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STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, 

met diensten gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert 11-laan 19 bus 22, 

appellante, 

vertegenwoordigd door meester 

advocaat te 

loco meester 

tegen het vonnis van de Se kamer van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, 

afdeling Hasselt van 10 januari 2018, gekend onder het rolnummer AR 13/2384/A; 

tegen: 

1. Oe heer 

wonende te 

metzetel te 

. rijksregisternummer 

ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

ondernemingsnummer 

~ 
met zetel te 

ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

ondernemingsnummer 

geïntimeerden, 

allen vertegenwoordigd door meester advocaat te 

* * 
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Gezien het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling 
Hasselt van 10 januari 2018, waarvan geen betekening voorligt. 

Gezien het verzoekschrift in hoger beroep neergelegd ter griffie van dit hof op 11 mei 
2018 waarbij t ijdig en naar de vorm geldig hoger beroep werd aangetekend. 

Voorgaanden 

Het hof verwijst naar de omstandige uiteenzetting van de felten in het bestreden 
vonnis en herneemt enkel volgende feiten : 

- Aan de is een landbouwbedrijf gevestigd. De 
desbetreffende percelen liggen, overeenkomstig het Gewestplan (KB 3 
april1979) in een zone agrarisch landschappelijk waardevol gebied. 
Halverwege de jaren 2000 werd beoogd ter plaatse een biogasinstallatie op te richten 
en te exploiteren. 

- Op 30 april 2013 werd door de stedenbouwkundig inspecteur een herstelvordering 
uitgevaardigd wegens inbreuk op art. 6.1.1. VCRO, inhoudende als herstelmaatregel 
de vordering tot herstel in de oorspronkelijke staat (art. 6.1.41-6.1.43 VCRO) in
houdende het afbreken en verwijderen van de volledige biogasinstallatie, inclusief 
eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein, die in mei 
werd overgemaakt aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid met het oog op 
het verkrijgen van advies erover. 

- Op 13 juni 2016 verleende de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een positief 
advies, uitgezonderd binnen de perken, dat deze herstelvordering geen betrekking 
heeft op de drie silo's- waarvoor in januari 2010 nog een aanvraag indiende 
en waarvoor een rechtsgeldige stedenbouwkundige vergunning werd bekomen op 29 
maart 2010. 

2. De oorspronkelijke eisen en het vonnis a quo 

De in le idende dagvaarding werd betekend op verzoek van de stedenbouwkundig 
inspecteur bij exploot van 18 september 2013 ertoe strekkende: 
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- vast te horen stellen dat geïntimeerden zonder in het bezit te zijn van een vooraf
gaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen 
op een grond gelegen te ter plaatse genaamd 

en 
\ en sectie 

:, een biogasinstallatie hebben opgericht; 

- geïntimeerden te zien en te horen veroordelen tot herstel, binnen de 12 maanden, 
11a bete!ceiiillg vat r de aitspt aak, oa11 de pi Mts i11 de oo1 ~p1 o11kelijke ~te et, l,et:eij het 

afbreken en verwijderen van de volledige biogasinstallatie, incl. eventuele vloerplaat 
en fundamenten, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwij
dering van de afbraakmaterialen van het terrein; 

- geïntimeerden een dwangsom op te leggen van 125 EUR per dag, bij niet-uitvoering 
van het vonnis binnen de gestelde termijn; 

- te zeggen voor recht dat de termijn van herstel niet dient beschouwd te worden als 
een termijn van verbeurdverklaring van de dwangsom; 

- geïntimeerden geen bijkomende termijn in de zin van art. 1385bis, 4de lid Ger.W. toe 
te staan en deze termijn uitdrukkelijk uit te sluiten. 

Het exploot van dagvaarding werd overgeschreven op het 2de Hypotheekkantoor te 
top 24 september 2013. 

Een exploot van herdaging - waarmee het eerste exploot van dagvaarding mee 
werd betekend - werd betekend bij exploot van 4 oktober 2013. Dit exploot werd 
slechts overgeschreven in het Hypotheekkantoor van het gebied waar de onroerende 
goederen gelegen zijn op datum van 24 april 2018. 

