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Het HOF VAN BEROEP, ztttlng houdend te ANTWERPEN, 
zesde bis kamer, recht doende in burgerlljke zaken, heeft vol- 
gend arrest gewezen:

In zake; 2004/AR/879

©. i, gepenstoneerde, geboren te op I

In eigen naam en In haar hoedanfgheld van wettelljke 

erfgenaam van wlflen I 3, overladen te i op >
I
I

®. ; mecanicien, geboren te op , in

zqn hoedanigheid van wettelijke erfgenaam van wijlen l

, voormeld

Belden wonende te Meeuwen,

• appellanten

- tegen het vonnis gewezen door de vijfde kamer van de 

Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren de dato 29 januari 

2004, aidaar gekend onder AR Nr.: 99/1232/A

- vertegenwoordigd door Mr. VAN HELDEN Rat, advocaat te 3990 

Peer, Markt 26 {Ret;: Bollen-Bussels ft AHROM)

DE STEDEBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN HET VLAAMSE 

GEWEST.bevoegd voor de provtnde Limburg, wiens kantoren gevestigd 

djn.te 3600 Hasselt, Koningin Astrldlaan a) bus 1

gelntimeerde
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- vertegenwoordfgd door Mr. BEELEN Andy loco Mr. LEMACHE 

Christian, advocaat te 3000 Slnt-Trulden, Tongersesteenweg 60 

(Ref. :0005248.000/CL)

* • *

Gelet op de door de wet ve relate processtukken in behoorHjke vorm 

overgelegd, waaronder hat eensluldend afschrtft van hat bestreden vonnls 

op tegenspraaktussen parpen gewazen op 29 januari 2004 door de Vtffde 

Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, betekend op 25 

februari 2004 bi) expkxrt van gerechtsdeurwaarder Guy GEMIS, met 

standplaats te Genk, an waartegen een near vorm en terml]n ragelmatig 

hoger bsroep went aangetekend blj vsrzoekschrtft neargelegd ter griffle 

van dit Hof op 24 maart 2004;

Gelet op het tussenarrest ultgesproken door dit Hof op 22 mei 2007; 

Gehoord partljen in hun mlddeten en conciusies;

1. Retroacten:

1.1- in het tussenarrest van 22 mei 2007 wenten het voorwerp van de 

vordering, de procedureie antecedenten en de feitetlfce gegevens ter zake 

reeds ufeengezet Het Hof verwijst hiemaar. Deze uiteenzettlng dient hler 

tevens voor zoveei afs notfig als hemomen te worden beschouwd.

1.2.- Blj het tussenarrest van 22 mei 2007 heeft het Hof vooreerst 

vastgesteld dat appeilanten de vastgestalde bouwinbreuk in stand houden 

en dan ook geoordeeid dat de veijaring nog niet Is begtnnen lopen. Het 

Hof steit venter dat er geen wetteDJke grondslag bestaat cm de 

behandallng van de burgerfijke hersteivorderlng te schorsen en dat 

appelanten zlch niet kunnsn beroepen op het vertrouwensboginsel, nu dit 

vertrouwen in de gegeven omstandigheden van instandhoudlng van een 

onwettiga toestand niet rechtmatlg is. Het Hof oordeelt eveneens dat uit
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hot enkel verloop van fljd of utt eenmet een recht objectief onverenlgbare 

houding geen afstand van recht nodi tenietgaan van een wettelljke 

verplichting in hoofde van geMmeerde ten worden afgeteld. Bovendien,

zeffs al zouden op andere naburlge pareslen onwettige itanden

everteens In stand worden gehoudsn, hetgeen door appelianten baweerd 

doch nfet bawezen wordt, dan nog zou hierult geen schendtng van hat 

gelQkheidsbeglnse! kunnen wordan afgeieid. De sch ending van de 

geBjkhekJ tussen rechtsonderhorigen moat immers wordan getoetst aan 

bestaande wattige en niet aan bestaande onwettige toeotanden. Alvorens 

nader te oordeten komt hot hat Hof echter noodzakefijk voor b| toepassing 

van artikdl 19Bbis, tweede ltd, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende

de organlBatle van de rufmteBjka ordenlng het eanslutdend advies van de 

Hoge Read voor het Herstelbeleld In te winner aangaande de 

vooriggende hersteivordering. Het Hof verklaart dertiaive hat hoger

beroep ontvankeDjk en, beslist, alvorens nader recht te doen, dat de 

ingestelde vordering blj toepassing van artikel 198Ws, tweeda lid, van het 

Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ndmtelijke 

ordering voor eenslutdend advies wordt voorgelegd aan de Hoge Raad 

voor het Herstelbeleld.

1.3.- In zljn op 26 mei 2008 gegeven advies stelt de raad vooreerst vast 

dat het proces-verbaal waarb^ de irtbreuk werd vaslgestald van 11 april 

1984 dateert en de burgeilijke vordering van 8 fufl 1999. Volgens de raad 

is het tljdsverloop tussen het Initials fait (de oprichting van een constructle, 

het uitvoeren van een werk, ...) en de datum van Inleidlng van de 

vordering voor de toets tussen de gevorderde maatregel en de last voor de 

(veroordeelde) dader een belangrijke Indicator ter bsoordeiing van dit 

aspect en van de ernst van de impact op de ruimtelljke ordenlng. De raad 

stelt vast dat de vorderende overheid het varstreken tljdsverloop tussen de

vaststeillng en hst in 1999 Inleiden van de hersteivordering, mede in het 

llcht van de overwegingen terzake In het vonnis, nog steeds niet nader 

toeficht De read ten derhalve de opportuniteit tot het inleiden van een 

hersteivordering ca. 15 jaar na de vaststeUing van de Inbreuk blj gebrek 

aan motivering niet baoordelen. Daamaast stelt de raad vast dat uit de 

elementen van het dossier, waaronder het door het secretariaat gemaakt 

uittreksel lit het orthofotoplan en het BREDERO-gis kadasterplan waarop 

de gewestplanbestemmlngen in overlay werden aangedukl, blljkt dat er
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naast het kwestieuze perceel nog verschillertde andere tot bosgetsedsn 

bastemde percelen voarkomen die een agrarisch gebruik kenneri. Het 

betreft ondermeer de percelen ■ en

en Het dossier verschaft hieromtrent geen verdere 

tnlichtingen en geen inzicht over het felt of door de overheld al dan nlet een 

coherent handhavlngsbeleld wordt gevoerd. De Hager Raad vodr het 

HeretelbeleW verleerrt derhalve een ntet-8ensluldend advies.

