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De heer
wonende te
RRN
appellant,
vertegenwoordigd door Mr.

advocaat te

ref.

tegen het vonnis van de ABkg kamer van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Antwerpen van 13 november 2018, gekend onder het
rolnummer 18/3316/A
tegen

HET VLAAMS GEWEST,
Vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van de MinisterPresident en waarvan de dienst bevoegd om deze betekening t e ontvangen, namelijk
het kabi net van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, dienst Kanselarij, gevestigd
te 1000 BRUSSEL, Koolstraat 35
geïntimeerde,
vertegenwoordigd

door

advocaat

Mr.

te

(Ref.

(dossier

1)

***
Gezien het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 13.11.2018;
Gezien het verzoekschrift in hoger beroep neergelegd door

t er griffie

van dit hof op 28.02.2019, dat volgens verklaring van partijen niet betekend werd;
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1.

DE ANTECEDENTEN EN DE VORDERINGEN

1.
(hierna

) is eigenaar van een gebouw te
waarvoor op 06.08.2010 een stedenbouwkundige

vergunning we rd afgeleverd met het oog op de verbouwing van het pand naar een
horecagelegenheid met vier wooneenheden .
De werken namen een aanvang op 25.11.2010 en het kwestieuze pand werd op 14.12.2016
bezocht door de steden bouwkundige inspectiediensten van de stad Antwerpen.
Op 14.12.2016 werd een mondeling stakingsbevel uitgebracht, dat op 23.12.2016 schriftelijk
bekrachtigd werd, waarin gesteld werd dat

.verken uitvoerde in strijd met de

toegekende stedenbouwkundige vergunning.

2.
hield voor dat het stakingsbevel niet op wettige wijze werd opgelegd en
diende te worden opgeheven.
Hij verwees hiervoor o.a.:
naar het feit dat tussen het mondeling opleggen van het stakingsbevel en de
bekrachtiging ervan 10 dagen waren verlopen, terwijl dit wettelijk bi nnen een termijn
van 8 dagen diende te gebeuren;
naar het feit dat het stakingsbevel niet werd aangewend als een preventieve
maatregel.

3.
Hij ging op 11.06.2018 over tot dagvaarding van het VLAAMS GEWEST tenei nde t e
verschijnen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, zete lende zoals in kort geding.
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Zijn vordering strekte ertoe het stakingsbevel, zoals mondeling opgelegd op 14.12.2016 en
schriftelijk bekrachtigd op 23.12.2016 onwettig te horen verklaren en te horen opheffen en
de kosten lastens het VLAAMS GEWEST te leggen.

4.
In latere conclusies wierp

op:

dat de door de bevoegde ambtenaar gedane vaststellingen onwettig waren, nu hij
geen toestemming had gegeven om een inspectie te komen uitvoeren, vaststellingen
te doen en foto's te nemen, nu dit enkel kan na voorafgaandelijke schriftelijke
machtiging of toestemming van de eigenaar;
dat de kwestieuze vaststellingen gebeurden door de heer

als

stadstoezichter in zijn hoedanigheid van gemeentelijk ambtenaar zoals aangewezen
door de gouverneur, terwijl een dergelijk aanstellingsbesluit nergens terug te vinden
is;

5.
Het VLAAMS GEWEST betwistte de vordering en verzocht de eerste rechter de vordering als
ongegrond af te wijzen en

te veroordelen tot betaling van alle gedingkosten.

6.
In het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Antwerpen, zetelende zoals in kortgeding van 13.11.2018 werd de vordering van
ongegrond verklaard en werd hij verwezen in de gedingkosten.

7.
Bij een op 28.02.2019 ter griffie van het hof neergelegd verzoekschrift tekende
hoger beroep aan tegen voormeld vonnis van 13.11.2018.
Hij verzoekt daarin het hof het bestreden vonnis ten iet te doen en herneemt zijn voor de
eerste rechter gestelde vordering teneinde het stakingsbevel, dat mondeling op 14.12.2016
werd opgelegd en op 23.12.2016 schriftelijk bevestigd werd, onwettig te horen verklaren en
te horen opheffen en het VLAAMS GEWEST te horen veroordelen tot betaling van de
gedingkosten.
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8.

ongegrond te

Het VLAAMS GEWEST verzoekt het hof het hoger beroep van
verklaren en hem te verwijzen in de gedingkosten.

9.
Partijen halen in hoger beroep dezelfde middelen aan, die ook voor de eerste rechter
werden ingeroepen.

2.

BEOORDELING

M.b.t. het door

ingeroepen middel aangaande de onwettigheid van de

vaststelling gelet op de afwezigheid van een door de eigenaar gegeven toestemming
oordeelt het hof als volgt.

