten (...) hun standpunt toe te 
lichten’.

8. stelde incidenteel beroep in, bij conclusie van 7 mei 2004, en
vorderde : I te bevelen over te gaan tot afbraak, binnen zes
maanden na betekening, met verwezenlijking binnen twaalf maanden, onder 
verbeurie van een dwangsom.

De relevante feiten

Mr. A }?lj__________ ^  2004/AR/423 _7 1sl0Kamer _______ ’ ' ~p. 4-'

9. Uit de voorgelegde stukken en uit de beweringen van partijen blijkt dat 1
I, op 10 oktober 1985, een nieuwe en vervoliedigde 

vergunningsaanvraag heeft ingediend voor het bouwen van een 
"recreatiegebouw en het aanleggen van twee tennisvelden en een parking" op 
zijn perceel te
nadat een eerste vergunningsaanvraag tot het oprichten van een kantine en 
speelzaal, op 22 januari 1985, was geweigerd door het college van 
burgemeester en schepenen van op 7 augustus 1985, op een advies dat 
ongunstig was omdat met bleek wat de feitelijke functie van het gebouw was en 
omdat het ontwerp onvolledig was. Ook deze tweede aanvraag werd 
geweigerd door het college, op 12 februari 1986, eveneens op ongunstig 
advies omdat het ingediende ontwerp niet in overeenstemming was met de 
goede stedenbouwkundige aanleg van de piaats, en afbreuk deed aan de 
omgeving wat betreft architectuur, gebruik van materialen en inplanting. Het
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tegen deze beslissing, op 3 maart 1986, ingestelde hoger beroep bij de 
bestendige deputatie van de provincie Brabant werd, op 30 oktober 1986, 
verworpen omdat, niettegenstaande situering van net on twerp in een 
recreatiegebied, de besternming van het gebouw onduidelijk was, omdat er niet 
gespecificeerd werd welk soort recreatie bedoeld werd, omdat, indien het 
gebouw in functie van de tennisvelden voorzien werd, de omvang ervan buiten 
vernouding stond tot het aantal tennisvelden, omdat met betrekking tot het 
architecturaal aspect een minder industrieei karakter zou dienen nagestreefd te 
worden, omdat het geheel een verstoring van rust en privacy met zich mee 
bracht tegenover de woningen aan de I door het ontbreken van enig
buffergroen en door de aanleg van parkeergelegenheid ter hoogte van de 
tuinen van die woningen, omdat de toegangsweg tot de parking zich tot tegen 
de perceelsgrens bevond, omdat het aantal parkeerplaatsen niet in 
overeenstemming was met de richtlijnen van de Vlaamse Executieve van 20 
oktober 1982 en omdat de parking onpraktisch opgevat was.

10. Het hoger beroep tegen deze laatste beslissing werd door de 
Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke 
Ordening, , op 17 april 1987, "voorvraardelijk ingewilligd", als voIgt :
"Aan de Heer , wordt de vergunning afgeleverd
conform het gewijzigd inplantingsplan en op voorwaarde van het aanbrengen 
van een minimum 2 meter breed groenscherm in streekeigen beplanting op de 
en op het inplantingsplan aangegeven stroken en dit ten laatste tijdens het 
eerstvolgende plantseizoen na het in gebruik nemen van het complex" (sic). 
De minister overwoog onder meer dat het betrokken terrein zich volgens het 
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 maart 
1977, situeert in een recreatiegebied, dat dergelijk gebied, luidens artikel 
16.5.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, 
bestemd is voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische 
accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie, dat een 
"nieuw voorgelegd inplantingsplan een parking voorziet achter de voorziene 
inplantingsplaats van de woning ; dat het recreatiegebouw wordt ingeplant op 
26 meter van de openbare weg ; dat het bouwwerk wordt opgewerkt met 
prefabelementen in schuimbeton en voorzien van een plat dak ; dat de laterale 
bouwvrije stroken minimum 4 meter en maximum 7,5 meter bedragen ; dat op 
de resterende perceelsoppervlakte 2 tennisterreinen worden aangelegd" en 
ook : “dat bij de exploiiatie van de recreatiegebieden een zekere differentiatie 
der activiteiten dient nagestreefd te worden ; dat het ontwerp in een dergelijke 
differentiatie voorziet ; dat in casu het particulier initiatief hier kadert in de 
verdere ontwikkeling van het recreatiegebied gelet op het bestaande 
voetbalveld op het rechtsgelegen gedeelte van dit recreatiegebied waaruit 
tevens blijkt dat dit gebied praktisch bezet is en waar derhalve het ontwerp in 
kwestie geen afbreuk doet aan een verdere goede aanleg of aan een optimale 
aanleg ; dat het oprichten van dit gebouw geen verstoring in het woongenot der 
omliggende kernen kan veroorzaken aangezien een recreatieve functie als 
complementair aan de woonfunctie dient te worden beschouwd ; dat de 
besternming van het gebouw voldoende op de plannen is aangegeven ; dat 
deze besternming onvoorwaardelijk dient behouden en dat elke wijziging van 
besternming of elk gebruik voor andere doeleinden als een overtrading van de 
wet op de Stedebouw zal moeten beschouwd worden ; dat de goede ruimtelijke 
ordening evenwel de realisatie vereist van een degelijk groenscherm in 
streekeigen beplanting ; dat het beroep van de particulier om deze redenen op
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basis van het gewijzigde inplantingsplan voorwaardelijk kan ingewilligd 
worden".

11. Het hof stelt vast dat de vergunningsaanvrager,' , geen
enkei stuk neerlegt met betrekking tot de hiervoor beschreven aanvragen. Het 
hof moet het stellen met de stukken voorgelegd door, enerzijds, het VLAAMS 
GEWEST en de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, en, 
anderzijds, ; legt het ministerieei besluit van 1 7 april
1987 neer (onder stuk 9), evenals, wat hij noemt, het inplantingsplan van 10 
oktober 1985 (stuk 20) en het inplantingsplan "toegevoegd op verzoek van de 
staatssecretaris op 20 maart 1987" (stuk 21). Het VLAAMS GEWEST en de 
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR leggen, als een stuk 
(stuk 2), het ministerieei besluit van 17 april 1987 neer met daaraan gehecht 
drie plannen. Op een van die brie plannen komt een stempel voor waaruit blijkt 
dat de gemeenschapsminister dat plan heeft gezien bij het nemen van zijn 
beslissing op 17 april 1987 ; uit handgeschreven vermeldingen blijkt dat het 
gaat om een "goedgekeurd gewijzigd inplantingsplan". De twee andere, 
bijgevoegde plannen hebben duidelijk niets met het ministerieei besluit van 17 
april 1987 te maken, want zij zijn gedateerd op 10 november 1989 en op 10 
mei 1999 ; zij hebben wellicht betrekking op latere regularisatie-aanvragen.

12. Uit het hiervoor weerhouden plan blijkt dat, gezien vanaf de op
het perceel van , voorzien waren, en steeds gerekend
vanaf de linkerperceelgrens - de : loopt schuin ten overstaan van het
perceel, waardoor het perceel aan de rechtergrens langer/dieper is dan aan de 
linkergrens - eerst, “huisvesting" vanaf 6 meter met een bouwdiepte van 12 
meter, dan 28 meter “parking", vervolgens een “tennisveld" op een bouwdiepte 
van 30 meter, vervolgens een gebouw met een bouwdiepte van 36,25 meter en 
ten slotte een tweede tennisveld.