1.4;- In him beslutten neergelegd op 30 november 2010 voeren 

appellanten aan dat de vordering onontvankelljk Is op grond van artikel 

6.1.7 en artikel 6:1.41, §6, VCRO bjj gebrek aan positief advies van de 

Hoge Raad voor het HerstelbeleEd. Verder voeren zlj aan dat de 

gavorderde herstelmaatregel kermefljk onredelijk Is nu thans Wljkt dat 

naburlge eveneens rnet bebost zfjn en de Hbge Raad thans een nlet 

eenslufdend advies heeft geformuleerd GeTntlmeerde had trouwens ook.

gelet op het sepot door het Paiket, en de fertelijke toestand (omiggende 

grond en die landbouwkarakter hebben), een meerwaarde kunnen

vorderen. Erls trouwens geen onaanvaardbare stedenbouwkumflge hinder 

vodr aangelanden en omwonenden. De feten vormen geen zwaarwichtige 

en onhersteibare schendlng van essentiSle stedenbouwkundige 

voorschrlften Inzake bestemming van het ruimtelijk uitvoeringsplan of een 

plan van aanleg. Appellanten werpen tevene op dat herstelvorderingen 

gebaseerd op fatten van tostandhouding ingevclge de bepalingen van 

artfoel 6.1.1, vlerde ltd, VCRO met onmiddellijke ingang van 1 September 

2009 nlet meer kunnen worden toegekend. Voorts merken appellanten op 

dat atle bossen to de omgeving begroeld zijn met derwenbomen en dai

geTntlmeerde zQn herstetvordering tot deze boomsoort cflent to beperken.

ZJ] voeren voorts nog de schendlng van het vertrouwen- en het 

gelljkheidsbeginsel aan. Zlj stellen dat de herstetvorderfng tergend en 

roekeloos is en dat zO met bfkomende kosten werden geconfronteerd, 

waarvan zij blj tegeneis begroot op 1.500,00 EUR do vergoeding vorderen. 

Appellanten werpen tensJotte de niet-ontvankelljkheld op van het door 

geTntimeerde ingestelde Incldenteel beroep wegens laattijdlgheid gelet op. 

de betokening van het bestreden vonnls op 25 februari 2004. Met 

betrekking tot de gevorderde dwangsom stellen appellanten (tot de 

redenerlng van geTntlmeerde dat appellanten nlet vrijwailg tot herbebossing 

zouden overgaan Indfen het Hof het bestreden vonnls zcu bevestigen
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hun hoger beroap en dienvolgens de vamietiglng van het bastreden 

vonnis, de niet-ontvankelljkheid minstens ongegrondheld van de 

oorspronkeHJke vordering en de toewijzing van de oorspronke^e tegenels 

met veroordallng van geTntimeerde tot betallng van een som van 1.500,00 

EUR wegens tergend en roeketoos geding. UHerst ondergeschlkt, 

besfuften zO tot de herteldlng van de dwangsom tot 1,000,00 EUR per 

begonnen planfjaar en het zeggen voor recht dat tot herbebossing dJent 

overgegaan binnen het Jaar na ultspraak van het arrest. AppeHanten 

vragan tenslotte de herlekfing van de rechtsptegfngsvergoeding tot het 

mlnlmumbedrag en begroten daze in hoger beroep op 1.100,00 EUR.

1.5.- GeTntimeerde antwoordt In a'jn synthesebesluiten neergelegd op 23 

februari 2011 dat artikel 6:1.7 en artikel 6.1.41 VCRO enkel van 

toepassing zijn op nteuwe herstetvorderingen, zljnde hersteivorderingen 

die ingeleld warden na da Inwerklngtredlng van de VCRO op 1 September 

2000 zodat de herstelvordering terdege ontvankelijk is. GeTntimeerde stett 

verder dat da herstelmaatregel In de Belgtsche wetgeving van burgerlljke 

en nlet strafrechtelijke aard is en dat een eventuate overschrijdlng van de 

redelijke termljn ncolt in het onontvankelfjk of vervallen verklaren van de 

strafvorderkig en de ermee verbonden burgerlijke vordering Ian 

resulteren. Het ioutere tljdsvedoop dost aldus geen afbreuk aan het 

tegitfem doelvan de opgelegde herstelmaatregel, die steeds noodzakelljk

blijft om een einde te steUen aan de schadelQke en onvergunbare sftuatiB, 

De overschrijdlng van de redefljke termljn Impllceert bjjgevolg geenszins de 

ontoelaatbaarheW van de herstelvordering, net zomfn als zQ het opleggen 

van het gevorderde herstel zou verhtnderen. Geintimearde voert voorts 

aan dat het advtes van de Hoge Raad voor het Herstelbeleld rriet Wndend 

is voor het Hof en ctet de herstelvorderende overheid evenmin verpllcht is 

het vrijwilfig door de rechter gevraagde advtes te volgen. De 

herstelvordering steunt ten deze op motleven van goede plaatselljke 

rulmtefijra ordenlng en Is dus geenszins kennelijk onredeBJk.
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Hat percaal is gelegen in ruantelljk kwetsbaar gabled, m.n. bosgebied. De 

aangehaaide motieven voor de herstelvordering zijn ingegeven door de 

veretste van een goede rulmtefijke ordening, te waten:

1. door de feiteiijke bestemmfng (agrarisch) wordt de goede ordening 

van de plaats in het gedrang gebracht, Het feftelijk gebnjlk 

(agrarisch) kan niet aanvaard worden omdat dit niet bi]draagt lot 

het realteeren van de bestemmlng bosbedrijf.

2. het betreft een ontbossfng en de Instandhoudlng ervan dat niet 

gedoogd kan worden en niet regularfeeerbaar is

3.. de verdwijnlng/kaalkap van het bos kan niet aanvaard worden 

omdat het stooit ten opzichte van de omgeving waar wel bos 

aanwezig is.