3. 
De eerste rechter verklaart de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur niet 
ontvankelijk. 

De eerste rechter overweegt dat ofschoon te dezen inderdaad een overschrijving 
voorligt van de herstelvordering dewelke de stedenbouwkundig inspecteur ten aan
zien van het kwestieuze onroerend goed nastreeft, en in die zin derden ervan kennis 
kunnen nemen, te deze niet kan worden voorbijgegaan aan de vaststell ing dat in 
toepassing van art. 6.2.1 lid 1 VCRO het exploot van inleiding van het geding, dient 
te worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. 
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4. De eisen in hoger beroep 

Het hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur strekt tot de hervorming van 
het bestreden vonnis teneinde de oorspronkelijke herstelvordering ontvankelijk en 
gegrond te horen verklaren. 

5. 
Geïntimeerden concluderen tot de ongegrondheid van het hoger beroep en de 
Integt ale bevestiging va11 liet bes u ede11 vol 111is. 

Beoordeling 

6. 
De herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur - uitgebracht op 18 oktober 
2012 - strekt ertoe geïntimeerden te zien en te horen veroordelen tot herstel, binnen 
de 12 maanden, na betekening van de uitspraak, van de plaats in de oorspronkelijke 
staat, hetzij het afbreken en verwijderen van de volledige biogasinstallatie, inclusief 
eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

De herstelvordering geschiedt in rem en richt zich derhalve tegen alle deelnemers aan 
de bouwmisdrijven; het is daarbij irrelevant of de overtreders al dan niet eigenaar zijn 
van de wederrechtelijke constructies. Het herstel dient te worden bevolen ten aanzien 
van ieder die schuldig wordt bevonden wegens het plegen van of het deelnemen aan 
het bouwmisdrijf. 

In januari 2010 werd een aanvraag ingediend tot het bekomen van een stedenbouw
kundige vergunning voor het plaatsen van 3 silo's. Deze vergunning werd verleend op 
29 maart 2010 en is definitief. Deze 3 silo's maken geen deel uit van de herstel
vordering, zoals bevestigd door de stedenbouwkundig inspecteur. 

7. 
Door de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunningen van 31 januari 2006 en 
29 juni 2009 is de huidige toestand van het biogasbedrijf onvergund. 

De vergunningsteestand is als volgt: 

- 31 januari 2006: stedenbouwkundige vergunning mits voorwaarden afgeleverd 
door het college van burgemeester en schepenen voor de oprichting van een biogas
installatie met verharding, groenscherm, weegbrug en waterbuffering; 
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- 20 oktober 2008: P.V. en stakingsbevel door de inspectie RWO voor het niet 
uitvoeren van de vergunningsvoorwaarden van 31 januari 2006; 
- 29 juni 2009: stedenbouwkundige vergunning mits voorwaarden voor het regula
riseren van de biogasinstallatie; 
- 10 juni 2010: P.V. van vaststelling door de inspectie RWO; de werken werden uit
gevoerd conform de vergunning van 29 juni 2009; 
- 10 september 2010: arrest van de Raad van State; vernietiging stedenbouwku11dige 
vergunning, afgeleverd voor het bouwen van een biogasinstallatie met verharding, 
groerrsclrerrrr, weegbrug ett uvatEl buffet ir tg vatt 31 jartU81 i 2096 {err e3t 1 tr. Z87.28x), 
- 14 maart 2012: arrest van de Raad van State; vernietiging stedenbouwkundige 
vergunning, afgeleverd voor de regularisatie van een biogasinstallatie van 29 juni 2009 
{arrest nr. 218.463); 
- 19 september 2012: weigering stedenbouwkundige vergunning door de Beste11dige 
Deputatie (na uitblijven van de beslissing van het college) voor de regularisatie van de 
biogasinstallatie; 
- 1 december 2014: weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en 
schepenen; 
- 2 april 2015: inwilliging van het administratief beroep tegen de weigeringsbeslissing 
van de CBS en toekenning van een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaar
den voor het bouwen van diverse luchtbehandelingsinstallaties en de regularisatie van 
een biogasinstallatie door de Bestendige Deputatie; 
- 6 september 2016: arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waarbij 
het hoger beroep van de heer 1 tegen de weigeringsbeslissing van 19 
september 2012 en het hoger beroep van tegen de steden-
bouwkundige vergunning van 2 april 2015 werden verworpen. 

