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1. 

2. 

appellanten, 

-· -----�---------------------

wonende te 

ingeschreven met met maatschappelijke 2etel te 

vertegenwoordigd door Meester Jana ALLARD loco Meester SCHREVENS Michaël, advocaat 

te 3010 KESSEL-LO, Diestsesteenweg 375/0001; 

tegen: 

1. DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VOOR HET GRONDGEBIED VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, met kantoor te 3000 LEUVEN, Dirk Boutsgebouw -

Diestsevest 6 Bus 93, 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door Mr. DECLERCQ Philippe, advocaat te 3320 HOEGAARDEN, 

Gemeenteplein 25; 

1 De procedure 

In dit arrest oordeelt het hof over het hoger beroep tegen de vonnissen van de rechtbank 

van eerste aanleg te Leuven van 15 januari 2016 en van 16 september 2016 in een zaak met 

rolnummer 14/2178/A. 

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

waaronder artikel 24, zijn nageleefd. 

Het arrest wordt gewezen na tegenspraak. 

De partijen verklaren dat het vonnis niet werd betekend. Het hoger beroep is tijdig en 

regelmatig naar vorm ingesteld. 
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2 De feiten 

0001297 

In het vonnis van 15 januari 2016 heeft de eerste rechter de relevante feiten weergegeven 

als volgt: 

" 

De is een onderneming voor de verkoop van stookolie en aanverwante 
activiteiten die plaatsvinden op een aantal percelen gelegen te 

met kadaster: 

Op 29 juni 2004 werd een proces-verbaal opgesteld voor het zonder vergunning oprichten 

van een betonnen muur. Bij proces-verbaal van 24 november 2004 werd vastgesteld dat de 

betonnen muur nadien werd uitgebreid. Het betreft hier constructies op (van 

voornoemd kadaster). Op 30 juni 2005 werd een proces-verbaal opgesteld voor (zonder 
vergunning) het verbouwen van een bestaande loods, het wijzigen van het reliëf van de 

bodem op de percelen het aanleggen van een weg over de percelen 
voor het plaatsen van afgedankte voertuigen en schroot op 

perceel alsook het parkeren van voertuigen op perceel en het stockeren van allerlei 

grond, materialen en materieel. 

Op 20 september 2005 weigerde de deputatie van de provincie Vlaams Brabant de 

regularisatieaanvraag van de verwerende partijen voor het bouwen van een grondkeermuur 

(de in het proces-verbaal van 29 juni 2004 bedoelde muur). 

Op 12 september 2012 werd in een proces-verbaal opgenomen dat de percelen in kwestie 

nog steeds gebruikt worden voor het stapelen van allerhande (bouw)materialen. De staking 

van deze activiteiten werd bevolen. Op dezelfde dag bekrachtigde de Gewestelijk 

Stedenbouwkundig Inspecteur (voor het grondgebied van de Provincie Vlaams-Brabant) dit 

stakingsbevel. 

Op 4 februari 2013 werd in een proces-verbaal gesteld dat het gewoonlijk gebruik van de 
grond voor het stapelen van allerhande materialen nog steeds doorgaat. 
" 

3 Het onderwerp van de vordering 

3.1 
Voor de eerste rechter vorderde de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR: 

"Betreffende de percelen gelegen te 

hoofdelijk, in solidum, de ene bij gebreke aan de 

andere, te veroordelen tot het herstel in de oorspronkelijke toestand/staking van het strijdig 

gebruik, wat inhoudt: 
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- Het staken van het strijdig gebruik van de percelen voor de opslag van (bouw)materialen, 

materiaal, afval en voertuigen, en het verwijderen van al deze zaken. Tevens dienen de 

verhardingen, de keermuu_r en de opslagboxen verwijderd te worden en het reliëf in zijn 

oorspronkelijke toestand te worden hersteld. Dit alles met uitzondering van het voorste deel 

van perceel dat volgens het RUP gelegen is in de zone voor "eengezinswoningen" en 

anderzijds de zone voor "bijgebouwen in functie van bedrijvigheid (overdruk)". 

- Het verwijderen van de aangelegde aardeweg en alle reliëfwijzigingen die hiermee gepaard 

gingen. 

Dit alles binnen een termijn van 12 maanden en op straffe van een dwangsom t.b.v. 1.000,00 

euro per dag vertraging en per veroordeelde in de uitvoering van voormelde 

herstelmaatregel, met dien verstande dat de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is 

overeenkomstig artikel 1385bis Ger. W.; 

Vervolgens te zeggen voor recht dat indien verweerders de herstelmaatregel niet uitvoeren 

binnen de gestelde termijn, de stedenbouwkundige inspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen van rechtswege in de uitvoering ervan mogen voorzien, met 

dien verstande dat verweerders ertoe gehouden zijn alle uitvoeringskosten te dragen. 

De heer en de concludeerden tot de niet-

ontvankelijkheid, minstens de ongegrondheid van de vordering. Ondergeschikt vroegen zij 

hen te veroordelen tot vergoeding van de meerwaarde conform artikel 6.1.41 VCRO. 

3.2 
In zijn vonnis van 15 januari 2016 vroeg de eerste rechter de partijen te verduidelijken: 

Of de percelen gelegen te 

kwetsbare gebieden; 

perceelnummers 

(of delen ervan) zich bevinden in ruimtelijk 

Welke activiteiten er specifiek op elk van deze percelen plaatsvinden. 