Het behoort de rechtar niet deopportunitelt van het beleid van de overheid 

te beoordeien. Het rechteriijk toezlcht op de besfisslng van de overheid Is 

slachtsmarginaal envermag de overheidsbesllssing slechts te toetsen aan 

de kenhelfke onredelQkheld. De gevorderde bebossing is niet onevenredlg 

met de overlast die de ontboste instandhoudlng voor de ruimtelijke 

ordening veroorzaakt. De stedenbouwkundig inspecteur heeft - op advles 

van Afdellng Bos en Grom Limburg - de mogeiijkheid om de 

heraanplaritlng voorop te steilen van zomereik, boskers en ruwe Berk, 

gezfen het herstel niet noodzakeRjk Identiek dient te zl]n aan de toestand 

die voor de bouwovertreding bestond. De uitzonderingsbepaling van artikel 

6.1.1 VCRO gektt enkel voor de Instartcftouding in niet-ruimteli]k 

kwetsbaar gebied, tsrwiji het betrokken perceei wel gelegen is in 

bosgebied en dus ruimtei^k kwetsbaar gebied. Betreffende de gevorderde 

dwangsom, steit getntimeerde dat de bepalingen van artikel 1054 Ger. W. 

dukJei!]k zijn en dat het inctdenteel beroep dan ook toeiaatbaar te. Gelet op 

de ligging in bosgebied, zijnde ruimtelijk kwetsbaar gebied; is het van 

uiterst groat beiang dat de plaaiseii|ke toestand wordt hersteld en dat 

appefianten overgaan tot herbossen. De dwangsom client van die omvang 

te zijn dat zij de veroordeekten ertoe aanzet om zeif over te gaan tot het 

herstel van de plaats in de vorlge toestand. Wat de oorspronkeiijke 

tegeneis wegens tergend en roekeioos gading betreft, werpt ge'intimeerde 

op dat de door hem uitgeoefende pubBeke vordering gericht is op het doen 

verdwflnen van cte gevolgen van het mlsdrijf en dan ook niet kan 

beschouwd worden als een tergende en roekeloze vordering. De 

herstelmaatregeien worden ter vrijwaring van een goede ruimteljjke
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ordenlng, In hat aigameen belang en niet In tot eigen belang van da 

overheid nagestreefd. GeMmeerde besluft darhalve tot do ongegrondheid 

van het hoger beroap en da gegrondheld van het incidenteel beroep, en 

dlenvolgens da veroordellng van appaQanten tot hereto! In da 

oorspronkeiljke toestend van hat perceel grand gelegen te

, gekadastreerd , met name tot da

hsrbebosslng van het terrain over te gaan, dit ulterUJk btnnen het Jaar na 

betokening van het tussen te komen arrest en b(| gebreke hteraan te 

voktoen binnen de vooropgestelde term|n, da verbeurte van een 

dwangsom van 123.948,76 EUR per verstreken plantselzoen waarin nlet 

tot herboasing to ovargegaan met Ingang van het verstrijken van termijn 

tot algeheel herstel. Getntlmearde begroot het bedrag van de 

reohtsplaglngsvergoedlng In hoger beroep op 1200,00 EUR.

%. igoordpltofl:

2.1. Over de ontvankelljkheld van de herstelvorderlng:

2.1.- In het tussenarrest van 22 mel 2007 heeft het Hof zich noch expliclet 

noch Impliciet uitgesproken over de ontvankelljkheid van de 

herstelvorderlng.

Thans werpen appeflanten de niet-ontvankelijkheld van de 

herstelvorderkig op en steunen zlj zich hlertoe op de bepallngen van artikel 

6.1.7 van de Vlaamse Codex Rulmtelljke Ordenlng., gecodrdlneerd bl) 

artikel 2 van het Beslult van de Vlaamse Regerlng van 15 mel 2009 (BS 

20 augustu8 2009 (ed. 2)), met Ingang van 1 September 2009 (artikel 3), 

dat bapaalt dat de stedenbouwkundloe Inspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen slechts kurmen overgaan tot het Weiden 

van een herstelvorderlng voor de rechter of tot het ambtshalve ultvoeren 

van een herstetmaatregel, wanneer de Hoge Raad daartoe 

voorafgaandelijk een poaltief advies heeft verfeend. Artikel 6.1.41, §6, 

VCRO schrijft bovendlen voor dat het bestuur, op straffe van 

onontvankelijkheld, het postbef advies, vermeld in artikel 6.1.7, aan de 

herstelvorderlng most toevoegen, onverminderd artikel 6.1.10, tweede 

Bd.
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Ult de lezing van vooirneide wetsaitlkelen fn samenhang met da 

artikelen 7.7.3 en 7.7.1 VGRO voIgt evenwel dat de artikelen 6.1.7 en 

6.1.41, §6, VCRO enkel van toepassing zljn op nteuwe 

herstelvorderlngen, hetzlj herstelvorderlngen die Ingeleld warden na de 

inweildngtredlng van de VCRO op 1 September 2009.

Artlkel 7.7.3 VCRO bepaalfc

“De rechter fan v66r 16december 2005 Ingedlende herstelvorderlngen 

die nog niet door de Hoge Raad voor het Herstetelekt of de Hoge Read 

voor het Handhavingsbeleid warden geadviseerd, alsnog voor advies 

voorleggenaan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid is niet 

btndend voor de overheld die herstel vordert '

Artikel.7.7.1 VCRO bepaalt tevens:

"De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid treedt op 1 September2009 

In deplaats van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

De artikelen 6.1.7 tot en met 6.123, de artikelen 6.1.30 tat en met 

6.1:35, en de artikelen 6.1.52 tot en met 6.1 M, hebben echter eerst 

gevolg indlen en zodra de Vlaamse Regerlng het procedure- en 

werklngsreglement, vermeld In artlkel 6.1.36, heeft vastgestekl. Die 

vaststelling geschledt uitartfjk op 30 november2009.