8. 
De biogasinstallatie is gelegen in een agrarisch landschappelijk waardevol gebied -
volgens het gewestplan : (KB 3 april 1979) - waarin het volgende voor
schrift luidt: 
"Dit is een gebied waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap 
te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen." 

De percelen zijn gelegen volgens de Vlaamse Landschapsatlas in een relictzone 
(benedenloop van de van :). De landschappelijke waarde van 
de omgeving wordt ook benadrukt in het ruimtelijk structuurplan van de gemeente 

en het document "ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos'' dat 
aansluit bij het ruimtelij k structuurplan Vlaanderen. 
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Bij arresten van 21 juni 2012 en 21 januari 2016 van de Raad van State werden de 
milieuvergunningen verleend door de Vlaamse Minister in graad van administratief 
beroep op 25 juli 2006 en 19 maart 2013 vernietigd. De eerste aanvraag werd 
ingediend door de heer - voor het veranderen van de vergunde inrichting 
door uitbreiding met een co-vergistingsinstallatie van mest, energieteelten, secun
daire grondstoffen en organische biologische afvalstoffen met productie van biogas 
- en de tweede aanvraag werd ingediend door - voor de 
exploitatie van een vergistingsinstallatie voor het vergisten van organische landbouw 
en niet-landbouw gerelateerde stromen. 

Het vernietigingsmotief in de twee arresten heeft betrekking op de onverenigbaar
heid van de inrichting met de bestemming landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende een positief advies voor de 
herstelvordering op 25 juni 2013 met de motivering dat de biogasinstallatie niet 
verenigbaar kan worden geacht met de plaatselijke ordening. 

9. 
Geïntimeerden roepen vier gronden van onontvankelijkheld van de herstelvordering 
in: 

10. 

Wat betreft de overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor; 
Wat betreft het voorafgaandelijk advies van de Hoge Raad voor het Hand
havingsbeleld; 
Wat betreft de geldigheid van de herstelvordering; 
Wat betreft de verjaring van de herste!vordering. 

De verplichting tot overschrijving van het exploot tot inleiding van een geding dat de 
inwilliging van een herstelmaatregel beoogt bij de burgerlijke rechter strekt ertoe te 
voorkomen dat een derde onwetend zou zijn van het mogelijk onwettig karakter van 
een gebouw waarvan hij eigenaar wenst te worden of waarop hij rechten wenst te 
verkrijgen. 

Het normdoel van die bepaling wordt bereikt indien in het raam van een burgerlijk 
geding wordt overgaan tot de overschrijving van de dagvaarding, waarbij een herstel
maatregel wordt gevorderd (art. 6.2.1 VCRO). 

De overschrijving strekt ertoe aan derden bekend te maken dat de rechterlijke 
beslissing die zal volgen de toestand van het onroerend goed kan beïnvloeden, en 
dat de derde zo zijn beslissing om al dan niet een titel op het onroerend goed in 
kwestie te verkrijgen, kan laten afhangen van de informatie die de publicatie in het 
hypotheekkantoor hem verstrekt. 
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Aangezien de eerste dagvaarding werd overgeschreven op het Tweede hypotheek
kantoor te . waren derden op de hoogte van het bestaan van de weder
rechtelijke constructie en is het normdoel bereikt. 
Door de overschrijving van het exploot tot inleiding van het geding in het hypotheek
kantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn, zelfs indien een tweede 
exploot van herdaging werd betekend, zijn derden op de hoogte gebracht dat er 
een rechterlijke beslissing kan volgen die de toestand van het onroerend goed kan 
beït1vloede11 e1 1 is l1et IIOiiiidoel be1 ei((t. 

Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt overigens: 

dat de publiciteitsvereiste ertoe strekt derden te informeren over het 
potentieel onwettig karakter van een verkaveling, een bouwwerk of 
verbouwing (Pari.St., Senaat, 1958-1959, nr.124, p.83}; 
dat de niet-overschrijving van de akte die de rechtsingang van de herstel
vordering beoogt, nog in de loop van de procedure kan worden rechtgezet 
(Pari.St., Vlaams Parlement, 1998-1999, nr. 1332/1, p74}. 