In de overwegingen van het vonnis besliste de eerste rechter dat de handelingen van de 
heer en de één enkel opzet dienden, de constante 

uitbreiding van hun bedrijfsruimte. 

3.3 
In het vonnis van 16 september 2016 besliste de eerste rechter: 

"De vordering is ontvankelijk. 

De rechtbank zegt voor recht dat de herstelvordering van de Gewestelijk 

Stedenbouwkundige Inspecteur voor het grondgebied van de Provincie Vlaams-Brabant, 
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· ·· · · · - ··-····�-. �--------------------

voor zover ze gegrond is op het beweerde voortzettingsmisdrijf met betrekking tot het 

zonder vergunning oprichten van een betonnen muur en de uitbreiding daarvan op perceel 

het zonder vergunning verbouwen van een bestaande loods, het wijzigen van het 
reliëf op de percelen en het aanleggen van een weg over de percelen 

, niet meer kan worden ingewilligd omwille van de 
depenalisering en bijgevolg ongegrond is. 

Verklaart de herstelvordering van de Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur voor het 

grondgebied van de Provincie Vlaams-Brabant voor het overige ontvankelijk en gegrond in 

volgende mate: 

De rechtbank beveelt 

gelegen te 
en in solidum de percelen 

in de oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen impliceert dat op de 

percelen die gelegen zijn binnen de contouren van het GRUP, zoals nauwkeurig omschreven 
in het navolgend proces-verbaal van 29 februari 2016, met uitzondering van het voorste deel 

van perceel dat volgens het GRUP gelegen is in de zone voor "eengezinswoningen" en 

anderzijds de zone voor 'bijgebouwen in functie van bedrijvigheid (overdruk)", het strijdig 

gebruik van de percelen voor de opslag van (bouw)materialen, materieel, afval en 

voertuigen, en het verwijderen van al deze zaken moet worden gestaakt en de 

(bouw)materialen, materieel, afval en voertuigen, moeten verwijderd worden, binnen de 

termijn van 12 maanden [ .. . ] ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 

vonnis. 

De rechtbank beveelt, voor het geval de plaats niet binnen 12 maanden na het in kracht van 

gewijsde gaan van huidig vonnis in de vorige staat wordt hersteld en/of het strijdige gebruik 

niet binnen die termijn wordt gestaakt, zoals hiervoor gezegd, dat de Gewestelijk 

Stedenbouwkundige Inspecteur voor het grondgebied van de Provincie Vlaams-Brabant, het 

college van burgemeester en schepenen, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien 
op kosten van en de 

De rechtbank veroordeelt en in solidum, voor het 

geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, tot betaling aan de Gewestelijk 

Stedenbouwkundige Inspecteur voor het grondgebied van de Provincie Vlaams-Brabant van 
een dwangsom van 250,00 euro (tweehonderdvijftig euro) per dag vertraging vanaf de 

eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre 

huidig vonnis vooraf werd betekend; 
" 

De eerste rechter veroordeelde de heer 

solidum tot betaling van de kosten. 

3.4 
In hoger beroep vragen de heer 

en de 

on dE 
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" 

De vordering van geïntimeerde af te wijzen als onontvankelijk; 

Geïntimeerde te veroordelen tot het terugbetalen van de som van € 4.500,00, te 

vermeerderen met de vergoedende interesten vanaf 28/03/2013 en de gerechtelijke 

interesten; 

In ondergeschikte orde, indien de vordering van geïntimeerde ontvankelijk zou zijn, quod 

non, de vordering van geïntimeerde af te wijzen als ongegrond; 

In meer ondergeschikte orde, indien de vordering van geïntimeerde ontvankelijk en gegrond 

zou zijn, quod non, appellanten te veroordelen de meerwaarde te vergoeden conform art. 

6.1.41 V.C.R.O. 

In uiterst ondergeschikte orde, indien de vordering van geïntimeerde ontvankelijk en 

gegrond zou zijn, quod non, te bepalen dat enkel de volgende grond, materialen en 

materieel verwijderd dient te worden: 

Perceel : geen 
Perceel : deel grond, houtafval en boomschors gelegen binnen grenzen GRUP 
Perceel enkele vrachtwagens 
Perceel : een vrachtwagen en verschillende betonnen regenwaterputten (niet deze 

gelegen in het woonuitbreidingsgebied) 

Perceel : betonnen regenwaterputten, hopen grond, hopen grind, vrachtwagens, een 

graafmachine, plastieken reservoirs, bakstenen, houten paletten, steenafval en houtafval 

(niet de houten paletten gestapeld in woonuitbreidingsgebied) 

Perceel : geen 

Perceel .; geen 

In uiterst ondergeschikte orde, indien de vordering van geïntimeerde ontvankelijk en 
gegrond zou zijn en een meerwaarde niet weerhouden zou worden, quod non, geen 

dwangsom op te leggen aan appellanten; 

Geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen de uitgaven -

en rechtsplegingvergoeding conform artikel 1022 Ger.W., op heden geraamd op€ 1.320,00, 

zowel wat betreft de procedure in eerste aanleg als de procedure in hoger beroep; " 

De heer en de 

ontvankelijkheid, minstens ongegrondheid van het 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR. 