Voorafgaand aan de vaststelling van het procedure- en 

werfangsreglement, vermeld In artlkel 6,1.36, worden dossiers bj de 

Hoge Raad aanhangig gemaakt ovareenkomstig de materials en 

procedures regelen (tie golden voorafgaand aan 1 September 2009. De 

Hoge Raad behandelt deze aanhangig gemaakte dossiers conform die 

vroegere materials en procedures regelen, ook indlen het procedure- en 

werklngsreglement intussen In working Is getreden

In casu dateert de burgerlqke herstelvorderlhg van 8 Jull 1999, zodat de 

ontvankelljkheld ervan onaangetast blljft, al word er voorafgaandelljk aan 

het Inlekien ervan geen posltief advies verleend door de Hoge Raad 

voor het Handhavingsbeleid.
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2.2. Over de herstelvorderlng:

2.2.1.- Artfcel 6.1.1, derde en vierde lid, VCRO bepaalt 

"De sirafsanctie voor het instandhouden van fnbreuken, vermekt In het 

eerste lid, 1°, 2“, 3*. 6° en 7\ geldt nlet voorzover de handetlngen, 

werken, wipdgingen of het strijdige gebrufk nlet gelegen zi}n In de 

rulmtettjk kwetsbare gebleden. Voor de strafbare Instandhouding is 

ultsluitend vereist dat de wederrechtellfke handelihgen op het ogenbllk 

van de tnstandhouding gelegen zQn In rulmtetijk kwetsbaar gebied.

Een herstelvorderlng dia door de stedenbouwkundlgo inspecteur of het 

college van burgemeester en schepenen Is Ingesteld op grond van de 

Instandhouding van handelingen, kan vanaf 1 September 2009 nlet 

langer worden IngewHIIgd indien deze instandhouding op het ogenblik 

van de uitspraak nlet meer strafbaar Is gesteld."

Het staat nlet in betwist'mg dat het kwestieus perceel, overeenkomstig 

het gewestplan Neerpelt-Bree, deftnitief vastgelegd bij Koninklijk besluit 

van 22 maart 1978, tot bosgebied is bestemd.

Krachtens artikel 1.1.2, 10®, a), 10), VCRO vallen bosgebteden onder 

het begrip "oiinritelijk kwetsbaar gebied",. zodat het 

Instandhoudlngsmisdrijl nog steeds strafbaar Is en da herstelvordering 

tevens in voorkomend geval kan worden Ingewilligd.

2.2^.- In het tussenarrest van 22 mei 2007 heeft het Hof reeds deflnitief 

recht gedaan over de door appellanteni Ingeroepen verjaring van de 
herstelvorderlng, schertding van beglnselen van behoorlljk bestuur, en 

InzonderhekJ het gelljkheids- en het vertrouwensbeginsel, en de 

recht8verwerking.

Het tussenarrest heeft in dat opzicht gezag van gewijsde, zodat de thans 

nog door appellanten ontwikkelde mkJdelen, die hlerop slaan hiet- 

ontvankelijk zijn en nietverder dienen te worefen beoordeeld.

Ten overvloeda dlent er met betfekkfng tot de door appellanten 

opgeworpen overschn]d!ng van de fedelijke termljn (artikel 6.1 EVRM, 

artikel 14.1 IBPR) te worden op gewezen dat naar Beigisch recht de
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herstelmaatregel een veroordelfng van burgerfijke aard is, nu de 

herstelvordering in werkelljkheid tot vergoedlng van schade ult

onrechtmatlge daad, te weten de gepleegde wetslnbreuk, strekt,. en dat 

zelts al zou hfj gebeuriijk als een straf in de zin van het EVRM kunnen 

worden beschouwd dit voqrafsnog niet zou Imptlceren dat de burgerlljke 

rechter het herstel van de plaats niet langer zou kunnen bevelen blj 

vaststelling van een overschrijding van de redelljke termljn. Oe 

herstelmaatregel inzake stedenbouw die wellswaar tot de strafvordering 

behoort en wordt opgelegd, hetzt} door de stmfrechter blj de uitspraak 
over de strafvordering of in een latere afzonderlljke besliss'ing, hetzij 

door de burger1i|ke rechter, he eft mJa.w. niettamln een burgerlijk karakter 

daar hlj In werketljkheld een bijzondere vorm van teruggave beoogt 

(Cass. (1e k.) AR C.03.0393.N, 9 September 2004, Arr.Cass. 2004. afl. 

9, 1344, Amdn. 2005 (weergave J. VAN YPERSELE), afl. 2, 16B, Pas.

2004, afl. 7-8,1292, RABQ 2005, afl. 13, 1191, noot F. VAN VOLSEM, 

'De verjarlng van de uitvoering van de heretelmaatregelen Inzake 

stedenbouw*, (HABG 2005. afl. 13, 1193-1196), RW 2004-05, afl. 41. 

1617, noot Q. DEBERSAQUES, 'In stedenbouwzaken verjaart de 

herstelmaatregel zoals In burgerl^ke zaken’, (RlVa)04-05, afl. 41,1617- 

1618), TROS 2004 (verkort), afl. 35-36, 268, TROS 2004 (weergave D. 

UNDEMANS), afl. 35-36, 306, noot P. VANSANT, 'De verjarlng van de 

herstelmaatregel', (TROS 2004, afl. 35-36,271-272)).

Bij vaststelling van het overschrijden van de redelljke termljn verzetten 

noch het EVRM noch het IVBPR er zich tegen dat, In de mate dat de 

wetsinbreuk bewezen voorkomt, wet In casu vaststaat, ook het herstel in 

de oorsprorikelijke toestand wordt bevoien. De overschrijding van de 

redepjke termijn zou gebeuriijk kunnen verantwoorden dat de betrokkene 

niet tot een straf wordt veroordeeld, maar niet dat hlj het voordeel ult het 

door hem gepleegde mtedrijf mag behouden. Het bij overschrijding van 

de redelljke termljn nfet opleggen van een sanctie aan de 

herstelvordering van de administratieye overheld maakt geen schending 

ult noch van artfkel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Mens 
err de Fundamentals Vrljheden noch van arHkei 14.1 van het 