13. Op 20 mei 1988 stelt een adjunct-controleur van de administratie voor 
ruimtelijke ordening vast dat er op het perceel van een
serre werd opgericht, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van 
tret college van burgemeester en schepenen van de gemeente i, en dat 
een recreatiegebouw werd opgericht “niet volgens het inwilligingsbesluit" van 
17 april 1987. De adjunct-controleur stelde vast : "het gebouw is geplant op 
27,20 m van de achterste perceelsgrens inplaats van +- 39,00 m". De directeur 
van de administratie voor ruimtelijke ordening geeft op 9 jum 1985 bevel aan

I om de werken te stopper. Op 13 juni 1988 laat c'e 
architect van aan voormelde directeur weten dat "wat het
recreatiegebouw betreft de werken normaal (zullen) worden voortgezet gezien 
er GEEN inbreuk is" ; "Het RECREATIEGEBOUW is echter JUIST ingepland 
volgens het inplantingsplan dat hierbij is gevoegd en ook deel uitmaakt van het 
gemelde INWILLINGSBESLUIT. Uw ambtenaar heeft VERKEERDELIJK het 
oude inplantingsplan gebruikt tijdens zijn nazicht." Daarop antv/oordt de 
directeur op 24 juni 1988 : "Alhoewel de afmetingen op het plan tussen het 
recreatiegebouw en de achterste perceelsgrens niet kloppen met de feitelijke 
afmetingen kan de inplanting van het gebouw toch aanvaard worden. Derhalve 
besluit ik de stopzetting der werken, wat het recreatiegebouw betreft, op te 
heffen: Uit een interne nota van deze directeur, van 4 juli 1988 (stuk 5 in het 
dossier van het VLAAMS GEWEST en de GEWESTELIJK 
STEDEBOUWKUNDIG INSPECTEUR) blijkt : “Mijn dienst stelde een nieuw 
onderzoek in op 21.6.88. Daarbij stelde hij vast dat de inplanting ten opzichte 
van de straat klopte met het inplantingsplan gehecht aan het ministerieei
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besluit. Dit plan voorziet een afstand van 38,79 m tussen het recreatiegebouw 
en de achterste perceelsgrens ; volgens het onderzoek ter plaatse bedraagt 
deze afstand 31,60 m. Aangezien de inplanting van het gebouw kan aanvaard 
worden, besliste mijn dienst op 24.6.1988 de stopzetting der werken 
gedeeltelijk op te heffen namelijk voor het recreatiegebouw alieen."

14. Op 17 april 1989 gaat de gemeentelijke politie op klacht van de 
"Burgemeester • (Technische dienst)" ter plaatse omdat "volgende punten 
niet conform de afgeleverde bouwvergunning zijn : - de hoogte van het gebouw 
is 6 m in plaats van 4,20 m, - een verdieping wordt ingebouwd, - vensters, 
deuren en binnenmuren werden bijgeplaatst, zodanig dat de 
recreatiebestemming zou verloren gaan, - de gebruikte materialen bestaan uit 
blokken en gevelstenen, terwijl schuimbetonplaten dienden gebruikt te worden".

I, die ter plaatse is, erkent deze vaststellingen en zegt dat 
hij zich "in verbinding zal stellen met de Technische dienst van de gemeente 

teneinde een regularisatie te bekomen".

15. Op 3 juli 1989 wordt, ingevolge een "anonieme oproep", door de 
gemeentelijke politie vastgesteld : "zoals gemeld in de anonieme oproep vrerd 
het dak vandaag over gans de oppervlakte toegegoten, met beton"; zij beveelt 
de stopzetting der werken en gaat over tot verzegeting van het dak.

erkent dat hij het dak gegoten heeft.

16. Op 3 juli 1989 stelde de gemeentelijke politie de uitvoering vast van 19
lagen gevelstenen, en aan de binnenkant 6 lagen betonstenen en dat er verse 
mortel is. en zijn echtgenote ontkennen niet dat zij er
gewerkt hebben.

17. Op 23 april 1990 weigert het college van burgemeester en schepenen de
door gevraagde vergunning voor het regulariseren van
het recreatiegebouw. Op 22 rr.ei 1990 stelt hoger beroep
in bij de bestendige deputatie.

18. Op 21 augustus 1990, op klacht van 
het boren van een regenwaterput vast.

stelde de gemeentepolitie 
betwist dit niet.

19. Oo 21 januari 1991 stelt hoger beroep in bij de
Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, L. Waltniel, 
die op 18 juni 1991 beslist (zie hierna).

20. Op 7 mei 1991, op klacht van , stelde de gemeentepolitie de
aanwezigheid van een volledig gemonteerd tuinhuisje vast.

I betwist dit niet en zegt dat hij een regularisatie zal aanvragen. De 
gemachtigde ambtenaar vordert, ter attentie van de procureur des Konings, het 
herstel in de vorige staat wat het tuinhuisje betreft.

21. Op 18 juni 1991 verwerpt de gemeenschapsminister het door
I ingestelde hoger beroep tegen de beslissing tot weigering van de 

regularisatievergunning voor het recreatiegebouw. Het hof stelt vast dat deze 
beslissing enkel door het VLAAMS GEWEST en de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR wordt neergelegd (onder stuk 14) en 
dat het einde van bladzijde 2 niet aansluit met het begin van biadzijde 3.
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22. Met belrekking tot het oprichten van het recreatiegebouw met tennisvelden 
en parkeerplaatsen formuleert de gemachtigde ambtenaar op 7 augustus 1991 
volgende herstelvordering : "het strikt naleven van de voorwaarden zoals 
opgelegd in de bouwvergunning, wat neerkomt op sloping en heroprichting 
volgens de goedgekeurde bouwplannen".

23. Het college van burgemeester en schepenen beslist op 14 oktober 1991
dat de inbreuk bedreven door "kan hersteld worden door
het uitvoeren van aanpassingswerken die zouden bestaan uit het strikt naleven 
van de bouwvergunning afgeleverd door de Vlaamse Executieve op 
17.04.1987".

24. Hangende het strafonderzoek, formuleert , bij brief van
zijn raadsman van 24 September 1992, ter attentie van de gemachtigde 
ambtenaar een verzoek tot transactie. Op 22 december 1992 schrijft het 
college van burgemeester en schepenen aan die raadsman dat het zijn 
standpunt heeft herzien en thans genoegen neemt met het betalen van een 
geldsom "gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen”.

25. Op 2 februari 1993 bevestigt de directeur van de administratie ruimtelijke 
ordening de vordering : “deze houdt in dat het hele bovengronds gedeelte moet 
verwijderd worden en weder cpgericht volgens de vergunning d.d. 17.4.1987 
(ministerieel inwillingsbesluit)."

26. Op 30 augustus 1994 verklaart ten overstaan van de
gemeentelijke politie dat hij sedert ongeveer een week opnieuw aan het 
bouwen is zonder vergunning en dat hij met zijn buren een "overeenkomst 
heeft, zodanig dat deze mij niet meer zullen verklikken of lastigvallen".

27. Op 21 September 1994 verklaart ten overstaan van de
gemeentelijke politie dat hij weer verder gewerkt heeft aan "mijn in opbouw 
zijnde woning, meer bepaald aan de loods waarvan u de werken hebt stilgelegd 
op 30/08/1994".