10.
Het binnentredingsrecht kan worden uitgeoefend zowel door de agenten en officieren van
gerechtelijke politie als door de krachtens het decreet bijzonder aangewezen ambtenaren.
Het heeft slechts betrekking op de bouwplaatsen en de gebouwen en niet op andere
plaatsen. Enige tijdsbeperking is niet voorzien. Het binnentredingsrecht geldt zowel overdag
als

's nachts. Dit recht kan worden uitgeoefend buiten elke aanwijzing voor een gepleegd

bouwmisdrijf.

Het gaat wel

degelijk om

een

betredingsrecht en

niet om een

huiszoekingsrecht. Het betreden van de werf of het (onbewoond) pand is toegelaten om de
nodige vaststellingen inzake stedenbouw te doen (zie:

en

, ' Milieurecht en straf(proces)recht: een aantal bedenkingen met onder meer
aandacht voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen', TMR. 2008, afl. 6,

769).
Het betreden van een bewoond pand of een doorzoeking van bijvoorbeeld kasten aanwezig
in een on bewoond pand valt buiten de grenzen van het betredi ngsrecht.
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11.
Uit het voorliggende P.V. van 20.12.2016 blijkt dat het pand toegankelijk was (blz. 1/22 P.V.)
en dat de werken in uitvoering waren en niet in gebruik (P.V. blz. 11/22).
Verder blijkt uit de voorliggende foto's dat de woningen op de verdiepingen niet in gebruik
waren, niet bemeubeld waren en dat het ging om een werf ('gezien het een werf betrof,

werd er geen schriftelijke toestemming gevraagd om het pand te betreden'- blz. 20/22 P.V.).
Het hof voegt daar aan toe dat uit geen enkele door de kwestieuze ambtenaar verrichte
handelingen blijkt dat deze het karakter van een huiszoeking zouden hebben gehad (zo
waren de handelsruimte (café) en de kelders niet toegankelijk en heeft de ambtenaar zich
hiertoe geen toegang verschaft).
aangehaalde rechtspraak (o.a.

De door

. 23 april 2014) kan niet

zomaar van toepassing worden verklaard op huidige casus, aangezien het aldaar een
gebouw betrof dat geen werf was en bovendien bewoond werd (met name door twee
illegalen).
De aldus verrichte vaststellingen en het P.V. werden wel degelijk rechtsgeldig (op)gemaakt.

M.b.t. het door

ingeroepen middel aangaande de bekrachtiging van het

stakingsbevel oordeelt het hof als volgt.

12.
Artikel 6.1.47, Sde lid VCRO luidde als volgt:

"Op straffe van verval moet het bevel tot staking binnen acht dagen na de
kennisgeving van het proces-verbaal aan de bevoegde stedenbouwkundig inspecteur,
door hem worden bekrachtigd. Die bekrachtiging wordt binnen twee werkdagen per
aangetekende brief verzonden naar de personen, vermeld in het derde lid."
Het stakingsbevel werd mondeling opgelegd op 14.12.2016, het P.V. werd opgesteld op
20.12.2016 en werd op dezelfde datum overgemaakt aan o.a. de stedenbouwkundig
inspecteur, die het op 22.12.2016 ontving.
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De bekrachtigingsbeslissing dateert van 23.12.2016 en werd verstuurd aan de personen,
bedoeld in artikel6.1.47, 3 de lid op dezelfde dag, zijnde 23.12.2016.
De in voormeld artikel 6.1.47,

Sde

lid opgenomen termijnen werden aldus gerespecteerd.

13.
Hieraan wordt geen afbreuk gedaan doordat

de datum niet kende waarop

de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur (GSI) in kennis werd gesteld van het
kwestieuze P.V.
Uit de voorliggende stukken blijkt dat de kennisgeving aan de GSI gebeurde per aangetekend
sch rijven van 20.12.2016 (zie stukken 3 en 4 VLAAMS GEWEST) en door hem ontvangen
werd op 22.12.2016 (idem).

M .b.t. het door

ingeroepen middel aangaande de hoedanigheid van de heer
oordeelt het hof als volgt.