Intematlonaa! Verdrag inzake Burgerrechten en Polllieke Rechten 

(Cass. (2e k.) AR P.06.103B.F, 28 februari 2007, Arr.Cass. 2007, afl. 2, 

481, JT2007, afl. 6273, 501, noot Q. RANERI, le dblal ralsonnable et
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ies retards occasion n6s, dans un proc6s p6nal, par la procedure 

pr6Judidelle de contrdle de constitutiormalitP', (JT 2007, afi. 6273, 502-

504), Pas. 2007, afl 3,425; Cass. (2e k.) AH PMAGS&F, 14 Juhi 2006,
* ••

NC 2008, aft 3, 182, Pas. 2006, all. 7-8, 1398, conclusie advocaat-

generaal D. VANDERMEERSCH; zie ook: P, VANSANT, 'Het arrest.van 

het Europees Hof wan de Rechten van de Mens van 27 november 2007: 
de Vlaamse handhaving van da ruimtelljke ordering op de rooster', (noot 

aider Hof Mensenrechten (2e afd.) nr. 21861/03, 27 november 2007 

(Hamer / BelgiS)), TMR 2008, afl. 1, (46-50), p. 47-48; Hof 

Mensenrechten (2e afd;) nr. 21861/03, 27 november 2007 (Hamer / 

BelglS), Am6n. 2008 (weergave E OHBAN DE XIVRY), afl. 2, 136, 

JuristenkrantZOOQ (weergave P. LEFRANC), afl. 165,2, JLAfS2008, afl. 

17, 732, noot T. BOMBOIS; 'Ordre de remise en 6tat des lleux, champ

p6nal el d£Ial ralsonnable’, {JLMB 2008, afl. 17, 735-752), NJB (NL)
• * •

2008 (weergave), afl. 5, 283, NoLFiscM 2008, afl. 6, 185, noot M.

BOES, ‘Het herstel in de vorige staatls ean straf, (Not.Fisc.M. 2008, afl.

6, 198-202), CDPK 2009, afl. 2, 291, noot V. PETITAT, 'De 

herstelmaatregel als straf onder de hamer?1, (CDPK 2009, afl. 2, SOS- 

332), RABG 2008, afl. 7, 419, noot F. VAN VOLSEM, 'De redelijke 

termijn: een Straatsburgse hakbijl voor het herstel van de plaats In de 

vorlge staat?', (R4BQ 2008, afl. 7, 422-431), RW 2009-10 (weergave E. 

MAES), afl. 25, 1068, TMR 2008, afl. 1, 36, noot P. VANSANT, TROS 

2008 (weergave S. BOULLART), afl. 49,71, T.Strafr. 2008 (weergave P. 

DE HERT, A. HOEFMANS), afl. 2,153).

2,2.3.- De oprlchting van de Hoge Raad voor het Hersteft)eleld Is 

Ingegeven door de "behoefte aan een autonoom en onafhankefijk orgaan, 

los van poBtieke belnvtoedlng, dat ds besllssingen van de gewestafljke

stedenbouwkundlg Irispecteur evakieert en toetst aan het gelijkhelds- en 

redetifkhekfsbeglnsef (Pari. St, Vlaams Partement, 2002-2003, nr. 1566/1,

P-7).

De Hoge Raad voor het Herstelbeleid heeft zljn werkzaamheden op 

16 december2005 aangevat.

Bij de uitosfenlng van zijn adviesverfenende taak met betrekking tot de 

heretelvordering van het College van Burgemeester en Schepenen en de
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Stedenbouwkundig lnspecteur(artikel 149, §1, OORO) en de ambtshalve 

uitvoerlng door de Stedenbouwkundig lnspecteur(artikel 153 DORO), is 

de Hoge Raad een orgaan van actief bestuur. geen gerechteHJke 

Instance (Pari. St, Vlaams Pariement, 2002-03, nr. 1566/1, p. 8). De 

rechter dlent dus de (interne en externejwettigheid (met tnbegrip van de 

beginselen van behoorfijk bestuur) van het advies van de Hoge Raad te 

beoordelen en deze, bij onwettlgheid, button toepassing te verklaren (I. 

VAN GIEL, ‘Instandboudlngen (al dan niet button kwetsbaar gebied) zijn 

stedenbouvvmlsdrilven... kan de Hoge Raad voor het Herstelbeleld het 

blosden stelpenr, (noot onder Casa, 2 mel 2006), RABG, 2006, nr. 3.1 p. 

1131).

De Hoge Raad voor het Herstelbeleid treedt overeenkomstig artikei 

198Ws Stedenbouwdecreet 1999 niet op ais een gerechtelijke Instantte 

waartoe derden zich kunnen wenden of die hen kan blnden, maar 

uitsluitend aJs adviesorgaan voor de rechter die verder zijn volledige 

beoordeflngsbevoegdhefd over de herstelvordering behoudt De 

beginselen van een eerlQke procesvoerlng zijn door het debat voor de 

rechter volkomen gewaarborgd. Het eensluldend advies van de Hoge 

Raad voor het Herstelbeleid met betrekklng tot de verzoeken bedoetd In 

artikei 19862s Stedenbouwdecreet 1999 Is geen eenzljdlge beallsslng 

waardoor de rechtsppsitie van derden wordt gewijzlgd; het bet reft enkei 

een advies dat de rechter na verder debat beoordeeit,. en dat bijgevoig 

geen voorafgaand horen van deze derden verelst (Cass. (2e k.) AR 

P.08.0468. N, 23 September 2008, NC 2009, afl. 3,195, Pas. 2008, afl. 

9,2029, TROS-Nleuwshrlef2009 (samenvattlng), afl. 1,5).

(128330

Door het Hof dient te wordert vastgesteid dat geMmeerde thans het niet- 

eensluldend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleld betwist, 

doch geenszlns aanvoert noch aantoont dat het advies Intern dan wel 

extom een rechtsregei dan wel bepaalde beginselen van behoorlifk 

bestuur zouschenden.

25.4.* Krachtens het toepasselijk artikei 149, § 1, eerste lid, 

Stedenbouwdecreet 1999, kan de rechtbank bsnevens de straf bevelen 

de plaats In de oorspronkelijke toestand te herstelien of het strijdlge 

gebrulk te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken utt te voeren en/of



2004/AR/879
Paging 13 van 21

e8n geldsom te betalen gefljk aan de meerwaarde die hat goad door tot 

mtodrflf heeft verkregen.