28.Op 6 januari 1995 formuleert de gemachtigde ambtenaar de 
herstelvordering als vclgt : “De constructie dewelke voorwerp uitmaakt van de 
overtrading wijkt, gelet op het materiaalgebruik en de schikking van raam- en 
deuropening, sterk af van de bij ministeriele beslissing van 17 april 1987 
verleende vergunning. Bovendien is de constructie hierdoor niet meer 
functioneel als recreatiegebouw en is ze bijgevolg niet meer in 
overeenstemming met zowel de gestelde voorvjaarde van de recreatieve 
bestemming, namelijk het onvoorwaardelijk behouden van de recreatieve 
bestemming, als met art. 78 van de organieke wet op de stedenbouw en de 
Ruimtelijke Ordening d.d. 28.3.62 gezien de enorme negatieve ruimtelijke 
impact op het recreatiegebied waarin ze zich bevindt." De vordering blijft 
dezelfde : slopen.

29. In een brief van 1 September 1999 verduidelijkt de gemachtigde 
ambtenaar, ter attentie van de procureur-generaal bij het hof van beroep, zijn 
standpunt (dossier VLAAMS GEWEST, stuk 34): "Het voorgestelde bouwwerk 
werd stedenbouwkundig niet aanvaardbaar geacht. Het gebouw ligt namelijk in 
het midden van de recreatiezone die gevormd wordt door 16 kadastrale 
percelen of delen van percelen. Het is niet toelaatbaar dat iedere eigenaar op
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eigen initiatief naar zijn goeddunken een recreatieve functie voorziet. Een 
versnipperde aansnijding van de zone zonder dat de globale ordening ervan 
gekend is, is niet aanvaardbaar. Met ontworpen bouwwerk belemmert een 
goede plaatseiijke ordening. Ook meet vooraf eenduidig worden vastgelegd 
hoe de zone precies ontsloten zal worden." Hi] vervolgt dat hij zijn vordering in 
die zin aanpast dat herstel in de oorspronkelijke toestand wordt gevorderd, en 
vervolgt : "Aanpassingswerken die zodanig zijn dat het gebouw op voormelde 
wijze heropgericht zou moeten worden hebben geen zin, daar de vergunning 
van 17 april 1987 door haar niet rechtsgeldige uitvoering binnen het jaar na 
afgifte vervallen is en het, mede gelet op de huidige weigering, niet langer 
opportuun geacht wordt in de vordering te refereren naar een reeds tang 
vervallen bouwvergunning."

30. De strafrechtelijke procedure mondt uiteindelijk uit in een (eerste tussen-) 
arrest van het hof van beroep te Brussel van 24 november 1999, met de 
volgende overweging : “Overwegende dat uit de voorliggende stukken blijkt dat 
een administratieve procedure met betrekking tot een (door de gemachtigde 
ambtenaar geweigerde) regularisatie-aanvraag aanhangig is bij de bestendige 
deputatie ; dat niet wordt aangetoond dat deze procedure dilatoir is ; dat het 
nuttig voorkomt, zowel in verband met een eventuele bestraffing als met 
betrekking tot een eventueel te bevelen herstelmaatregel, de definitieve 
afhandeling van deze procedure af te wachten." Het hof zal dit standpunt 
behouden in zijn tweede tussenarrest van 27 maart 2002 op de overweging 
"dat uit de door de beklaagde voorgelegde stukken blijkt dat de administratieve 
procedure vjaarvan sprake is in voormeld tussenarrest niet definitief is 
afgehandeld ; dat de reden die in dit tussenarrest werd aangegeven tot 
opschorting van de behandeling van de publieke vordering, vordering nopens 
herstelmaatregel incluis, onverkort bestaat".

31. Op 26 oktober 2000 weigert de Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur
het door gevraagde vergelijk op grand van artikel 153 van
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, onder meer op volgende overweging : "Overwegende dat bij de 
exploitatie van de recreatiegebieden weliswaar een zekere differentiatie der 
activiteiten kan nagestreefd worden ; dat nochtans de particuliere initiatieven 
terzake dienen te kaderen in een totaal ordeningsbeleid, zodat de 
gebiedsbestemming zo effectief en efficient mogelijk kan worden verwezenlijkt; 
dat in casu het particulier initiatief, waarbij slechts een kleme 
gcbiedsaansnijding wordt gepiand, door de specifieke perceelsvorm en 
perceelssituering een totale deling van het gebied veroorzaakt en hierdoor elk 
structureel geordend beleid en een ruimtelijke planning wordt doorkruist ; dat 
het streven naar een optimale aanleg des te meer noodzakeiijk is als het zoals 
hier een recreatiegebied met een beperkte oppervlakte betreft; dat gelet op de 
aanliggende woongebieden met hoge bebouwingsdichtheid zich zeker een 
zorgzame keuze der recreatieactiviteiten opdringt zodat zij op generlei wijze 
een verstoring mogen veroorzaken in het woongenot der omliggende 
woonkernen ; dat in onderhavige aangelegenheid de gebruiksweerslag, met 
onder andere een fitnesscentrum en een danszaal, op de omgeving 
onvoldoende kan worden ingeschat, temeer daar op eigen terrein hiervoor 
onvoidoende parkeerpiaatsen zijn en kunnen voorzien- worden : dat bij een 
eerdere gelijkaardige bouwaanvraag reeds meer dan 300 bezwaarschriften 
werden ingediend ; dat hieruit reeds blijkt dat het normaal woongenot wordt 
verstoord ; overwegende dat uit voormelde beschrijving der werken duidelijk 
blijkt dat het project een rationele aanleg van dit relatief kleine recreatiegebied
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in het gedrang brengt; dat een optimaal grondgebruik moet kaderen in een op 
te maken bijzonder plan van aanleg of ruimlelijke uitvoeringsplan ; dat, zoiang 
de overheid niet voorziet in een globale ordening van betrokken gebied, 
individuele aanvragen voor bebouwing in het binnengebied dienen geweigerd 
te worden".

31. Op 24 november 2000 verzoekt de Vlaamse minister van Economie,
Ruimtelijke Ordening en Media, , de administratie "de
weigering van vergelijk (onder meer gelet op de foutieve motieven die eraan 
ten grondslag liggen), onmiddellijk in te trekken en in betreffende 
aangelegenheid zo spoedig mogelijk een vergelijk te treffen", onder meer op 
volgende overweging : “De motieven vervat in de weigering van vergelijk m.b.t. 
de ordening van betreffend recreatiegebied zijn op zich relevant doch volstrekt 
irrelevant in het licht van de initiele vergunning d.d. 17 april 1987. 
Rechtszekerheid gebiedt immers te stellen dat betreffende vergunning als 
zijnde verworven dient te worden aanzien en dat de afweging inzake het at dan 
niet toekennen van betreffende regularisatieaanvraag in de eerste plaats dient 
te geschieden op basis van de vergelijking tussen betreffende bouwaanvraag 
en het voorwerp van de regularisatieaanvraag. Dit impliceert in concreto dat de 
afweging zich dient te beperken tot de gewijzigde raam- en deuropeningen, het 
materiaalgebruik en de intern aangebrachte wijzigingen. Gelet op wat 
voorafgaat zijn betreffende verschillen tussen de huidige regularisatieaanvraag 
en de initiele bouwvergunning irrelevant op het vlak van de ruimtelijke 
ordening."