concluderen tot de niet

incidenteel hoger beroep van de 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR concludeert tot de ongegrondheid 

van het hoger beroep. 
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Bij incidenteel hoger beroep herneemt hij zijn oorspronkelijke vordering als volgt: 

"Appellanten betreffende de percelen gelegen te 

, hoofdelijk, in solidum, de 

ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot het herstel in de oorspronkelijke 

toestand/staking van het strijdig gebruik, wat inhoudt: 

Het staken van het strijdig gebruik van de percelen voor de opslag van 

(bouw)materialen, materieel, afval en voertuigen, en het verwijderen van al deze zaken. 
Tevens dienen de verhardingen, de keermuur en de opslagboxen verwijderd te worden en 

het reliëf in zijn oorspronkelijke toestand te worden hersteld. Dit alles met uitzondering van 

het voorste deel van perceel dat volgens het RUP gelegen is in de zone voor 

'eengezinswoningen' en anderzijds de zone voor 'bijgebouwen in functie van bedrijvigheid 

(overdruk)'. 

Het verwijderen van de aangelegde aardeweg en alle rellëfwijzigingen die hiermee 

gepaard gingen. 

Dit alles binnen een termijn van 12 maanden en op straffe van een dwangsom t.b.v. 1.000,00 

euro per dag vertraging en per veroordeelde in de uitvoering van voormelde 
herstelmaatregel, met dien verstande dat de toegekende termijn geen dwangsomtermijn is 

overeenkomstig artikel 1385bis Ger. W.; 

Vervolgens te zeggen voor recht dat indien appellanten de herstelmaatregel niet uitvoeren 

binnen de gestelde termijn, de stedenbouwkundige inspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen van rechtswege in de uitvoering ervan mogen voorzien, met 

dien verstande dat appellanten ertoe gehouden zijn alle uitvoeringskosten te dragen; 

Appellanten tevens hoofdelijk, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen 

tot de kosten van het geding, zijnde de dagvaardingskosten, de kosten van de overschrijving 

van het exploot tot inleiding van het geding in de registers van het hypotheekkantoor en de 

kosten van de kantmelding van de gewezen eindbeslissing op het overgeschreven exploot, 

inbegrepen de rechtspleglngsvergoeding;" 

4 De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen 

4.1 De ontvankelijkheid van het hoger beroep 

De heer en de concluderen tot de niet-

ontvankelijkheid van het incidenteel hoger beroep van de GEWESTELIJK 

STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, maar ontwikkelen geen middel dat daartoe strekt. Het 

hof ziet er geen dat ambtshalve aan te voeren is. 
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Het incidenteel hoger beroep van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR is 

ontvankelijk. 

4.2 De grond van het hoger beroep 

4.2.1 De ontvankelijkheid van de vordering 

Voor het eerst in hoger beroep vorderen de heer en 

de terugbetaling van 4.500,00 EUR die ze betaald hebben als administratieve 

boete voor het doorbreken van een bevel tot staken. De GEWESTELIJK 

STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR werpt op dat deze vordering pas voor het eerst in 

hoger beroep is ingesteld en niet ontvankelijk is. Deze nieuwe tegeneis kan echter begrepen 

worden als gesteund op de feiten aangevoerd in de dagvaarding, die melding maakt van de 

doorbreking, en is dus ontvankelijk (artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek). 

De herstelvordering van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR is niet 

gesteund op instandhouding van handelingen, zodat de middelen daarover zonder belang 

zijn. De partijen zijn het erover eens dat de percelen niet gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar 

gebied. 

De heer 

verjaard is. 

en de werpen op dat de vordering 

Artikel 7.7.2. (voorheen artikel 7.7.4.) van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 17 mei 

2009, zoals gewijzigd, verder aangeduid als VCRO, bepaalt dat als het recht van de 

stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester om een herstelvordering in te stellen 

ontstaan is vóór 1 september 2009, de termijnen voor herstelvorderingen bij 

stedenbouwkundige misdrijven, vermeld in artikel 6.3.3, § 3, pas beginnen te lopen vanaf die 

datum, dat de totale duur van de verjaringstermijn evenwel niet meer mag bedragen dan de 

termijnen, vermeld in artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

maar dat dit de toepassing van artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering niet verhindert. Artikel 6.3.3. §3 VCRO bepaalt dat laatste overigens ook. 

Met betrekking tot de oprichting van constructies dateren de vaststellingen van 29 juni 2004 

(zonder vergunning oprichten van een betonnen muur), 24 november 2004 (uitbreiding van 
de betonnen muur en oprichting van betonnen boxen voor opslag) en 30 juni 2005 (zonder 

vergunning verbouwen van een loods, wijzigen van het reliëf en aanleggen van een weg over 
de percelen ). Uit de processen-verbaal is niet duidelijk 

wanneer de betonnen muur eerst is opgericht; de uitbreiding ervan, de oprichting van de 
boxen, de verbouwing van de loods en de aanleg van de weg over de percelen 

dateren wel duidelijk van na 29 juni 2004. 
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Bij de laatste vaststelling van 30 juni 2005 wordt ook gewoonlijk gebruik zonder vergunning 

vastgesteld voor opslag van voertuigen en materialen en het parkeren van voertuigen. In het 

vonnis van de eerste rechter van 15 januari 2016 wordt terecht overwogen dat het op dat 

ogenblik nieuwe activiteiten betreft waarvoor geen vergunning was afgeleverd en dat het 