Krachtens hat toepasselljk artlkel 151 ran voormeld decreet, kunnen de 

stedenbouwkuncRg Inspacteur an hat coBege ran burgemeester an 

schepenen ook voor da rechtbank van eerste aanleg, zetelend in 

burgerlijke aangalegenhedan, in hat ambtsgebied waarvan de werken, 

de handetlngen of de wQzIgtngen, bedoeid hi artlkel 146 ran het decreet, 

geheel of gedeeltelljk worden uftgevoerd, da herstelmaatregelen 

vorderen zoals omschreran In artlkel 149, § 1.

Krachtens artlkel 169 ran de GecoSrdlneerde Grondwet passen de 

hoven an rechtbanken de algemene, provlnciale an plaatselijke besluiten 

an varordenlngen alleen toe In zoverre zij met de wetten 

overeenstemmen.

UI1 daze bepallngen voIgt dat het de rechter behoort de vorderlng ran de 

stedenbouwkuncflge inspecteur of ran hat college van burgemeester en 

schepenen op tear externa en Interne wettigheld te toetsen an te 

onderzoeken of ze strookt met de wet dan we! op machtsoverschrljding 

of maohtsafwendlng berust, zonder dat hij hierbij vermag de 

opportuniteit ran de vordering te beoordelen (Cass., 15 Junl 2004, AR 

P.04.0237.N, AC: 2004, nr. 323, met condusle ran advocaat-generaal 

M. DE SWAEF).

De rechter gaat na of de besllsslng om een bepaaide herstelmaatregel 

te vorderen, ultslultend met het oog op da goede ridmtelijke orden'mg is 

genomen. Hj] most da vorderlng die steunt op motieven die vreemd zfn 

aan de rufrntetyke ordenlng of op een opratfing van een goede 

niimtelijke ordenfrig die kermelljk onredelljk 1s, zonder gevolg laten.

Wannaer de wettigheld ran de vorderlng tot herstel ran de plaats In de 

oorspronkelijke toestand word! aangevochten, gaat de rechter 

bovandlen en in tot blonder na of deze vorderlng niet kennelljk 

onredelijk is. Hi) moat afwegen of geen andare herstelmaatregel 

noodzakeiljk te, dit onder meer op grond ran de aard van de overtreding, 

de omvang en de aantasfng ran de goede ruimteUjke ordering en het
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voordeet dat voor de rufmteOjke ordenlng ontstaat door hot herstel van 

de plaats In de oorspronkelljke toestand tegenover de test die daarult 

voor de overtreder voortvtoeit (Cass., 18 maarl 2008, AR P.07.1609.N, 

AC. 2008, nr. 187).

Artfoel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, teat evenwel nlet 

toe dat de rechter op grond van de enkele vaststelllng dat de gevorderde 

maatregel leidt tot een onevenredlge last voor de overtreder In 

vergelljklng tot hot voordeel voor de rulmtelljke ordenlng, oordeeit dat 

geen herstel van de aantastlng van de goede rufmteRjke ordenlng 

noodzakelljk is. Om het gevorderde herstel van de plaats in de 

oorspronkefijke toestand te kunnen afwljzen, meet da rechter vaststellen 

dat ook met een minder Ingrijpende maatregel de goede ruimteBjke 

ordenlng kan worden hersteld (Cass. (1e k.) AR C. 10.0016.N, 25 maart 

2011 (Stedenbouwkundlg Inspecteur van het Vlaams Gewest / J.V., 

M.C.), www.cass.be).

Een bestuurshandeling Is kennelipt onredelljk indren geen redeBjk denkend 

bestuur to! die besDssing kon komen (J. RONSE, "Marginale toetsing In het 

prlvaatrecht", T.P.FL, 1977, 209). De rechter dlent nlet zelf de redelljke 

herstelmaatregel te bepalen; HI) most alleen beoordelen of het bestuur in 

redefljkheid is kunnen komen tot de beslisslng een bepaaide wijze van 

herstel te vorderen. De rechter kan, rekentng houdend met de belelds- en 

beoordellngsvrijheld van het bestuur, die besllssing slechts marginaal 

toetsen. Aldus most worden afgewogen of de herstelmaatregel 

verantwoord en noodzakelljk te, dit onder meer op grond van de aard van 

de overtrading, de omvang en de aantastlng van de goede rulmtelQke 

ordenlng, en het voordeel dat: voor de rulmtelUke ordenlng ontstaat door 

het herstel van de plaats In de oorspronkelljke toestand tegenover de test 

die daarult voor de overtreder ontstaat (Cass., AR P.01.1462.N, 4 februarf 

2003, Art. Cass., 2003,310, Juristenkrant, 2003, (weergave S. LUST). afl. 

70, 5. Pas., 2003, 261, TBO, 2004, 36, noot P. VANSANT, 'Het mlsdrijf 

van Instandhaudtng en de oprichters van de wederrechtelljke 

construct! e\(7BO 2004, 40-42), T.M.R., 2003, 389, T.R.O.S., 

(weergave D. UNDEMANS), 191).

http://www.cass.be
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Het eyenredigheidsbsglnsel, dat eeri meer predeze omschrljvlng inhoudt 

vaii het redelljkheJdbeginsel, het beginsel dat de tltularis van een 

bevoegdheid, In casu het bestuur, die bevoegdheld naar redelijkheid moot 

uftoefenen, concretiseert die els van redelijkheid In gevalien van 

conflfcterende belangan. Het Is bijgevolg geoorbdd, an zeifs noodzakeigk, 

by de beoordeling van de redelijkheid van de gevorderde herstelmaatregel 

over te gaan tot de evenredigheidstesL De rechter meet aldus ook 

oordelen of het gevorderde herstei van de plaats in de oorspronkelljke 

toestand voor de overtreder nlet disproportioneel bezwarend Is (conclusle 

advocaat-generaal M DE SWAEF (sub nr. 8) voor Cass., 15 Juni 2004, 

RW^ 2004-05,1613-1617).
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Door het Hof dient te worden vastgesteld dat nlet betwist is en nlet kan 