14.
Het hoger vermelde binnentredingsrecht kan worden uitgeoefend zowel door de agenten en
officieren van gerechtelijke politie als door de krachtens het decreet bijzonder aangewezen
ambtenaren.
Het hof stelt vast dat op de zitting van het college van burgemeester en schepenen van de
stad

van 05.12.2008 de provinciegouverneur werd verzocht om o.a. de heer

aan te stellen 'om misdrijven op te sporen en vast te stellen door een
proces-verbaal dat geldt tot bewijs van het tegendeel zoals omschreven in titel V van het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening' (stuk 8
VLAAMS GEWEST).
Het hof stelt eveneens vast dat bij beslissing van 17.07.2009 de gouverneur o.a. de heer
dienaangaande aanstelde (stuk 9 VLAAMS GEWEST), zodat

aldus

vanaf 17.07.2009 werd aangesteld om misdrijven op te sporen en vast te stellen door een
proces-verbaal dat geldt tot bewijs van het tegendeel zoals omschreven in titel V van het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelij ke ordening en waarbij
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gesteld werd 'dat hij toegang heeft tot de bouwplaats en de gebouwen om alle nodige

opsporingen en vaststellingen te doen'.
Het loutere feit dat

dit gouverneursbesluit niet kon terugvinden doet hieraan

geen afbreuk.
was aldus op datum van 14.12.2016 gemachtigd om de alsdan gedane
opsporingen en vaststellingen, zoals die blijken uit het P.V. van 20.12.2016, te verrichten .

ingeroepen middel aangaande het stakingsbevel als

M .b.t. het door

preventieve maatregel oordeelt het hof als volgt.

15.
In het stakingsbevel en de bekrachtigingsbeslissing werd de staking gelast van alle werken in
functie van het wijzigen van het aantal wooneenheden in het volledige gebouw, nu niet
alleen werd vastgesteld dat de voor- en achtergevel alsook de inwendige werken niet
conform de stedenbouwkundige vergunning werden uitgevoerd, maar tevens dat er
bijkomende woonentiteiten op de eerste en de derde verdieping werden gecreëerd.

16.
Terecht werpt

op dat het stakingsbevel in t oepassing van artikel 159 GW op

zijn externe en interne wettigheid dient gecontroleerd te worden, waarbij dient te worden
nagegaan of het kwestieuze bevel strookt met de wet en een preventief karakter heeft, dan
wel berust op machtsoverschrijding of machtsafwending.
Als gevolg hiervan moet het hof dit bevel eveneens toetsen aan het gegeven of het opleggen
van een herstelvordering nog mogelijk is, m.a.w. moet het hof onderzoeken of het
stedenbouwmisdrijf of de stedenbouwmisdrijven waarvan de overheid de staking beveelt,
wel strafbaar is/zijn.
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17.
Artikel 6.1.47 VCRO bepaalde dat de staking van het werk, de handeling of het gebruik kon
worden bevolen wanneer deze een inbreuk vormden op de verplichtingen zoals bepaald in
artikel 6.1.1 VCRO of wanneer tijdens de duur van de werkzaamheden de in uitvoering zijnde
vergunning en het bijhorend dossier niet op de bouwplaats ter beschikking lag (art. 4.7.19 §
4VCRO).
Uit de door

in het kwestieuze P.V. van 20.12.2016 gemaakte vaststellingen blijkt

o.a. dat:
men op de derde verdieping bezig was met het creëren van een zelfstandige woning
op de bestaande zolderverdieping waar volgens de stedenbouwkundige vergunning
geen wijzigingen zouden worden uitgevoerd;
op de tweede en derde verdieping men bezig was met het creëren van een
zelfstandige woning en met een extra woning op de derde verdieping, terwijl aldaar
in de stedenbouwkundige vergunning werd voorzien in één zelfstandige woning met
interne spiltrap;
het aantal wooneenheden werd gewijzigd van 4 naar 7 doordat op de eerste
verdieping achteraan een woning werd gecreëerd evenals op de derde verdieping
links en rechts;
op blz. 11/22 P.V. gemeld werd dat de werken in uitvoering waren;
in de woningentiteiten (met uitzondering van een drietal deuren) nog geen
binnendeuren waren geplaatst en nog geen toestellen werden aangesloten;
de leidingen voor cv geplaatst waren maar dat nog geen verwarmingselementen
waren aangesloten;
de toiletten, douches en keukenmeubels nog niet geplaatst waren;
de wanden in gipskarton nog niet afgewerkt/geschilderd waren.
Het hof leidt uit de door

gedane vaststellingen af dat men op het ogenblik van

vaststelling nog duidelijk bezig was bijkomende woonentiteiten te creëren en dat het niet
ging over alleen maar wat "schilder- en opsmukwerken".
Alleszins levert

niet het tegenbewijs van voormelde vaststellingen, in het

bijzonder bewijst hij niet dat het kwestieuze gebouw op 14.12.2016 niet zonder meer
toegankelij k was en van het feit dat dat niet om een werf ging.
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Evenmin levert

het bewijs dat op datum van de vaststellingen er nog een
huurovereenkomst van kracht was met
hetgeen wordt tegengesproken door
de staat van het gebouw op het ogenblik van de vaststellingen.
De voorliggende huurovereenkomst dateert van 31.10.2015, nam een aanvang op
01.11.2015, terwijl op datum van vaststellingen geen enkele wooneenheid in staat van
verhuring of bewoning was. De huurovereenkomst heeft bovendien geen vaste datum, er
wordt geen inschrijving van de huurder op voormeld adres voorgelegd en er werd enkel
bewijs geleverd van betaling van de huurprijs voor de maanden november en december
2015.