onjuist is te stellen dat die activiteiten reeds dateren van voor 2000. Overigens is de op 1 

mei 2000 in werking getreden uitbreiding van de vergunningsplicht voor het gewoonlijk 

gebruik van toepassing op de voortzetting na 1 mei 2000 van een voor deze datum reeds 

gevestigd (onvergund) gewoonlijk gebruik.1 

In 2012 wordt vastgesteld dat de grond nog steeds wordt gebruikt voor opslag van 

materialen en parkeren van voertuigen. Op 4 februari 2013 werd in een proces-verbaal 

gesteld dat het gewoonlijk gebruik van de grond voor het stapelen van allerhande 

materialen nog steeds doorgaat. Het zelfde blijkt uit een navolgend proces-verbaal 

afgesloten op 2 maart 2016 na een nieuw plaatsbezoek van 29 februari 2016. De heer 

en de noemen die laatste vaststelling eenzijdig, maar de 
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR werpt terecht op dat de processen

verbaal gelden tot bewijs van het tegendeel (artikel 6.1.5 . VCRO, sinds 1 maart 2018 artikel 

6.2.4.), en dat dit bewijs niet wordt geleverd. 

Tussen de oprichting van de bedoelde constructies en het instellen van de herstelvordering 

in 2014 is in beginsel de termijn van artikel 6.3.3, 3° VCRO verlopen. De burgerlijke vordering 

kan echter niet verjaren voor de strafvordering (artikel 26 VtSv). 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR werpt terecht op dat er eenheid van 

opzet is tussen de misdrijven van oprichting en van het gewoonlijk gebruik van artikel 4.2.1., 

5 '  VCRO. In het vonnis van de eerste rechter van 15 januari 2016 wordt inderdaad terecht 

benadrukt dat er eenheid van opzet is nu de diverse handelingen die de heer 

en de hebben gesteld over verloop van jaren allen strekten tot 

de constante uitbreiding van de bedrijfsruimte. De heer en de 

hebben inderdaad gebouwd in 2004 en 2005 en hebben ook (minstens) sinds dan 

de grond ononderbroken gebruikt voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, 

of van allerhande materialen, materieel of afval en voor het parkeren van voertuigen, 

wagens of aanhangwagens. De oprichting zonder vergunning en het gewoonlijk gebruik 

vormen inderdaad de opeenvolgende en voortgezette uitvoeringsvormen van eenzelfde 

misdadig opzet. Hieruit volgt dat de verjaring van de strafvordering voor deze misdrijven pas 

aanvangt op de datum van het laatst gepleegde feit, voor zover de misdrijven uiteraard 

bewezen worden geacht en tussen de misdrijven geen verjaringstermijn is verlopen2• 

1 Zie Cass. 6 december 2011. P.11.0599.N/1, www.juridat.be; P. VANSANT. Handhaven van ruimtelijk gebruik 

deel 2: een commentaar van vier jaar cassatierechtspraak, T.M.R. 2014/3 en 4, 294. 

2 Zie R. VERSTRAETEN, Verjaring, algemene regeling, in F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN, De verjaring van 

de strafvordering voor rechts practici, Leuven, Universitaire Pers, 2005 26-27. 
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Er is geoordeeld dat het door artikel 6.1.1.6° VCRO (nu artikel 6.2.1., 4°) strafbaar gestelde 

niet-vergunde gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften geen voortdurend misdrijf 

is, dit is een misdrijf dat bestaat in een ononderbroken en door de dader bestendigde 

wederrechtelijke toestand3• 

Iets anders echter is het hier geviseerde zonder voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning (nu een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen) stellen 

van de vergunningsplichtige handelingen van artikel 4.2.1.5° VCRO: 

"een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: 

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel 

cl �al, 

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 

c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen 

worden gebruikt ( ... )" 

Dat is geen misdrijf dat afloopt bij het eerste gebruik, aanleg of inrichting voor opslag, 

parkeren of plaatsen. Dit misdrijf wordt voortgeiet en opnieuw gepleegd door elke 

handeling waarbij de heer en de de grond, 

voortbouwend op het gewoonlijke gebruik, opnieuw zonder vergunning gebruiken, 

aanleggen of inrichten etc. 

Uit de processen-verbaal tot en met dat van 2016 is voldoende duidelijk dat de activiteiten 

van de heer en de ;inds 2005 zonder onderbreking 

zijn voortgezet tot in 2016. Er is duidelijk geen toevallige opslag van goederen maar een 

regelmatig gebruik van de grond dat een zekere tijd duurt; er is dus gewoonlijk gebruik4• De 

heer en de beklemtonen zelf dat de situatie ter 

plaatse vandaag niet anders is dan die welke reeds in 2000 bestond. Zij beweren ook niet, 

laat staan bewijzen, dat de onderneming haar activiteiten heeft onderbroken of dat zij de 

handelingen van gebruik niet meer stelt omdat zij elders een terrein gebruikt voor opslag en 

parkeren. De luchtfoto's van verschillende data die de heer en de 

neerleggen tonen integendeel dat de percelen op geen enkel moment 

begroeid zijn geraakt5, en foto's van de huidige situatie tonen perfect frisse hopen grond en 

bouwmaterialen en niet een ongebruikt en ongewijzigd achtergelaten terrein waar geen 

handelingen meer worden gesteld6• Er is duidelijk geen verjaringstermijn verlopen tussen de 

verschillende handelingen van gewoonlijk gebruik. 