De herstelvordering werd ten onrechte door de eerste rechter onontvankelijk 
verklaard en het bestreden vonnis dient te worden hervormd. 

11. 
Geïntimeerden houden voor dat de herstelvordering onontvankelijk dient te worden 
verklaard omdat het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid niet bij de 
inleidende dagvaarding was "gevoegd" . 

De herstelmaatregel strekt ertoe een einde te maken aan de met de wet strijdige 
toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt 
geschaad. Wanneer de stedenbouwkundig inspecteur het herstel vordert dan oefent 
hij een wettelijke opdracht in het algemeen belang uit en streeft hij geen particulier 
belang na. De herstelvordering kan slechts worden ingesteld indien daarvoor een 
voorafgaand posit ief advies werd verleend door de Hoge Raad voor het Handhavings
beleid. 

Dit wordt opgelegd overeenkomstig de decretale bepaling van art. 6.1. 7 samen 
gelezen met art. 6.1.41 §6 VCRO. 
Of dit voorafgaand advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid mee 
betekend dient te worden met het inleidend exploot van dagvaarding, kan enkel 
volgen uit een procedureregel die tot de uitsluitende bevoegdheid van de federa le 
wetgever behoort. 
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De bevoegdheid inzake ruimtelijke ordening staat de gewesten niet toe regels uit te 
vaardigen met betrekking tot de bevoegdheid en de procedure voor de gewone 
rechtscolleges. 

De verplichting om voorafgaand het advies in te winnen van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid maakt het mogelijk om de gegrondheid van de herstelvordering te 
beoordelen, maar er is geen enkele rechtsregel die de stedenbouwkundig inspecteur 
verplicht om dit voorafgaand advies mee te betekenen met de inleidende dagvaarding 
voor de bUi geilijk:e r eeltter (zie ooi< GJondbbettel~·k Uef ffrre5t ",, 139/2fJ12 !fa;~ 1'1 

november 2012). 

12. 
Verder stellen geïntimeerden dat de herstelvordering niet langer berust op een 
geldig positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Overeenkomstig 
art. 6.1.11, 2de lid VCRO geldt een positief advies voor een periode van twee jaar, te 
rekenen vanaf de datum waarop over het advies wordt beslist. 

Conform de Cassatierechtspraak mag het positief advies niet ouder zijn dan twee jaar 
op de datum waarop de herstelvordering voor de burgerlijke rechter wordt ingeleid, 
met een inleidend exploot van dagvaarding. 

Cfr. Cassatie 17 november 2015, www.cass.be, P.l4.1274.N: 

"Uit de doelstelling van de vereiste van het positief advies van de HRHB, namelijk 
het bereiken van een grotere coherentie in de beleidsbeslissingen van het bestuur om 
herstel te vorderen, alsmede de samenhang tussen de voormelde bepalingen volgt dat 
de herstelvordering slechts op ontvankelijke wijze bij het parket kan worden ingeleid 
indien op de datum van de brief waarmee de vordering bij het parket wordt ingeleid 
het positief advies van de HRHB niet ouder is dan twee jaar. 
Uit die bepalingen volgt niet dat de herstelvordering slechts bij de stro/rechter op 
ontvankelijke wijze samen met de strafvordering kan aanhangig worden gemaakt 
indien op de datum van de aanhangigmaking het positief advles van de HRHB minder 
dan twee jaar oud Is." 

In casu werd het positief advies van de HRH uitgebracht op 13 juni 2013 en de 
in leidende dagvaarding betekend bij exploot van 4 oktober 2013. 
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13. 
Op 20 oktober 2008 werd een proces-verbaal opgesteld met stakingsbevel gezien het 
niet-conform de stedenbouwkundige vergunning oprichten van de biogasinstallatie 
en het oprichten van een muur, meer bepaald de oprichting van een loods van 1.000 
m2 zonder stedenbouwkundige vergunning evena ls het oprichten van een muur uit 
betonnen elementen van ongeveer 18 m lang en 3 m hoog, op 8,85 m van de linker 
perceelgrens, met een reliëfwijziging, het oprichten van een sleufsilo niet conform de 
vergunning van 31 januari 2006, met alsdan afwijkende aanleg van een aarden wal 
eraan, het bouwen van 4 opslagbassins niet cohforrn de verguillillig e11 de iflplaiiliiig 
van een elektriciteitscabine op 6 m uit de as in plaats van, conform de vergunning, op 
13 m. 