32. Uit een plaatsbezoek door de stedenbouwkundige inspecteur blijkt : "De 
werkelijke toestand vergeleken met de vergunde plannen : - de inplanting op 76 
meter gemeten vanaf de linkerperceelsgrens is correct; - de afstand van het 
gebouw tot de linkerperceelsgrens (4 m op het plan) is eveneens correct; - de 
afstand tot de rechterperceelsgrens (volgens plan 7,5 meter gemeten aan de 
achterkant van het gebouw) is niet exact na te meten daar de 
rechterperceelsgrens niet is afgepaald,' maar bedraagt bij benadering 7,7 
meter. - het gebouw zelf is 36,25 meter diep en 12,5 meter breed, zoals 
aangeduid op het plan ; - de plannen zijn niet correct wat betreft de diepte van 
het perceel : volgens plan 153 meter, in werkelijkheid slechts 143,9 meter, 
waardoor de afstand van de achterzijde van het gebouw tot de 
achterperceelsgrens eveneens niet klopt : volgens plan gemeten vanaf de 
iinkerzijde van het gebouw 43,75 meter, in werkelijkheia 32,45 meter."

33. ; vordert, bij dagvaarding van 14 mei 2003, de staking van het
gebruik van het gebouw door en de afbraak van het
gebouw.

34. De eerste rechter vonnist op 3 november 2003.

35. Dit vonnis wordt betekend op 3 december 2003.

36. ven/vijst naar een vaststelling door een door hem 
aangezochte gerechtsdeurwaarder op 3 december 2003 waaruit blijkt dat het 
cm een ruwbouw gaat, die leeg staat en ncch als woning dient. ncch voor 
herstelling van landbouwmachines.
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Ds ontvankelijkheid van de vorderinq van i

37. ' houdt voor dat de vordering van I
onontvankelijk is, om vier redenen.

38. De vordering is volgens ’ , ten eerste, onontvankelijk,
omdat i enkel uit eigen belang optreedt, dit is om eigen, particuliere
belangen te beschermen, met name vermeende burenhinder bedoeld in artikel 
544 van het Burgerlijk Wetboek, terwijl het vorderingsrecht, vvaarop I
zich beroept en dat gesteund is op de wet van 12 januari 1993 betreffende een 
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, de vrijwaring beoogt 
van collectieve milieubelangen. Het nastreven van een eigen belang door het 
aanwenden van het vorderingsrecht vervat in de wet 12 januari 1993, is een 
niet-toegelaten afwending van het doel van die wet voor eigen belang.

39. Het hof stelt vast dat zich op geen enkel ogenblik, als oorzaak
voor zijn vordering tot staking van het gebruik van de eigendom van

zoals hij dat deed en doet, en tot afbraak van de uitgevoerde werken 
op diezelfde eigendom, heeft beroepen op de verstoring van het evenwicht 
tussen hun beider eigendommen, die het normale gedogen overstijgt van de 
verstoring van het evenwicht tussen eigendommen door het gebruik ervan. 
Zijn vordering is immers gesteund op een gebruik dat, volgens hem, strijdig is 
met de planologische voorschriften evenals met de bouwvergunning van 17 
april 1987 - die, nog steeds volgens hem, vervallen is en minstens onwettig - 
doordat een zonevreemde woning werd opgericht en in stand gehouden. Dit is, 
volgens , een kennelijke inbreuk op het leefmilieu evenals een
flagrant bouwmisdrijf waardoor de toekomstige aanleg van het gebied in het 
gedrang komt, het mogelijk herstel ervan gehypothekeerd wordt, onherstelbare 
schade wordt berokkend aan omwonenden en hun leefomgeving wordt 
aangetast, zonder dat regularisatie mogelijk is.

40. Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht 
inzake bescherming van het leefmilieu geeft aan de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg de bevoegdheid om, onder meer op verzoek van een 
administratieve overheid, het bestaan vast te stellen van een zelfs onder het 
strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige 
dreiging vormt voor een inbreuk op een of meer bepalingen van wetten, 
decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de 
bescherming van het leefmilieu. De voorzitter kan de staking bevelen van 
handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen 
opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade 
aan het leefmilieu, en hij kan aan de overtreder een termijn toestaan om aan 
de opgelegde maatregelen te voldoen.

41. Het begrip leefmilieu zoals bedoeld in die wetsbepaling moet in een ruime 
betekenis genomen worden, zodanig dat daaronder dienen begrepen, 
naargelang de evoluerende omstandigheden, alle materies die tot dcel hebben 
het leefklimaat van de mens en zijn natuurlijke omgeving te optimaliseren ; 
dergelijke ruime en evolutieve toepassing is niet alleen de uitdrukkelijke wil van 
de wetgever geweest, maar bovendien heeft de wetgever bevestigd dat de 
bescherming van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw in ieder geval valt
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onder het begrip leefmilieu (Cass., 3 novembar 1996. A C., 1996, 426, en da 
verwijzingen daarin naar de voorbereidende werken van de wet).

42. Artikel 271 van de nieuwe Gemeentewet geeft de mogeiijkheid aan een of 
meer inwoners cm in rechte op te treden namens de gemeente wanneer het 
college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt.

43. Het wordt niet betwist dat de gemeente Asse een administratieve overheid
is in de zin van de wet van 12 januari 1993, dat een inwoner is van
de gemeente en dat de gemeente , ter zake, ten aanzien van '

I, niet in rechte is opgetreden, dit is geen gebruik heeft gemaakt
van het vorderingsrecht dat haar is toegekend bij de wet van 12 januari 1993.

44. Het loutere feit dat I ook een eigen belang nastreeft, doet
hieraan niets af : het vorderingsrecht ontstaat zodra aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg gevraagd wordt het bestaan vast te steiien van 
een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is 
of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op een o? meer bepalingen van 
wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de 
bescherming van het leefmilieu.

45. De door voorgehouden afwezigheid van een flagrant
bouwmisdrijf is niet relevant voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van 
de vordering van I ; deze afwezigheid leidt enke! tot de
ongegrondheid van de vordering.

46. De bewering van dat de vordering van
onontvankelijk is omdat, voor de strafrechter, al gebleken is dat hij geen 
rechtmatig persoonlijk belang heeft, is ongegror.d. De strafrechter heeft deze 
vaststelling immers niet gedaan : in het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, rechtsprekend in correctionele zaken, van 29 mei 1997 
wordt enkel vastgesteld dat de burgerlijke partij ter zitting
verklaarde geen eis meer te stellen, en in het arrest van het hof van beroep te 
Brussel van 24 november 1999 wordt vastgesteld dat het incidenteel beroep 
van de burgerlijke partij onontvankelijk is omdat de burgerlijke
rechtsvordering niet voor het hof was gebracht doordat het principaal hoger 
beroep van de beklaagde I onontvankelijk was bij gebrek
aan belang - er was immers tegen hem door de eerste rechter geen 
veroordeling uitgesproken -. De strafrechter heeft dus niet vastgesteld dat

niet beschikt over een rechtmatig persoonlijk belang.