3 Zie Cass. 8 februari 2013, TROS 2013, 216, concl. C. Vandewal, met noot R. Slabbinck, 

"Nieuwe cassatieles inzake voortzetting en strijdig gebruik?". 

4 Zie Cass. 6 december 2011. P.11.0599.N/1, www.juridat.be; P. VANSANT. Handhaven van 

ruimtelijk gebruik deel 2: een commentaar van vier jaar cassatierechtspraak, T.M.R. 2014/3 

en 4, 294. 
5 Niet genummerde stukken van de heer �n de 
6 Stukken 28 van de heer en de 
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Uit het bovenstaande volgt dat de strafvordering niet verjaard is met betrekking tot de 

misdrijven van artikel 6.1.1.1° juncto artikel 4.2.1.5° VCRO, en bijgevolg ook niet met 

betrekking tot de misdrijven die daarmee een collectief misdrijf vormen, namelijk de 

misdrijven van oprichting vastgesteld in november 2004 en in 2005 (de uitbreiding van de 

betonnen muur, de verbouwing van de loods en de aanleg van de weg over de percelen 
1. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid heeft op 23 mei 2014 een positief advies 

verleend over de herstelvordering van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE 

INSPECTEUR7• 

Het origineel van de dagvaarding draagt het bewijs van de overschrijving op het 

hypotheekkantoor. 

De vordering is dus ontvankelijk. 

4.2.2 De grond van de vordering 

De vaststellingen opgenomen in de vermelde processen-verbaal bewijzen de misdrijven met 

betrekking tot de uitbreiding van de betonnen muur op perceel , de oprichting van de 

betonnen boxen. de verbouwing van de loods, het wijzigen van het reliëf van de bodem op 
de percelen en het aanleggen van een weg over de percelen 

en ook met betrekking tot het gewoonlijk gebruik voor opslag en 

parkeren. 

De heer en de beroepen zich op een vermoeden 

van vergunning. Artikel 4.2.14 VCRO kent inderdaad een vermoeden van vergunning van 

constructies waarvan wordt bewezen dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962 of tot de 

eerste inwerkingtreding van het gewestplan, maar de heer en de 

leveren dat bewijs niet met betrekking tot de constructies die voorwerp zijn 

van huidige vordering. Met betrekking tot de handelingen bedoeld in artikel 4.2.1.S0 VCRO is 
er al helemaal geen vermoeden van vergunning. De milieuvergunningen van de 

onderneming van de heer en de brengen ook geen 

vermoeden van stedenbouwkundige vergunning mee. 

De misdrijven van artikel 6.1.1.1° (nu 6.2.1"1 °) juncto artikel 4.2.1. en artikel 4.2.1.5° VCRO 
zijn dus bewezen. 

Uit een proces-verbaal met betrekking tot vaststellingen van 4 februari 2013 blijkt 

bovendien de doorbreking van het stakingsbevel van 12 september 2012, en dus een 

inbreuk bedoeld door artikel 6.1.1.5° VCRO (nu 6.1.2.3°). 

7 Stuk 19 van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR. 
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De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR steunt zijn vordering op artikel 6.1.41 

en 6.1.43 VCRO. Deze bepalingen zijn opgeheven en vervangen door artikel 6.3.1. en 6.3.3. 

VCRO, met inwerkingtreding op 1 maart 2018. Bij gebrek aan andersluidende 

overgangsmaatregel zijn de nieuwe procedurebepalingen van toepassing op de procedure 

op grond van voordien vastgestelde feiten. 

Artikel 6.3.1. VCRO verplicht de rechter tot het bevelen, zelfs ambtshalve, van een 

herstelmaatregel wanneer de misdrijven of inbreuken bewezen zijn en hebben bijgedragen 

tot een illegale situatie die nog steeds bestaat8• Dit is hier het geval met de handelingen 

geviseerd door de vordering van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR. 

Het bevolen herstel moet de volledige illegaliteit ter plaatse dekken, ook al werd die mee 

veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter 

aanhangig zijn (artikel 6.3.1. §1, 2de lid VCRO}. Dit betekent dat ook de betonnen muur 

waarvan de aanleg werd vastgesteld op 29 juni 2004 en de uitbreiding ervan in november 
2004 in zijn geheel moet worden betrokken in het herstel, net zoals de door de heer 

en/of de aangelegde wegen, ongeacht of de bouw of 

aanleg is gebeurd voor de inbreuken of misdrijven waarvoor de heer 
en de nu nog kunnen vervolgd worden9. Ook voor de inwerkingtreding 

van artikel 6.3.1. §1, 2de lid VCRO werd reeds geoordeeld dat de deels vooraf bestaande 

verstoring van de goede ruimtelijke ordening door andermans daad geen afbreuk doet aan 

de verplichting van de beklaagde tot een volledig herstel van de toestand waaraan hijzelf 
door zijn illegale werkzaamheden bijdraagt10. A fortiori moet het volledig herstel ook de 

gevolgen dekken van de handelingen van de heer en de 

zelf waarvoor geen vervolging meer mogelijk is, omdat die gevolgen in oorzakelijk 

verband staan met de zelfde illegaliteit die volgt uit de handelingen waarvoor vervolging wel 

nog mogelijk is. 