18.
Het hof leidt hieruit af dat de werken in functie van de wijzigingen van het aantal vergunde
woongelegenheden aldus nog in uitvoering waren.
Met een dergelijk bevel tot staking beoogde de overheid als dusdanig de stopzetting van de
'verdere' werken, hetgeen in casu wel degelijk duidt op het preventief karakter van het

kwestieuze sta kingsbevel aangezien de overheid wel degelijk de staking viseerde van de
verdere uitvoering van hoger opgesomde werken en er geenszins sprake was dat de
woongelegenheden reeds waren afgewerkt, laat staan dat er sprake was van enig gebruik
van de woonentiteiten.
Met de invoering van het stakingsbevel door de wet van 22 december 1970 heeft de
wetgever inderdaad de bedoeling gehad om een instrument te creëren waardoor de
overheid kan beletten dat een vastgestelde wederrechtelijke toestand erger dan wel
onherstelbaar wordt.
Het is duidelijk dat het aan

opgelegde stakingsbevel beantwoordt aan het
door de wetgever beoogde doel en als preventieve maatregel werd aangewend, nu de
vastgestelde misdrijven nog niet voltrokken maar bezig waren.

19.
Het hof stelt vast dat de aan de gang zijnde werken vergunningsplichtig zijn en in strijd
bevonden werden met artikel 4.2.1 §1 VCRO, hetgeen overeenkomstig artikel 6.1.1. VCRO
strafbaar werd gesteld, zodat een herstelvordering nog steeds mogelijk was/is.
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Er is evenmin sprake van verjaring en hoger werd reeds uiteengezet dat er geen sprake is
van een voltrokken misdrijf, maar nog steeds een misdrijf in wording voor wat betreft de
omvorming/uitbreiding van de woonentiteiten.
Het stakingsbevel strekte er in casu aldus toe te voorkomen:
dat er verdere aantasting zou gebeuren van de goede ruimtelijke ordening;
dat verdere misdrijven werden gepleegd;
dat de beoordeling van het herstel door de rechter werd gehypothekeerd.
Het hof is van oordeel dat, gezien de ernst van de overtredingen, hoofdzakelijk bestaande in
het uitbreiden van het aantal woonentiteiten zonder overeenstemmende vergunning (van 4
naar 7), zijnde bijna een verdubbeling van het toegelaten aantal, het stakingsbevel door het
hof niet disproportioneel zwaar wordt bevonden voor

als overtreder, te

meer zeker niet kan worden voorgehouden dat de werken voor het grootste gedeelte reeds
zouden uitgevoerd zijn (zie hoger).
Hierdoor weegt het door het bevel verkregen voordeel op tegen de last die er voor
Jitvloeit.
Machtsoverschrijding of machtsafwending wordt in casu door

evenmin

bewezen.
Het hof besluit uit dit al les dat het stakingsbevel in de gegeven omstandigheden niet werd
aangewend teneinde het herstel van de plaats te bekomen en geenszins een bestraffing
uitmaakte van reeds voltrokken feiten, nu het duidelijk is dat de werken inzake splitsing van
woonentiteiten nog aan de gang waren en het stakingsbevel er aldus op gericht was een
verdere aantasting van de ruimtelijke ordening te voorkomen .

20.
Het hof verklaart het hoger beroep van

ongegrond en bevestigt het

wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot

bestreden vonnis.

betaling van de gedingkosten van het hoger beroep.
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3.

BESLISSING

Het hof beslist bij arrest op t egenspraak.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
van de taa l in gerechtszaken.
Het hof:
Verklaa rt het hoger beroep van

ongegrond;

Bevestigt het bestreden von nis;
Veroordeelt

tot betaling van de gedingkosten van het hoger beroep,

aan de zijde van het VLAAMS GEWEST begroot en door het hof vereffend op een
rechtsplegingsvergoeding van 1.440 EUR.
Veroordeelt

tot betaling van het rolrecht in beroep ten belope van 400

EUR aan de FOD Financiën, na uitnodiging hiertoe.
Dit arrest we rd uitgesproken in de openbare zitting van 10 februari 2020 door
Raadsheer d.d. Voorzitter
Griffier
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