worden betwist dat de rechtsvoorganger van appeflanten, mu

t op het kwestieus perceei, gelegen In bosgebied, <CL rulmtefQk 

kwetsbaar gabled (voorheen natuurgebled), zonder voorafgaande 

vergunnlng, in overtrading met het ten deze toepasselljk arilkel 44, §1,2°, 

van de Stedenbouwwet, een kaalkapping van een dennenbos heeft 

gedaan om het perceei voor agrarische doelalnden te kunnen gebruiken, 

dat het perceei nog steeds nlet herbebost Is c.q. dat appellanten de 

overtreefing In stand houden. Het Hof dient eveneens vast te steBen dat 

evenmln betwist is nodi betwist kan worden dat de inbreuk reeds werd 

vastgesteld in een proces-verbaal van 11 aprH 1984 en dat de 

herstelvordering maar pas blj de burgeriyke rechter werd Ingeleid blj

dagvaarcfing betekend op 8 jull 1999.

Er dient dan ook te worden besloten dat de gevorderde herstelmaatregel 

wel degeffjk een goede ruimteUJke ordening nastreeft en op wettei^e 

gronden steunt

Naar luld van artikel 149, §1, derde lid, 3°, van het Decreet van 18 mei 

1999 houdende de organlsade van de rulmtelijke ordening [B.S., 8 juni 

1999) kan de meerwaardevorderlng niet als herstelmaatregel worden 

aangewend Indian het mbdrijf een zwaarwichtige en onherstelbare 

Inbreuk vormt op de essentiSJe stedenbouvykundige voorechrlften Inzake 

de bestemmlng krachtens het ruimtetijk uitvoeringsptan of plan van 

aanleg.
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Thans bepaait artlkel 6.1.41, §1, VCRO:

“Naast de strafkan de rechlbank bevelen de plaatslnde oorspronkelijke 

toestand te herstaHen of het strijdlge gebrulk to staken, an/of bouw- of 

aanpassingswerken iMt te voeren en/of een geldsom te betalen geSjk 

aan de meetwaarde die het goed door het mlsdrijf heeft verkregen. Dit 

gebeurt, orvarmindard artlkel 6.1.7 en 6.1.18, op vordering van de 

stedenbouwkumSge Inspecteur of van het college van burgemeester en

schepenen op wfer grondgebied de werken, handelingen of wljzlglngan,

vermeid b artBcel 6.1.1, warden uitgevoerd. De herstelvorderlng wordt

Ingesteld met Inachbembg van volgende regeten:

1. voor misddjvan die bestaan, of ondermeer bestaan, uit het 

verrtchten van handelingen b strijd met een stakfngsbevel of b 

strijd met de stedenbduwkundlge voorschrlften aangaande de 

voor het gabled toegetaten bestemmingen, voor zover daarvan

niet op geldlga wjze Is afgeweken, wordt gevorderrt 

ay hetztj da ultvoorlng van het herstel van de plaats In de 

oorspronkelfjke toestand of de staking van hat strijdlge gebrulk, 

b) hetzij, zo dlt kenrwlijk vofstaat om da plaatselljke ordenbg te 

hersteffen, de uitvoerlng van bouw-ofaanpassbgswerken;

2. voor andere mlsdrijven dan daze, vermeid In 1°, wordt de 

betafbg van de moerwaarde gevorderd, tenzij de overheld die de 

herstelvorderlng install, aantoont dat da plaatselljke ordenbg 

hlerdoor kenneBjk op onevenredlge wljze zou worden geschaad, 

b welk geval 66n van de maatregelen, vermeid In 1°, wordt 

gevorderd.

Voor de diverse onderdelen van 64nzeffde mlsdrijf kunnen verschillende

herstelmeatregolen worden gevorderd, Indian daze voldoende 

IndMduaUseerbaar zijnA

Welnu ontbossen resp. kaalkappen rasp, hat fnstandhouden van 

ontbossing resp. kaalkapplng fn bosgebied resp. natuurgebled, d.l. 

ruimtelljk kwetsbaar gabled, vormt steads een zwaarwichtige en 

onherstelbare inbreuk op de essentiSle stedenbouwkundige 

voorschrlften in2ake de bestemmlng krachtens het ruimtelljk 

uitvoeringsplan of plan van aanleg.
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De afweglng van belangen dient te gebeuren met Inachtneming van de 

actuate vereisten van goede rulmteltjke ordening, en kan nlet gebeuren 

louter op grond van de houdfhg die het bestuur in het verleden heeft 

aangenomen, zonder daarbtj te onderzoeken of op grond van concrete 

gegevens die verband houden met de ruimtelijke ordening, zoals de 

aard van de overtrading, de omvang van de tnbreuk op de goede 

ru!mtel|ke ordentngen bet voordeel dat voor de ruimtelijke ordenJng 

voortvloeft uft het herstel van de plaats In de oorspronkelijke toestand, 

de gevorderde maatregel noodzakelQk en proportioneei is.

Uit vorenstaande vaststellingen en consideransen dent door het Hof te 

worden bestoten dat de kaaBcapptng In bosgebied een zware aantasting 

van de goede ruimtelijke ordening uitmaakt de met kan nodi mag worden 

hersteld met esn minder Ingrljpende maatregel dan het herstel In de 

oorspronkefljke toestand en dat deze herstelmaatregel in de gegeven 

omstandigheden niet kan teicfen tot een onevenradige last voor 

appedanten In vergelQklng tot het voordeel voor de ruimtelijke ordening. 

Het gevorderd herstel in de vorige toestand is noodzake&jk om de 

gevolgen van de overtrading to doen verdwijnen.

2.3. Over het herstel In de vorige toestand:

Krachtens artlkel 6.1.41, §1, eerste Dd, VCRO (artikel 149, §1, 

Stectenbouwdecreet 1999) kan de rechtbank, naast de straf, bevelen de 

plaats in de oorspronkeljjke toestand te herstellen of het strijdige gebruik 

te staken, en/of bouw- of aanpasslngswerken ult te voeren en/of een 

geldsom te betalen geDJk aan de meerwaarde die het goed door het 

misdrijf heeft verkregen.

