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Het hof van bernep te Geot, tiende correctionele kamer, h eft het 

volgende arrest gewezen in de zaak: 

!::!YE"othocaire inschrib'.inq 
.vergunningsregister 

Na tussenarreslen van 11/01/2003 
rnel nr. 28108 en 28/11/2008 rnel 
nr. C/1575!08 
vrij 
vrij 

not. van het openbaar ministerie 

en de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor de 
provincie West-Vlaanderen, met zetel te 8000 Brugge, Werkhuisstraat 
9, 

ei::;er tot herstel 

en 

burqcrlijke partijen. 

teg1�n: 

1.Nr 

en beiden samenwonende te 

geboren te oo 
pluimveekwel<er. wonende te 

2.Nr. 

, zonder IJe1o�p, wonene1i::: te 

gGdagvaard om: 

. Deboren te op 

te sedert (. juli 1 onn tot 2� maart 2004: 

dl"· 0nrste en de t1N€·1.�de: 

Or•t de rnistii;léJ<.� of r 1d wc:rnbuJrijf uitgevoerd te hebben of om aan de 
uitvoering erva11 1·�1.:htstreek:> med'::c'9ewerkt te hebben, door enige 
dê.J.-:-ic1, tot de uilvoer;ng zocJnnig�; 11ulp verleend te hebben dat zonder 
z:ij: i l)iJstamJ het mi:..:r!r ijf niel kon Ut-.:pl1�8;Jd worden, door giften, belotten, 
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büdreigingen, misbruik van gezag o1 van macht, misdadige ku perijen of 

arulistigheden, dit mi�urijf reclllstreek::: uitgelokt te hebben; 

B 1j inbreuk op artikr:-:1 44 § 1-1 Q. strnfbaar gesteld door de artikelen 64, 

1' , 2° en 5° lid en 65 van de wel van 29 maart 1962 houdende 

01"gw1isatie vari d8 ruimtelijke onJening en van de stedebouw (B.S. 

1 L .04.1962), lot en rnet 2'1 ma;;irt 1997, vanaf 25 maart 1997 bij inbreuk 

op artikel 42 §1-1° strafbaar gcstelr.I door de artikelen 65, 1°, 2°, 5° en 
68 van het Decreet betreffende (lo ruimtelijke ordening gecoördineerd 
op 22 oktober 1996 (B.S. 15 maart 1997) en vanaf 1 mei 2000 bij 
ir1l.1reuk op artikel 99 §1.1°, stmfba;:ir gesteld door de artikelen 146 lid 
1 . 1 •. 14 7 en 1 '1.9 § 1 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van d(� ruimtelijke o rderiing (B.S. 8 juni 1999), zoals 
L)ewijzigd bij 0f�croct van 28 september 1999 en 26 april 2000 en 4 juni 
2003, de bij artikel 99 § î 1°· bepaalde handelingen, werken of 
wi1zigingen te hc�bl)en ui1:w�voe1·d, voortgezet of in stand gehouden, 
hetzij na vervóJI vernietigint1 or he� verstrijken van de termijn van de 
V':'<JUnning. helzij in geval van scl1orsing van de vergunning, in casu 
hotreffentl� dG vergunning van het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeeote dd, 19 juli 1994 geschorst 
zijnde krachtens artikel 5 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende 
de milieuvergunning. namelijk: 

in casu op het onroererid goed gelegen te 
ten kadnst�!r gekend onder _ 

·, : ? cm r11eer bopaald het in stand houden van een 
vvcderechtelijk opgetrokken vrijst<;UJ' ?de (bedrijfs)woning. 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk van 5 
december 2005, 11uc kamer, werd op tegenspraak als volgt beslist: 

î. Verklaart de telastleggir1g bewezf:.ln in hoofde van 

Vr�roordeelt 1 tole(�n geldboete van € 250, te verhogen 

rnet 45 opc1er;1c:men, 11etzij E 1.375, of een vervangende 
qcvangenisslla' v;m vijfenlwinlig cla9en. 

Veroordeel\ ' lol de helft der gerechtskosten begroot 
voor hem op (, 10 ,B8. 