De heer en de vragen ondergeschikt slechts een 

vergoeding voor meerwaarde op te leggen. 

Artikel 6.3.1. bepaalt voor de herstelmaatregelen volgende rangorde: 

"1 •als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordening, het betalen van een meerwaarde; 

2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 

bouw- of aanpassingswerken; 

3• in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik." 

8 P. VAN ASSCHE en P. VANSANT, Handhaving ruimtelijke ordening, in Zakboekje ruimtelijke ordening, 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018,1056. 

9 Zie Cass" 27 december 2018, P.17.0593.N, www.cass.be; T.M.R. 2018, 466. 
10 

Zie Cass" 24 april 2012, P.11.1061.N, www.cass.be. 
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Artikel 6.1.2. VCRO onder titel VI handhaving bepaalt dat de toepassing van deze titel strekt 

tot vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening, bedoeld in artikel 4.3.1, § 2 VCRO. Dit 

bepaalt met betrekking tot de overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening dat in 

een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan 

van aanleg of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden de voorschriften 

ervan geacht worden de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven. 

In het navolgend proces-verbaal afgesloten op 2 maart 2016 is in detail uiteengezet welke 

delen van de percelen liggen binnen de grenzen van het RUP "dorpskern ". Delen 

van de percelen liggen binnen het GRUP, in de zone voor 

waterloop, oeverontwikkeling en recreatief medegebruik (artikel 16 GRUP) en voor een 

afstand van 5 meter vanaf de waterloop tevens in een bouwvrije zone voor ruiming 

waterloop (artikel 20 GRUP). 

De percelen 

percelen 

gewestplan 

en de in het navolgend proces-verbaal aangeduide delen van de 

liggen buiten het GRUP en zijn volgens het 

gelegen in woonuitbreidingsgebied. 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR verwijst naar de voorschriften van het 

RUP: 

Artikel 16 (zone voor waterloop, oeverontwikkeling en recreatief meergebruik) 

"Artikel 16.1 Bestemmingsvoorschriften 
Categorie van gebiedsaanduiding: overig groen. 

De zone vervult een functie met betrekking tot waterberging en afvoer van het 

oppervlaktewater en is bestemd voor de instandhouding van de onbevaarbare 
waterloop en bijhorende oevers. Daarnaast kan in de zone aan ecologisch beekherstel 

en verbetering van de structuurkwaliteit worden gedaan. Ook wordt ruimte voorzien 
voor onderhoudswerken aan de waterloop en het aanleggen van een collector voor 
afvalwater. 

Tevens is het gebied bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel 

van de natuur en het natuurlij'k milieu en recreatief meergebruik. 

Artikel 16.2 Inrichtingsvoorschriften 
Voor zover de ruimtelijke draagkracht van de zone niet wordt overschreden, zijn de 

volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

- Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet 

toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, 

waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet· 

gemotoriseerd verkeer. 
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- Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie, al dan 

niet in combinatie met een rustpunt of zitplek. 
- Lee/wijzigingen, indien te verantwoorden vanuit het ruimtegebruik of het 

esthetisch karakter. 
- Werken en handelingen die noodzakelijk zijn in het kader van het openstellen van 

het gebied. 
- Het herstellen, heraanleggen van bestaande nutsleidingen. Nieuwe nutsleidingen 

kunnen geplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het 

leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, 

de openbare veiligheid of de volksgezondheid. 

Het plaatsen van gebouwen is niet toegestaan. 

In deze zone zijn alle constructies en werken toegelaten voor de inrichting, de veiligheid 

en het beheer van de waterloop. Overbruggingen van de waterloop zijn niet 

toegestaan, behoudens voor de realisatie van publieke fiets- en 
voetgangersverbindingen ( ... ). 

Alle verhardingen zijn verplicht in waterdoorlatende materialen met een natuurlijke 
kleur en een maximum breedte van 2,00 meter. Enkel omwille van milieutechnische 

redenen of een ongeschikte bodemgesteldheid kan hiervan worden afgeweken. 

Constructies worden gerealiseerd in natuurlijke of natuurlijk ogende materialen en 

dienen landschappelijk te worden geïntegreerd in hun omgeving. 

Afsluitingen zijn enkel toegestaan op de private tuinen. De afsluitingen zijn maximaal 
2,00 meter hoog en bestaan uit streekeigen en inheemse levende hagen, eventueel in 

combinatie met hekwerk of een draadafsluiting van geplastificeerde draad. 

( ... ) 

Artikel 20 (de bouwvrije zone voor ruiming waterloop): 

Artikel 20.1 Bestemmingsvoorschriften 
De zone vervult een functie met betrekking tot de noodzakelijke rwmmg van de 
waterloop. Alle constructies, behoudens deze in functie van het beheer van de 

waterloop, zijn hier verboden. 
( ... ) 

Artikel 20.2 Inrichtingsvoorschriften 
De inrichting is in overeenstemming met de noodzakelijke ruimings-, ordenings- en 

herstellingswerken aan de waterloop en voor het spreiden van de ruimingsproducten. 

Hiertoe dient langs beide zijden van de waterloop een strook met een breedte van 5 
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meter ( ... ) vrijgehouden. Het betreft een bouwvrije zone waarin geen gebouwen, vaste 
afsluitingen, parkings, noch private wegen kunnen worden gerealiseerd. Bestaande 

constructies kunnen evenwel worden behouden. 
(. .. )". 