De herstelvordering werd dus tijdig uitgebracht- binnen de vijfjarige verjaringstermijn 
- bij exploot van herdaging van 4 oktober 2013 en is niet verjaard. 

14. 
Ten gronde 

De Raad van State heeft de stedenbouwkundige vergunningen onder meer vernietigd 
omwille van het feit dat de vergunningen geen enkele motivering bevatten met 
betrekking tot de verenigbaarheid van de constructies met de nadere aanwijzing 
"landschappelijk waardevol agrarisch gebied" die het gewestplan aan het betrokken 
agrarisch gebied heeft gegeven. Zelfs door het opleggen van een groenscherm op een 
gronddam kan immers nog niet worden opgemaakt dat de vergunning verlenende 
overheid in concreto met de eisen ter vrijwaring van het landschap heeft nagegaan. 

De bestendige deputatie had in haar weigeringsbeslissing volgende motivering 

gegeven: 

"Overwegende dat de bezwaren, inzake de afbreuk aan de schoonheidswaarde van het 
betrokken landschappelijk waardevol gebied tegen de Herkvallei, vandaag nog steeds 
bijgetreden kunnen worden; dat het bedrijf thans een omvang van industriële schaal 
heeft bereikt waardoor het niet meer in de omgeving integreerbaar is; dat het bedrijf 
enkel kan ingekapseld worden door de aanleg van een brede groenbuffer vergelijkbaar 
met bufferstroken rond een industriegebied waardoor twee niet-compatibele functies 
worden gescheiden." 
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De Raad voor vergunningsbetwistingen motiveerde haar beslissingen in de arresten 
van 6 september 2016 als volgt: 

"De conclusie van het voorgaande is dat in de bestreden beslissing niet op afdoende 
wijze gemotiveerd wordt waarom de aanvraag in overeenstemming is met de 
bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied en dat de verwerende 
partij niet op afdoende wijze motiveert waarom zij een andersluidend standpunt heeft 
ingenomen. 
De aanwezigheid van reeds bestaande bebouwing of structuren in het landschap 
betekent immers niet dat de schoonheidswaarde van het landschap niet verder moet 
worden beschermd. Noch het reeds aangetast karakter van de omgeving, noch het 
beeldbepalend karakter van agrarische bedrijven mag er toe leiden dat het land
schappelijk waardevol karakter van het gebied verder wordt aangetast." 

De Raad voor vergunningsbetwistingen gaat duidelijk in tegen het argument van 
geïntimeerden "dat t niet kan gevolgd worden dat volgende overweging fouter 
een stijlclausule is." 

De Bestendige Deputatie heeft duidelijk overwogen: 

dat het bedrijf verviervoudigd is en een industriële schaal heeft aangenomen; 
dat de omvang van het thans bestaand bedrijf een dermate omvang heeft 
aangenomen dat het niet meer integreerbaar is in de schoonheidswaarde van 
de omgeving; 
dat de omvang van het thans bestaand bedrijf strijdig is met het para-agrarisch 
karakter van een biogasinstallatie. 

De stedenbouwkundig inspecteur motiveert de herstelvordering tot afbraak en 
verwijdering van de biogasinstallatie als volgt: 

"De bestaande gebouwen van het bedrijf tasten het landschap reeds aan. Maar door 
de bijkomende biogasinstallatie wordt de ingenomen oppervlakte verdubbeld waar
door het landschap definitief wordt aangetast. De aantasting ingevolge de uitvoering 
van werken zonder vergunning is nog groter geworden : er werd een betonnen muur 
van ca. 18 meter opgericht, een loods van 20 m x SOm, er werden grotere 
opslagbassins dan vergund gebouwd. Een reeds bestaande aantasting van de schoon
heidswaarde van het gebied is geen vrijgeleide voor een verdere aantasting." 
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15. 
Het komt de rechter toe om de herstelvordering te toetsen op zijn interne en externe 
wettigheid, of deze strookt met de wet dan wel of ze op machtsoverschrijding of 
machtsafwending berust. 
De rechter kan niet zelf de redelij ke herstelmaatregel bepalen maar hij moet wel oor
delen of de herstelvorderende overheid wettig en in redelijkheid is kunnen komen 
tot de beslissing om deze of gene andere wijze van herstel te vorderen. 
De wettigheidstaetsing houdt onder meer in dat de vordering wordt getoetst aan de 
19egiAseleA 'f'afl 19ejqeerlijiE 13esti:H~r. 