47. De bewering van I dat er geen sprake is van een
"gemeentebelang" omdat de enige omwonende is die in naam van
de gemeente de vordering instelt, is evenmin gegrond. Immers, luidens artikel 
271 van de nieuwe Gemeentewet kunnen een of meer inwoners in rechte 
optreden, zodat ook al is hij de enige inwoner die het dcet, een
ontvankelijke vordering kan instelien

43. De overige beschouwingen van met betrekking tot he?
eerste middel van onontvankelijkheid van de vordering van •, ziin
niet relevant. Zij hebben immers betrekking op de vaststelling dat “het niet zo 
evident is dat visuele verontreiniging als gevolg van het onvergund uitvoeren 
van verbouwingswerken in een voiledige georganiseerde omgeving wordt 
aangepakt via een miiieustakingsvordering", "dat nu eenmaal niet iedere
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inbreuk op de stebenbouwwetgeving milieuschade oplevert", "dat het 
aangewezen is om de hangende adminisiratieve procedure betreffende de 
regularisatieaanvraag van ( ')) eerst definitief af te handelen
alvorens zich ui! te spreken", dat de Raad van State zich nog moet uitspreken 
over de regularisatieprocedure, dat nergens gebleken is dat de zogenaamde 
inbreuken een flagrant karakter hadden, dat, zoals de gemeente, moet 
afgewacht worden, tot de goede plaatselijke ordening is onderzocht en 
beoordeeld naar aanleiaing van de bouwvergunning die door de minister is 
verleend op 17 april 1987, dat het niet toegelaten is om de beoordeling met 
betrekking tot de ruimtelijke ordening opnieuw in vraag te stellen, dat het 
materiaalgebruik, de plaatsing van ramen en deuren en de interne wijziging, 
geen invloed hebben op de goede plaatselijke ordening, dat de goede 
plaatselijke ordening ook reeds definitief afgewogen is in het gewestplan, en 
dat de gemeente als rechtspersoon enkel de bevoegdheid heeft om de goede 
ruimtelijke ordening te beoordelen in het kader van de plannen van aanleg. Zij 
hebben alle betrekking op de gegrondheid van de vordering, niet op de 
ontvankelijkheid ervan.

49. De vordering is volgens , ten tweede. onontvankelijk
omdat het in rechte optreden door namens de gemeente enkel
mogelijk is voor zover de gemeente zonder meer stilzit, dit is niet
adequaat optreedt. I houdt voor dat de gemeente i
wel degelijk is opgetreden, doordat de gemeentelijke politie proces-verbaal 
heeft overgemaakt van alle overtredingen en deze heeft overgemaakt aan het 
parket van de procureur des Konings, en dat het college van burgemeester en 
schepenen een herstelvordering heeft geformuleerd.

50. Ook dit middel is ongegrond. Artikel 271 van de nieuwe Gemeentewet legt 
geen andere voorwaarde op voor het namens de gemeente optreden in rechte, 
dan deze : “wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte 
optreedt". Noch het opstellen van processen-verbaal door de gemeentelijke 
politie en het overmaken ervan aan de procureur des Konings, noch het 
formuleren van een herstelvordering, beantwoorden aan het in rechte optreden, 
en in alle gevai niet aan het uitoefenen van het vorderingsrecht op grond van 
de wet van 12januari 1993.

51. De loutere vaststelling dat de gemeente niet in rechte optreedt ter 
uitoefening van het vorderingsrecht op grond van de wet van 12 januari 1993 
volstaat om die vordering van een inwoner, namens de gemeente, ontvankelijk 
te verklaren.

52. De bewering van I dat daardoor aan de gemeente de
kans wordt ontnomen om haar politionele bevoegdheden ten voile uit te 
oefenen, wat, volgens hem, "uiteraard" niet de bedoeling is van het 
uitzonderlijk en derhalve restrictief te interpreteren substitutierecht van artikel 
271' van de nieuwe Gemeentewet, is niet relevant. Het vorderingsrecht, vervat 
in de wet van 12 januari 1993, is immers een zelfstandig vorderingsrecht dat 
kan worden uitgeoefend ongeacht het uitoefenen van andere 
vorderingsrechten, ook voor andere gerechten. Dit blijkt uit de bewoordingen 
van artikel 1 van die wet : “onverminderd de bevoegdheid van andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen" en "een zelfs onder het 
strafrecht vallende handeling", evenals uit de bewoordingen van artikel 3, vijfde 
en zesde lid van dezelfde wet waarin de zelfstandigheid van de 
stakingsvordering en zelfs de voorrang van de stakingsvordering op de
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s(rafvordering vvordt bevestigd. De voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg heeft een algemene bevoegdheid van zodra er een handeling is d ie een 
kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op een of 
meer bepaiingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of 
besluiten betreffende de bescherming van he! leefmilieu (met inbegrip van de 
stedenbouw en ruimtelijke ordening - zie hoger). Aldus kunnen de vordering 
op grond van de wet van 12 januari 1993 en de herstelvordering onafhankelijk 
van elkaar ingesteld worden, en kan een inwoner van de gemeente, wanneer 
de gemeente die vordering niet in rechte instelt, namens de gemeente die 
vordering instelien. De gemeente is niet verplicht om de vordering op grond 
van de wet van 12 januari 1993 in te stellen, maar als zij die vordering niet 
instelt, is een inwoner gerechtigd om die vordering in te stellen namens de 
gemeente.1

53. De vordering is volgens , ten derde, onontvankelijk
omdat i in zijn inleidende dagvaarding negens aangeeft welke
bepaiingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten 
betreffende de bescherming van het leefmilieu hij geschonden acht, “met 
uitzondering van de vage en nietszeggende verwijzijng naar de 
stedenbouwwetgeving

54. Ook dit middel is ongegrond. De gedinginleidende dagvaarding geeft aan 
dat de vordering haar oorzaak vindt in het niet-naleven van de planologische 
voorschriften, van de bouwvergunning van 17 april 1987 - die bovendien 
vervallen, minstens onwettig wordt genoemd van de oprichting en het in 
stand houden van een zonevreemde wooing, van een flagrant bouwmisdrijf 
waardoor de toekomstige aanleg van het gebied in het gedrang wordt 
gebracht, het mogelijk herstel gehypothekeerd wordt, onherstelbare schade 
wordt toegebracht aan omwonenden, hun leefomgeving wordt aangetast, en 
dat niet regulariseerbaar is. Dit zijn alle duidelijke en wel omschreven 
oorzaken die verwijzen naar de stedenbouwwetgeving evenals naar de 
kennelijke inbreuk of de ernstige dreiging zoals vermeld in de wet van 12 
januari 1993.

' Vergelijk met Arbitragehof, arrest nr. 168/2004, 28 oktober 2004, overwegingen B.5.3. en B.4 : “Uit de 
bewoordingen van artikel 1, tweede lid, van de wet van 12 januari 1993 blijkt evenwel dat de bevoegdheid 
van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg inzonderheid erop gericht is manifeste 
milieuovertredingen te doen opnouden of te voorkomen. De wet voorziet aldus in een snel en efficient 
handhavingsinstrument dat aanvullend is ten aanzien van de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
middelen ter handhaving van de wetgeving inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening. Hoewel het bepalen 
van maatregelen die een rechter vermag te bevelen in beginsel toekomt aan de overheid die bevoegd is 
voor de aangelegenheid waarop die maatregel betrekking heeft, kan het doen ophouden of voorkomen van 
onwettige handelingen in het algemeen worden geacht tot de essentie van de bevoegdheden van de 
rechtbanken te behoren, waarvoor de federale wetgever bevoegd is. Bij wijze van gevolgtrekking is de 
federate wetgever, op grond van de hiervoor uiteengezette bevoegdheidsverdeling, eveneens bevoegd om 
te bepalen wie de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om dergelijke maatregelen kan verzoeken 
en op welke wijze de vordering wordt ingesteld en behandeld. in de uitoefening van zijn bevoegdheid dient 
de federale wetgever evenwel het evenredigheidsbeginsei, dat inherent is aan elke 
bevoegdheidsuitoefening, te eerbiedigen. No het opleggen van herstel maatregelen, wat de reeds 
voltrokken overtredingen betreft die geen verdere schade aan het leefmilieu veroorzaken. aan de 
bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ontsnapt, laat zijn optreden de 
beoordelingsruimte die de bevcegde gewesteiijke overheden genieten inzake de keuze van de 
herstelmaatregelen onaangetast. Bovendien bepaalt de in het geding zijnde wet uitdrukkelijk dat de 
bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg geen afbreuk dost aan de bevoegdheid 
van andere rechtscclleges op basis van anderc- wetsbepalingen. Uit hetgeen voorafgaat voIgt dat artikel 1 
van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu de 
uitoefening van de gewesteiijke bevoegdheden niet onmogelijk of overdreven moeilijk maakt. Het optreden 
van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg lijkt integendeel het handhavingsbeleid van de 
gewesten inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening te kunnen versterken."
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55. De vordering is volgens '
omdat er geen poging tot verzoening is geweest.