De door de heer en/of de verrichte handelingen 

zijn evident niet verenigbaar met deze voorschriften. De gevolgen van de misdrijven zijn niet 

kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelijke ordening. 

Het zelfde geldt voor de percelen en gedeelten van percelen die niet in het GRUP liggen en 

die volgens het Gewestplan zijn bestemd tot woonuitbreidingsgebied. De handelingen van 

de heer en/of de zijn niet verenigbaar met een 

ordening in functie van die bestemming. Terecht overweegt de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid in zijn advies dat het vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke 

ordening ongewenst is dat constructies worden aanvaard waarvan de bestemming waarvoor 

ze zijn bedoeld nooit kan worden gerealiseerd. De Hoge Raad noemt de bedrijfssite 

overigens een visueel vervuilend geheel binnen de onmiddellijke omgeving11• 

Er kan dus geen meerwaarde opgelegd worden (artikel 6.3.1., 1' VCRO}. 

Het is even duidelijk dat bouw- of aanpassingswerken niet vergunbaar zijn en dat zij dus niet 

kennelijk volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen (artikel 6.3.1., 1" VCRO). 

Bijgevolg kan alleen de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand en de staking van het strijdige gebruik bevolen worden als herstelmaatregel. Zoals 

reeds vermeld moet ook de betonnen muur waarvan de aanleg werd vastgesteld op 29 juni 

2004 betrokken worden in het herstel; alleen het herstel in de oorspronkelijke staat kan de 

goede ruimtelijke ordening vrijwaren. 

De heer en de werpen op dat de herstelvordering 

kennelijk onredelijk is en beoogt de onderneming te verdrijven zodat woningen kunnen 

gebouwd worden, en dat het niet realistisch is het familiebedrijf te beperken tot het deel dat 

bestemd is als woongebied. Uit niets blijkt echter dat de vordering gericht is tegen de 

bedrijfsactiviteit voor zover die wordt uitgeoefend in overeenstemming met de wetgeving 

inzake ruimtelijke ordening. Dat woningbouw de uiteindelijke bestemming van het 

woonuitbreidingsgebied is, is een realiteit; de heer en de 

die handelingen stellen die onverzoenbaar zijn met die bestemming, kunnen de 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR bezwaarlijk verwijten dat hij handelt in 

overeenstemming met die bestemming. De regels inzake ruimtelijke ordening zijn voorts 

niet moduleerbaar in functie van familiaal aandeelhouderschap van ondernemingen. 

Dat omwonenden niet hebben geprotesteerd, doet aan het bovenstaande niets af. 

11 
Stuk 19 van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR. 
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Terecht oordeelde de eerste rechter dat in de omstandigheden van de zaak het loutere 
tijdsverloop tussen de eerste vaststellingen en het instellen van de vordering de redelijkheid 

van de herstelvordering niet aantast, en dat de herstelmaatregel nog steeds noodzakelijk is 

om een einde te stellen aan de illegale toestand, die het openbaar belang schaadt en alleen 
het belang van de heer en de dient. Het hof 

herhaalt dat de heer en de �elfs na het instellen 

van de herstelvordering de grond nog gewoonlijk blijven gebruiken zonder vergunning 

terwijl die vereist is (en niet kan verkregen worden gelet op de bestemming en de 

voorschriften van het RUP}. 

De heer en de voeren aan dat de last van de 
herstelmaatregel buiten verhouding staat tot het voordeel ervan voor de goede ruimtelijke 
ordening en dus het algemeen belang. Dit is niet het geval; bovendien weegt het voordeel 

dat zij jarenlang hebben genoten uit de onwettige handelingen en de daardoor veroorzaakte 
situatie ruimschoots op tegen de last van het herste112• 

Ten slotte blijkt uit niets dat de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR bij het 

instellen of handhaven van zijn vordering rechtsmisbruik pleegt. De heer 

en de zijn herhaaldelijk op de hoogte gebracht van de 

onwettigheid van hun handelen, maar volharden daarin nog steeds en hebben gedurende 

jaren voordeel gehaald uit de onwettige toestand. Zij zijn slecht geplaatst om de 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR te verwijten dat hij hun schade niet 
beperkt. Het blijkt niet dat de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR zijn recht 

aanwendt op een onzorgvuldige wijze of dat hij dit afwendt van zijn doel en iets anders 

nastreeft dan de naleving van de regels inzake ruimtelijke ordening en het bewaren of 

herstellen van de goede ruimtelijke ordening. 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR vordert geen herstel met betrekking 

tot het voorste deel van perceel , dat volgens het voormelde RUP gelegen is in de zone 

voor 'eengezinswoningen' en anderzijds in de zone voor 'bijgebouwen in functie van 

bedrijvigheid (overdruk}'. 

Artikel 6.3.4. VCRO bepaalt dat als de plaats niet binnen de door de rechtbank of het hof 

gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, als het strijdige gebruik niet binnen die 

termijn wordt gestaakt of als de bouw- of aanpassingswerken niet binnen die termijn 

worden uitgevoerd, het vonnis of arrest altijd beveelt dat de stedenbouwkundige inspecteur 

en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op 

kosten van de veroordeelde. 