Het hof oordeelt dat in dit dossier de beoogde herstelmaatregel niet onredelijk voor
komt, maar integendeel noodzakelijk is - op grond van de aard van de overtreding, 
vooral de omvang ervan en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening- voor het 
herstel van deze ruimtelijke ordening. 

Concreet komt het hof tot deze beoordeling op grond van volgende overwegingen: 

Ingevolge de vernietigingsarresten van de Raad van State is er voor de 
kwestieuze biogasinstallatie geen stedenbouwkundige vergunning voor
handen, noch een geldige milieuvergunning; 
De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid heeft een volledig posit ief advies 
gegeven voor de herstelmaatregel; 
Alhoewel de gasverbrandingsinstallatie aanvankelijk voorwaardelijk gunstige 
adviezen heeft verkregen, is het bedrij f dermate op industriële basis gegroeid, 
zodat het totaal niet meer inpasbaar is in het landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied; 
De voorwaarden van de oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning 
werden niet nageleefd en evenmin als de voorwaarden betreffende de 
herkomst van het organisch materiaal en het gebruik van het residu om de 
installatie in agrarisch gebied te aanvaarden; 
De installatie wordt hevig gecontesteerd door de omgeving, vanwege geur
hinder en verkeershinder, door de aanvoer van mest door vrachtwagens op 
de kleine landwegen; 
De zwaarwichtige impact van de biogasinstallatie in het landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied is voldoende aangetoond. 
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16. 
Besluit 

Het hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur van het Vlaams Gewest is 
ontvankelijk en gegrond. 
De herstelmaatregel van afbraak van de biogasinstallatie dient te worden bevolen. 
De vordering van de stedenbouwkundig inspecteur is gegrond en het bestreden 
vonnis dient integraal te worden hervormd. 

17. 
Overeenkomstig art. 1017 Ger.W. zijn de gerechtskosten ten laste van de in het 
ongelijk gestelde partij. Geïntimeerden zijn gelet op de gegrondheid van het hoger 
beroep de in het ongelijk gestelde partijen. 

Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding hoger beroep bedraagt overeen
komstig het K.B. van 26 oktober 2007 (geïndexeerd met ingang van 1 juni 2016) de 
som van 1.440 EUR. 

Beslissing 

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak. 

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik van de taal in gerechtszaken. 

Het hof verklaar t het hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur van het 
Vlaams Gewest ontvankelijk en gegrond. 

Het hof, opnieuw recht sprekende, hervormt integraal het bestreden vonn is; 

Het hof: 

- stelt vast dat geïntimeerd en zonder in het bezit te zijn van een voorafgaande en 
uitdrukke lijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen op een 
grond gelegen te ter plaatse genaamd 

: en , gekadastreerd --~ 
A 

c 

, een biogasinstallatie hebben opgericht; 
en sectie 
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-veroordeelt geïntimeerden binnen de 12 maanden, na betekening van de uitspraak, 
van de plaats in de oorspronkelijke staat, hetzij het afbreken en verwijderen van 
de volledige biogasinstallatie, inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten, het op
vullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraak
materialen van het terrein, uitgezonderd de drie vergunde silo's. 

- legt geïntimeerden een dwangsom op van 125 EUR per dag, bij niet-uitvoering van 
het arrest binnen de gestelde termijn; 

- zegt voor recht dat de termijn van herstel niet dient beschouwd te worden als een 
termijn van verbeurdverklaring van de dwangsom; 

Het hof verwijst geïntimeerden solidair in de gedingkosten, vereffend aan de zijde van 
de stedenbouwkundig inspecteur op: 

dagvaardingskosten: 
rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 
rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 

€ 534,48 
€ 1.440 
€ 1.440 

Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van 9 september 2019 

door 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Plaatsvervangend Raadsheer 

GriffiP.r 
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