, ten vierde. onontvankeiijk

56. Artikel 1, tweede lid, laatste zin, van de wet van 12 januari 1993 schrijft 
voor: "Voor elk debat over de grond van de zaak moet een verzoeningspoging 
piaatshebben.”

57. De verplichte verzoeningspoging dient, blijkens die tekst, enkel plaats te 
vinden nadat de vordering is ingesteld, zodat de naieving van die verpiichting 
derhalve geen voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van de vordering. De 
niet-naleving van de verplichte verzoeningspoging geeft evenmin aanleiding tot 
een opschorting van rechtswege van de procedure. De verplichte 
verzoeningspoging is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. (Cass., 30 
oktober 2003, C.02.0192.N, www.cass.be).

58. Het middel is ongegrond.

59. Uit al het voorgaande blijkt dat de vordering van 
de wet van 12 januari 1993, ontvankelijk is.

De qeqrondheid van de vordering van

gesteund op

60. Het standpunt en de vordering van l, in hoger beroep, kan als
voIgt worden samengevat - het hof voIgt dezelfde chronologie die 
gebruikt in zijn conclusie die is neergelegd ter zitting van 2 maart 2005 -:

recreatiegebouw;
heeft een woninq opgericht en geen 

leidt dit af uit de eigen verklaringen van
I, de ‘diverse vaststellingen en inspectiebezoeken van 

de bouwinspectie en van de bevoegde ambtenaren’, de foto’s van het 
gebouw, het meerdere malen proberen om een bestemmingswijziging van 
recreatief gebouw naar woning te verkrijgen, de afwezigheid van enig 
bewijs of begin van bewijs ‘omtrent de exacte recreatieve functie die dan 
wel zou worden uitgeoefend in het gebouw', het ‘effectief permanent 
verblijf tot bij de betekening van het bestreden vonnis' - wat blijkt uit de 
ambtshalve schrapping van de inschrijving van uit de
bevolkingsregisters van I, de vermelding in de telefoongids
de afwezigheid van inschrijving in om het even welke gemeente 
Dit gebruik als woning is een schendinq van de voorwaarden vervat in de 

verqunninq van 17 april 1987.
Dergelijke schending is een kenneliike inbreuk in de zin van de wet van 12 
januari 1993.
Dergelijke schending is niet te requlariseren : het stedenbouwmisdrijf is 
flagrant en de schending is fundamenteel onverenigbaar met de 
beginselen van goede ruimtelijke ordening.
De verleende bouwverqunninq is bovendien onwettiq.
Het gebouw is ingeplant op ongeveer 80 meter van de straatkant; volgens 
de bouwvergunning van 17 april 1987 moet het gebouw ingeplant worden 
op 26 meter van de straatkant; volgens het inplantingsplan tcegevoegd bij 
het goedkeuringsdossier moet het gebouw ingeplant worden op 46 meter; 
het gebouw is dan ook kennelijk ingeplant op een plaats die totaal in strijd 
is met de verleende verqunninq.

I kan zich op het inplantingsplan niet beroepen.

IV;
C
T>

C
DI

cr>
C

3i;

http://www.cass.be


Mr. 2004/AR/423 - f'e Kamer

<> De bouwverqunninq is vervallen. Het staat immers vast dat . . . i
nooit uitvoering heeft gegeven aan de bouwvergunning conform 

de inhoud van de bouwvergunning.
« De bouwverqunninq is onwettiq. De bouwvergunning is immers verteend 

op grond van een inplantingsplan dat is toegevoegd in het kader van de 
beroepsprocedure bij de minister en dat nooit voorheen deel uitmaakte van 
het aanvraagdossier, noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep. De 
rechter dient de vergunning, op basis van dit plan, buiten beschcuwing te 
laten wegens onwettigheid, overeenkomstig het voorschrift van artikel 159 
van de Grondwet. Vaste rechtspraak van de Raad van State leert dat 
plannen in het kader van een beroepsprocedure tegen een bouwweigering 
niet meer op essentiele punten gewijzigd worden, daar dit de gemeente de 
mogelijkheid zou ontzeggen zich over de gewijzigde plannen uit te 
spreken. De onwettigheid van de vergunning, gesteund op het gewijzigde 
en laattijdig bijgevoegde inplantingsplan, leidt ertoe dat rekening moet 
worden gehouden met een inplanting op 46 meter van de straatkant, dit is 
de afstand vermeld op het oorspronkelijke plan.

• De inbreuk is kenneliik. omdat hij duidelijk en klaarblijkelijk is. Dit blijkt,
volgens , uit het voorgaande, en ook de eigen verklaringen van

I die erkende dat hij op de hoogte was van het feit dat 
hij bouwde in strijd met de verleende vergunning, evenals uit zijn 
bekentenis naar aanleiding van de correctionele procedure, die geleid 
heeft tot zijn veroordeling door de correctionele rechtbank te Brussel.

5 '09_ 2005 ’ verwijst ook naar de diverse vaststellingen van de
toezichthoudende instanties. De bestaande constructie verschilt zodanig 
van het vergunde ontwerp dat ze meet aangemerkt worden als het gevolg 
van een moedwillig opzet waardoor een volgehouden correctionele 
procedure noodzakelijk is.

• Het bouwwerk heeft een ernstige negatieve weerslag op de omgeving en 
de bestemming van het gebied wordt erdoor in het gedrang gebracht; het 
heeft een versnipperde en onaanvaardbare aansnijding van de zone tot 
gevolg en belemmert de goede plaatselijke ordening ; het doorkruist elk 
geordend beleid en de ruimtelijke planning. De inbreuk raakt dus aan de 
essentiele doelstellingen van de stedenbouwwetgeving. Het bouwen en in 
stand houden van een bouwwerk zonder bouwvergunning dat bovendien in 
strijd is met de verordenende voorschriften van de plannen van aanleg 
dient redelijkerwijze te worden gekwalificeerd als een kennelijke inbreuk.

• Requ!arisatie is onmcqelijk gelet op de fundamentele stedenbouwkundige 
bezwaren die door alle instanties gedurende 15 jaar worden aangehaaid 
tot weigering van alle voorheen inaediende regularisatiepogingen.

61. Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de 
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen aileen toe in 
zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Ondanks de bewoordingen van dit 
grondwetsartikel dat uitsluitend gewag maakt van de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen, bestrijkt het in dat grondwetsartikel 
bedoelde toetsingsrecht alle overheidshandelingen zonder onderscheid, zowel 
die van reglementaire als van individuele aard, althans wat de voor de justitiele 
rechtscolleges opgevvorpen exceptie van onwettigheid betreft {MAST. A., 
DUJARDIN, J., VAN DAMME, M„ VANDE LANOTTE, J , Overzicht van 
Belgisch Administratief Recht, 14° Druk, 1996, nr 723. biz. 655, inzonderheid 
3).
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62. ■ die de exceptie van onwettigheid, op grond van artiksl 159 van 
de Grondwet opwerpt, dient de gegrondheid ervan te bewijzen. Hij beweert dat 
het inplantingsplan, met het oog op het bekomen van de bouwvergunning, in 
de loop van de procedure, met name op het allerlaatste ogenblik van 
behandeling door de minister, gewijzigd is.

63. Het hot stelt vast dat in zijn dossier, vooreerst het zogenaamd
gewijzigde inplantingsplan voorlegt (stuk 20). Dit is het plan dat gevoegd is bij 
de bestissing van de minister van 17 april 1987 waarbij het hoger beroep van

met het oog op het bekomen van een bouwvergunning 
voorwaardelijk werd ingewilligd ; zulks blijkt uit de er op aangebrachte stempel. 
Vervolgens legt hij, onder stuk 32, een (slechte) fotokopie neer van een 
inplantingsplan, met inderdaad een andere inplanting van het hoofdgebouw, 
namelijk op (8 + 18 + 20 =) 46 meter, gemeten vanaf de linkerperceelsgrens 
met de Dit plan is echter niet het oorspronkelijke plan zoals
ingediend door , ter gelegenheid van het aanvragen van
de bouwvergunning op 10 oktober 1985, maar wel het plan gevoegd bij de 
eerste bouwaanvraag van 22 januari 1985, waartegen geen hoger beroep is 
ingesteld en die vervangen is door de nieuwe, vervolledigde aanvraag van 10 
oktober 1985 ; dit blijkt uit de vermeldingen en de dateringen op de 
aanplakbrief van 15 mei 1985 (stuk 32, dossier ). Ten slotte legt

wat hij noemt een “ontwerp besluit houdende verwerping van het 
beroep" voor, onder stuk 35, dat besluit tot de verwerping van het beroep van

en dat verwijst naar een inplanting op 46 meter van de 
openbare weg. Dit bewijst niet en maakt zelfs niet aannemelijk dat ter 
gelegenheid van de tweede, vervolledigde bouwaanvraag gebruik zou zijn 
gemaakt van identiek hetzelfde inplantingsplan als ter gelegenheid van de 
eerste bouwaanvraag. Ook uit de stukken voor het VLAAMS GEWEST en de 
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR blijkt niet dat het 
inplantingsplan zoals het gevoegd is bij de beslissing van 17 april 1987 
(wezenlijk) verschilt van het oorspronkelijk, ter gelegenheid van de tweede 
bouwaanvraag, gebruikte inplantingsplan : blijkbaar wordt enkel (stuk 2, 
dossier VLAAMS GEWEST en GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE 
INSPECTEUR, eerste bijlage) het voorblad van het oorspronkelijk plan van 10 
oktober 1985 voorgelegd, zonder het plan zelve, met een handgeschreven 
vermelding (van de administratie ?) “f'e bouwplan, goedgekeurd behoudens 
inplanting (zie afzonderlijk plan)”en vervolgens het uiteindelijke inplantingsplan 
(met een inplanting op een grotere afstand dan 46 meter) met de 
handgeschreven vermelding "goedgekeurd gewijzigd inplantingsplan". In die 
omstandigheden bewijst niet dat er tussen het oorspronkelijke
inplantingsplan, gevoegd bij de nieuwe, vervolledigde bouwaanvraag van 10 
oktober 1985, en het inplantingsplan zoals gevoegd bij de bouwvergunning van 
17 april 1987 een verschil bestaat. Hij bewijst hoogstens dat er een verschil 
bestaat tussen het oorspronkelijk plan, gevoegd bij de eerste bouwaanvraag 
van 22 januari 1985, en het inplantingsplan, gevoegd bij de bouwvergunning 
van 17 april 1987, maar dit verschil is niet relevant: de vergunning van 17 april 
1987 is afgeleverd naar aanleiding van de aanvraag van 10 oktober 1985 en 
niet naar aanleiding van de aanvraag van 22 januari 1985.

64. De exceptie van onwettigheid is ongegrond wegens gebrek aan bewijs.

65. Uit het voorgaande voIgt dat, wat de inplanting van het gebouw betreft, 
wettig mag en moet uitgegaan worden van een inplanting van het gebouw op 
76 meter, dit is de afstand die blijkt uit het goedgekeurde inplantingsplan.



2004/AR/423'" - Is1* Kamer p. " 18

5 -09- 2005

gevoegd bij de ministeriele besiissing van 17 april 1987. De werkelijke 
inplanting van het gebouw beantwoordt hieraan - zie de vaststelling door de 
stedenbouwkundige inspecteur (randnummer 32). De administratie heeft van 
die inplanting trouwens nooit een probleem gemaakt : de oorspronkelijke 
vaststelling van de adjunct-controleur van 20 mei 1988 (randnummer 13) werd, 
na een nieuw onderzoek, onjuist bevonden (randnummer 13); de administratie 
heeft na dat nieuw onderzoek vooreerst de inplanting aanvaardbaar geacht 
(randnummer 13) en vervolgens correct (randnummer 32). Op geen enkel 
ogenblik, na de interne nota van 4 juli 1988 (randnummer 13) heeft de 
administratie nog gewag gemaakt van een verkeerde inplanting, doch we I van 
andere punten die niet conform de afgeleverde bouwvergunning waren, aithans 
volgens de administratie (zie vanaf randnummer 14, en ook hierna).

66. De bewering dat het gebouw kennelijk ingeplant is op een plaats die totaal 
in strijd is met de verleende vergunning, is ongegrond.
kan zich wel degelijk op het inplantingsplan beroepen. De vergunning van 17 
april 1987 is, wat de inplanting van het gebouw betreft, niet geschonden.

67. ; houdt ook voor dat de bouwvergunning van 17 april 1987
vervallen is omdat vaststaat dat nooit uitvoering heeft
gegeven aan de bouwvergunning conform de inhoud van de bouwvergunning 
Zonder dit uitdrukkelijk te vermelden verwijst daarmee
klaarblijkelijk naar de opinie van de administratie (zie randnummer 29 : de 
vergunning is vervallen door haar niet rechtsgeldige uitvoering binnen het jaar 
na afgifte) en naar de vaststellingen van de technische dienst van de gemeente

zoals bevestigd door de gemeentelijke politie van <. (zie randnummer 
14), met name : de hoogte van het gebouw (6 meter in plaats van 4,20 meter), 
de inbouw van een verdieping, het bijplaatsen van vensters, deuren en 
binnenmuren, en het gebruik van blokken en gevelstenen in plaats van 
schuimbetonplaten. Deze vaststellingen worden betwist of genuanceerd door

I aan de hand van een ‘stedebouwkundige nota'die in zijn 
opdracht is opgesteld door een landmeter-schatter onr. goed.- 
stedebouwkundige. Deze eigen deskundige toont op een gemotiveerde wijze 
aan dat de afwijking in hoogte zeer beperkt is en over een lengte van 12,25 
meter slechts + o,61 meter beioopt; hij maakt ook aannemelijk dat het gebruik 
van gevelsteen in plaats van schuimbeton esthetisch te verkiezen is - het 
gebouw krijgt een minder industrieel uitzicht - en dat de andere aanpassingen 
minimaa! zijn en niets wijzigen aan de essentie van het gebouw : ds 
besternming, gebruik en inplanting blijven behouden, en het uitzicht wordt 
verfraaid. De loutere bewering dat het gaat om een eenzijdig verslag in 
opdracht van een belanghebbende partij volstaat op zich niet om de 
bewijswaarde ervan te ontkennen. Het hof stelt vast dat de gemotiveerde en 
genuanceerde opvatting van de eigen deskundige niet worden weerlegd. De 
vastgestelde inbreuken, zoals hiervoor omschreven, zijn in die omstandigheden 
geen kennelijke inbreuken in de zin van de wet van 12 januari 1993.