Terecht vraagt de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR een hogere dwangsom 

op te leggen; het doel van de dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan alleen 

12 
Zie Cass. 3 januari 2017, A.R. P.16.0582.N, www.juridat.be. 
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bereikt worden indien de dwangsom in verhouding staat tot het belang van de zaak, de 

financiële draagkracht van de veroordeelde en diens te verwachten weerstand13• Urgentie 

speelt hierbij in deze geen rol. Het hof bepaalt de dwangsom op 1.000 EUR/dag. Het hof 

bepaalt het maximum van de te verbeuren dwangsommen op 1.000.000,00 EUR. Voor 

zoveel als nodig: het verbeuren van de dwangsommen is zonder Invloed op het recht van de 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR of de burgemeester om zelf uit te voeren 

op kosten van de heer en de met toepassing van 

artikel 6.3.4. VCRO. 

Gelet op de samenlopende fouten van de heer en de 
is de veroordeling in solidum gerechtvaardigd; zij betwisten dat ook niet. 

4.3 De nieuwe tegenvordering 

De heer en de vragen de GEWESTELIJK 

STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR te veroordelen tot het terugbetalen van 4.500,00 EUR, 

de administratieve boete betaald na het doorbreken van het stakingsbevel. De GEWESTELIJK 

STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR werpt terecht op dat die boete niet aan hem betaald is 

zodat hij ook niet de schuldenaar kan zijn van een terugbetaling. 

Artikel 6.1.49 VCRO richt voor de mogelijke terugbetaling overigens een bijzondere 

procedure in; de bepaling is ondertussen opgeheven maar blijft van toepassing voor de 

voordien opgelegde boetes (artikel 7.7.6. VCRO). 

De vordering is dus ongegrond. 

5 De kosten 

De gerechtskosten van het hoger beroep worden ten laste gelegd van de heer 
en de , de in het ongelijk gestelde partij. 

Er is geen reden om voor de rechtsplegingsvergoeding af te wijken van de toepassing van het 

basisbedrag. Met toepassing van het Koninklijk besluit van 26 oktober 200714 bedraagt dat 

basisbedrag gelet op de niet waardeerbaarheid van de vordering (geïndexeerd zoals van 

toepassing op het ogenblik van inberaadname) 1.440,00 EUR. 

13 Vgl. K. WAGNER, Dwangsom, in APR, Mechelen, KI uwer, 2003, 23. 

14 Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding 

bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van Inwerkingtreding 

van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de 

kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat. 
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6 Het beschikkend gedeelte 

Het hof, 

Verklaart het hoger beroep van de heer 

ontvankelijk maar ongegrond. 

en de 

Verklaart de nieuwe tegeneis van de heer en de 

met betrekking tot de terugbetaling van 4.500,00 EUR ontvankelijk maar ongegrond. 

Verklaart het incidenteel hoger beroep van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE 

INSPECTEUR ontvankelijk en gegrond als volgt: 

Hervormt het vonnis voor zover het oordeelt over de grond van de vordering, en spreekt 

opnieuw recht als volgt: 

Verklaart de vordering van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR gegrond 

als volgt: 

Veroordeelt de heer en de in solidum tot het 
herstel in de oorspronkelijke toestand en de staking van het strijdig gébruik betreffende de 
percelen gelegen te 

en 

En zegt dat dit inhoudt: 

Het staken van het strijdig gebruik van de percelen voor de opslag van 

(bouw)materialen, materieel, afval en voertuigen, het verwijderen van al deze zaken, het 

verwijderen van de verhardingen, de keermuur en de opslagboxen en het herstel van het 

reliëf in zijn oorspronkelijke toestand, behalve voor het voorste deel van perceel dat 

volgens het RUP gelegen is in de zone voor 'eengezinswoningen' en anderzijds de zone voor 

'bijgebouwen in functie van bedrijvigheid (overdruk)'. 

Het verwijderen van de aangelegde aardeweg en alle reliëfwijzigingen die hiermee 

gepaard gingen. 

Bepaalt dat de heer en de dit zullen doen binnen 

een termijn van 12 maanden vanaf vandaag, op verbeurte eveneens in solidum van een 

dwangsom van 1.000,00 EUR per dag vertraging en bepaalt dat de vermelde termijn van 12 

maanden geen termijn is in de zin van artikel 1385bis, 4de lid van het Gerechtelijk Wetboek; 

Bepaalt het maximum van de te verbeuren dwangsommen op 1.000.000,00 EUR; 
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Beveelt dat als de heer en de de plaats niet binnen 

de gestelde termijn in de vorige staat herstellen en net stn1a1ge gebruik staken de 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR en de burgemeester ambtshalve in de 

uitvoering ervan kunnen voórzien in de plaats en op kosten van de heer 

en de in solidum gehouden. 

Beveelt de inschrijving van deze beslissing op de kant van de overgeschreven 
gedinginleidende akte ingeschreven op de wijze, vermeld in artikel 84 van de Hypotheekwet 

van 16 december 1851 of op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging. 

Veroordeelt de heer en de 

betaling van de kosten van het hoger beroep, 

rechtsplegingsvergoeding in hoofde van geïntimeerde. 

********* 

in solidum tot de 

begroot op 1.440,00 EUR 

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer 

van het hof van beroep te Brussel, op 9 april 2019, 

waar aanwezig waren en zitting hielden : 

Marc DEBAERE, 

bijgestaan door Darie VAN IMPE, 

D. VAN IMPE 
c�····· 
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Raadsheer, 
Griffier. 

. EBAERE 