Herstellen in de vorige stoat betekent niet dat de plaats moot hersteld 

worden in een materiSle toestand die Identiek Is aan de toestand die 

v66r de bouwovertredlng bestond. Het herstellen van de plaats In de 

vorige toestand kan ook kan inhouden dat grondwerken en 

aanplantingen moeten worden verrlcht om het terrein in 

overeenstemming te brengen met zijn bestemming of zijn omgevlng, ook 

al stelt de rechter niet vast dal v<56r de bouwovertredlng daarop een
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Identleke begroeilng bestond (Cass. (2e k.) AR P.05.0522.N, 13

September 2006, Pas. 2005, afl. 9-10,1631).

In de hersteJvorderfng wordt - op ad vies van de Afdelfng Bos en Groan 

Limburg - de heraanplantlng vooropgesteld met zomereik, boskers en 

ruwe berk. Het behoort niet aan appeUanten noch aan hat Hof de 

opportunttett van de vooropgestelde modalitelten te beoordeien. In de 

mate dat zi] niet kennelijk onredelljk voorkomen noch een 

disproportionels test voor appellanten zouden uitmaken. De 
uitvoerlngsmodailtelten van de herstelrnaatregel komen aan het Hof 

noch kennelijk onredelljk voor noch dat zij een disproportionate last voor 

appeUanten zouden uitmaken.

2.4. Over de dwangsom:

2.4.1.- Krachtens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechteljjk Wetboek, 

kan de gedaagde In hoger beroep te alien tilde Incidenteel beroep kan 

Instellen tegen alia partljen die In het gedlng zljn voor de rechter In hoger 

beroep, zelfs Indlen hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of 

v66r de betekenlng erin berust heeft.

lift deze wetsbepaling voIgt dat de gedaagde In hoger beroep te alien 

tljde Incidenteel beroep kan Instellen tegen alle partljen die In het gedlng 

zljn voor de rechter in hoger beroep, zelfs Indlen hQ het vonnis zonder 

voorbehoud heeft betekend of v66r de betekenlng erki berust heeft 

(Cass. AR C.93.0377.N, 4 januari 1998, Arr.Cass. 1996, 12, Bull. 1996,

12, Dtv. Act. 1997,11, EJ. 1996, 106, noot P. SENAEVE, 'Art 1054, lid 

1 Ger.W.: ook van toepassfng In de echtscheldlngsprocedure’, (EJ. 

1996, 108-109), JT1996 (verkort), 445, Pas. 1996, I, 12, RW 1996-97, 

532, noot S. MOSS ELMANS, “De termijn voor het instellen van het 

fnodenteel hoger beroep In echtscheldlngszaken’, (RW 1996-97, 533- 

537), Rev.trim.dr.fam. 1996,528).

Het door gelntlmeerde ingesteid Incidenteel beroep, in zoverre het 

bed rag van de dwangsom In het bestreden vonnis op 5.000,00 EUR per 

verstreken plantselzoen vanaf het verstrljken van een termijn van dria ' 

jaar na betekenlng van het vonnis werd vastgesteld, terwljt gelntlmeerde
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een dwangsom van 123.946,78 EUR per verstreken piantseteoen waarln 

niet tot herb© bos sing is overgegaan met Ingang van het verstrljken van 

da termljn tot algeheel herstel vordert, hetzij ufterffjk bfnnen het Jaar na 

betokening van het tussen te teamen arrest, is derhalve ontvankelljk.
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2.4.2.- De dwangsom is een indirect executiemiddel dat (Sent als 

geldeiijke prikkei tot nakoming van de hoofdveroordeitog en kan slechts 

accessolr aan die hoofdveroordeling worden opgelegd.

De dwangsom is een dwangmaatregel die bekiijft. De overtreder zal zlch 

niet gauw aan de last van de dwangsomverbeuring kunnen onttrekken (S. 

DE TAEYE, 'De dwangsom wegens stedenbouwmisdrijl: een maatregel 

die bekigff, (noot on dor Antwerpen, 16 oktober 2001, A J. T., 2001-02, 

621),. AJX, 2001-02,524-626).

On do effectlvitelt van de dwangsom als drukkingmiddel van aard om de 

overtreder ertbe aan te zetten de bevolen herstelmaatregel utt te voeren, 

dient het be drag ervan voldoende hoog z|Jn om het afschrikklngeffect te 

waarborgen.

Uit het advies van de Afdeilng Bos en Groen Limburg van het Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap van 16 jufi 1999 (stuk 3 van het dossier 

van gelntimeerde) bUjkt dat de kosten van de herstelmaatregel tot 

herbebosslng toen geraamd warden op een bedrag van 220.800 BEF 

(5.473,49 EUR).

Het bestreden vonnls heeft derhalve op oordeelkuncftge wljze de 

dwangsom op een beefcag van 5.000,00 EUR bepaald.

RekenJng houdende met de passJvfteR van de overheid gedurende 

verschlllsnde Jaren heeft de eerste rechter ook terecht de termljn voof de 

uitvbering van de herstelmaatregel.op drle jaar bepaald.

)
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2.5. Over de gerechta kosten In hoger beroep:

Ult vorenstaande motieven voIgt dat zowel hat hoofdberoep ala het 

inddenteel beroep 20 In felte als In rechte.falen.

Naar luid van artikel 1017, vlerde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

kunnen de kosten worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam 

oordeelt warmer de partljen onderscheidenlljk omtrent enig geschllpunt 

In het ongelQk zljn gesteld.

Het komt gepast voor om de kosten In hoger beroep tussen partljen 

volledig om te slaan, gezlen zi] onderscheidenlljk omtrent hun 

respectieve beroepen In het ongelijk worden gesteld.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Getet op artikel 24 van de wet van 15 Jimi 1935;

Recht doende op tegenspraak,

Verklaart zowel het hoger beroep als het incidenteel beroep ontvankelljk 

doch ongegrond;

Bevestlgt cfienvolgens het bestreden vonnia in al zgn beschlkkkigen;

Sfaat de kosten In hoger beroep tussen parpen om;

Aldus gedaan en ultgesproken In openbare terechtzitting van 

ZES AUGUSTUS TWEEDUIZEND EN ELF

waar aanwezig waren:
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