68. Blijft dan nog de door i voorgehouden bestemmingswijziging van
het gebouw : van recreatiegebouw naar woning.

69. De vermelding, na de naam ' van het adres
en een telefoonnummer in de telefoongids, bewijst op 

zich niet dat daar een woning heeft gebouwd, doch enkel
dat hij daar beschikt over een telefoonnummer op zijn naam. Ook een 
recreatiegebouw kan over een telefoonnummer beschikken.
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70. De ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister van de gemeente
' evenmin als de afwezigheid van inschrijving in het bevolkingsregister
in een andere gemeente, bewijzen op zich dat ' woont in
de

71. Dit is ook niet het geval wat de herhaalde pogingen betreft tot het bekomen 
van een regularisatie met als voorwerp de wijziging van de bestemming van 
recreatiegebouw naar woning.

72. I levert niet het bewijs dat' aldaar effectief
permanent verblijft, dit is het gebouw heeft ingericht en uitgebouwd als zijn 
woning.

73. Blijven dan nog de foto’s van het gebouw en de diverse vaststellingen en
inspectiebezoeken van de bouwinspectie en van de bevoegde ambtenaren, 
evenals de eigen verklaringen van ’ . Met voormelde
vaststellingen bedoelt I het bijplaatsen van deuren, vensters en
binnenmuren op dergelijke wijze dat de recreatiebestemming verloren gaat. 
Met de eigen verklaringen van ' kan niets anders bedoeld
zijn dan de verklaringen afgelegd ten overstaan van de verbaliserende 
gemeentelijke politie. Hij spreekt daarin wel van zijn woning maar ook van zijn 
huis en van zijn loods, maar het is duideiijk dat hij telkens zijn gebouw in 
oprichting bedoelt. Zijn woordgebruik levert niet het bewijs op dat hij de 
bestemming van het gebouw wijzigde. Hieraan moet worden toegevoegd de 
vaststelling die door een gerechtsdeurwaarder is gedaan op 3 december 2003 : 
Ik begin dan samen met mijn verzoeker het bezoek van alle plaatsen van het 
gebouw. Ik stel eerst vast dat het een ruw gebouw betreft. Ik stel daarna vast 
dat het gebouw leegstaat en niet als woning dient en dat het gebouw niet dient 
voor herstelling voor landbouv/machines. weerlegt deze
vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder niet. De loutere vaststelling dat zij 
zijn gedaan door een gerechtsdeun/vaarder die is opgetreden in opdracht van

doet daaraan niets af. Ook de weinige foto's die worden 
neergelegd - en die enkel foto's van het buitenaanzicht zijn - duiden er niet op 
dat de bestemming gewijzigd is. Bij dit alles moet er ten slotte rekening mee 
gehouden worden dat het gebouw niet afgewerkt is.

74. In die omstandigheden besloot de eerste rechter - die niet beschikte over 
de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder - ten onrechte tot een bewezen 
bestemmingswijziging in strijd met de bouwvergunning.

75. De enige hiervoor weerhouden, mogelijke afwijkingen ten overstaan van de 
bouwvergunning vormen onvoldoende grond om gewag te kunnen maken van 
een kennelijke inbreuk in de zin van de wet van 12 januari 1993.

76. Het hoger beroep is gegrond : de oorspronkelijke vordering van >
is ongegrond.

De vrijwiHiqe tussenkomst van het VLAAMS GEWEST en van de 
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

77. Deze twee partijen zijn voor het eerst in hoger beroep vrijwillig 
tussengekomen en deze vrijwiilige tussenkomst strekt er enkel toe, zoals hoger 
al aangehaald, tot he? toelichten van hu.n standpunt.



Nr. 2004/.AR/423 - f,e Kamer p 30 '

78. i beperkt er zich in zijn besluiten toe vast te stellen dat 
de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE 1NSPECTEUR geen 
administratieve overheid is in de zin van de wet van 12 januari 1993, en dat het 
VLAAMS GEWEST niet uitlegt waarom het tot een ander standpunt komt dan 
dat van de minister in zijn brief van 24 november 2000. Hij meent dat de 
minister geen belang heeft om tussen te komen, en dat hij in alle geval niet kan 
terugkomen op de door hem op 17 april 1987 verleende vergunning, ook niet 
door de wettigheid ervan te doen toetsen op grond van artikel 159 van de 
Grondwet. In zijn aanvullende conclusies beweert hij dat de tussenkomsten 
niet-ontvankelijk zijn om een aantal redenen.

79. Het hof kan enke! akte nemen zowel van de vrijwillige tussenkomst als van
de middelen van . De vrijwillige tussenkomst omvat
immers geen vordering.

OM DEZE REDENEN : 

HET HOF,

Rechtdoende op tegenspraak,
5 -09- 2005

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken;

Verkiaart het hoger beroep van ' I en het incidenteel beroep
van l ontvankelijk, het hoger beroep gegrond en het incidenteel
beroep ongegrond.

Bevestigt het bestreden vonnis van 3 november 2003 in de mate dat het de 
vordering van ontvankelijk verklaarde en de gerechtskosten
begrootte.

Vernietigt voor het overige en verkiaart de vordering van 
ongegrond.

Veroordeelt tot de kosten van beide aanleggen, deze van het
hoger beroep begroot
- in hoofde van hemzelf op € 466,04 rechtsplegingsvergceding,

in hoofde van op € 758,72 (106,68 dagvaarding + 186
rolrecht + 466,04 rechtsplegingsvergoeding)
in hoofde van de vrijwillig tussenkomende partijen op € 466,04 
rechtsplegingsvergoeding;
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Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burg erlijke 
eerste kamer van het hof van bercep te Brussel, op

waar aanwezig waren en zitting hielden :
~ 5 ~09- 2005

A. VANDERWEGEN,
K.MOENS,
E. JANSSENS DE BISTHOVEN,

Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,

Griffier.

E. JANSSENS DE BISTHOVEN
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A. VANDERWEGEN
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C. DE ROOCK

Pour copie conforme 
'/oor eensluiriend ufschrift

Brussel, de 2 li -09- 2005

Lasfen en bevelen dat alle daartoe gevorderde 
gerechtsdeurwaarders dit arrest ten uitvoer zullen leggen ;

Dat Onze Procureurs-generaal en Onze Procureurs des 
Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg daaraan de hand zullen 
houden en dat aile bevelhebbers en officieren van de openbare macht 
daartoe de sterke hand zullen bieden wanneer dit wettelijk van hen 
gevorderd wordt;

Ten blijke waarvan dit arrest is ondertekend en gezegeld 
met het zegel van het hof.

A. P. !
Vcor gelijkvormige expeditie afgeleverd aan fyok 

(Goedgekeurd de doorhaiing van 0 rege! en 3 woord .)
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