Vr�rwijst tol hd betalen van een som van E 25 
ingevolge artikel 1 K.G. 2:.� 1?.1993 lot wijziging van art. 91 KB. 
2fl.12.1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
·o;lräfzaken. (ingevolge hel K.B drJ. 11.12.2001 betreffende de invoering 
·1;,m de euro ir' ue r �gelgovîng inl'.CJ,._e justitie . B.S. 22.12.2001 ) . 

\h-Jr plicht - , non :nc;al 8en bijdrage van € 10 te verhogen 
11ret 45 opcfeciern·�n. heiLi1 € 55 le betalen bij wijze van bijdrage tot 
fir1dncierîng van lv:l Fomh lol hulp çian de slachtoffers van opzettelijke 
'}1:welddaderi uvereenkorn:-;(11� o;rlik:el 29 van de wet van 1 augustus 
1985 l1oudende riscale en m1derr:! bepalingen. 
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\/r�roordeelt 1 tol een geldboete van € 250, te verhogen 
mc�t 45 opdeciemen, hetzij f 1.375, zegt dat bij gebreke aan betaling 
binnen de termijn door de wet gesteld, de geldboete zal vervangen 
worden door een gevangenisstraf van vijfentwintig dagen. 

Veroordeelt ' tot de helft der gerechtskosten begroot 
voor hem op€ 70,87. 

Vt;;rwijst 1 to: het IJelalen van een som van € 25 

ingevolge artikel 1 K.8. 2:3.12.1893 tot wijziging van art.91 K.B. 
2,c; 12.1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
slrafzaken. (ingevolue het K.G. d<J. 11. 12.2001 betreffende de invoering 
Véll1 de euro in de rc·gelgevimJ inzak·�· justitie, B.S. 22.12.2001 ). 

Verplicht . eenmaal een bijdrage van € 10 te verhogen 
met 45 opdecie1T1e11, hetzij € 55 te betalen bij wijze van bijdrage tot 
financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opz:ettelijke 
gewelddaden overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 
1985 houdende fiscale en andere \Jepalingen. 

Wijst de herstelvorcJeting var1 cJe stedenbouwkundige inspecteur af als 
ongegrond. 

\'r;:roordeelt eri solidair om ten titel 
van morele sch8devergoecJin1;,i t: i te betalen aan zowel " 

als burgerlijke partijen, meer de eventuele kosten van 
uil voering. 

Wijst het meersil:!vorderde af als onç1egrond. 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

19 deceml)er 2005 door het openbaar ministerie •gen beide 
beklaagden. 
20 december 2005 door de hurgerlijke partijen tegen beide 
beklaagden. 
20 decem ber 2D05 door de beide beklaagden. 

* * 

Bij tussenarrest van de7.e kami:>r van het hof van 11 januari 2008, 
werd op tegenspraak als volgt beslist: 

�.Le!( vast dat (ki c)urgerlijke parti_ier1 �teen afstand hebben gedaan van 
hun vordering. 

1:crklaart dé berueuen ontvar11\eli11\ en vooraleer er ten gronde over te 
i .,;f,Jissen: 

z.E:ndt de z.aal\ in cdwachling var1 hel antwoord van het Grondwettelijk 
1-irA op de al eerder gestelde vrê1a�� voor verdere behandeling naar de 
lc:;rechtzitting van c1onderdag 2'.J mei 2008 te 14 uur, 
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Bij nrrest van deze kamer van het hof van 28 november 2008, werd 
op tegenspraak als volgt beslist: 

vooraleer ten aronde uitspraak te doen over de eerder ontvankelijk 
verklaarde beroepen. 

heropent de dr�battcn teneinde p8îlijen toe te laten, zo zij dit wensen, 
teuenspraak te V(1eren over een eventuele aanpassing van de 
kwalificatie zoöl:,; under rnndnum111er 3 vermeld en over de vraag 
opueworpen onder randnurnn1(�1 4.'1. 

zendt de zaak daarloe mwr de terechtzitting van donderdag 22 januari 
2009 te 14 uur. 

reserveert de beslissing nopens de kosten . 

• 

1 Het hof hoorde c:.p de openb:oirc tomchtzitting van 22 januari 2009 in 
het Nederland:: 

de beklaagden in hun mic1uel>0r1 v�ir1 verdediging bij monde van meester 
Sofie Spriet voor rnc;esler Stc:faar Beele, beiden advocaat aan de balie 
te Kortrijk, 

hot openbaar ministerie in zijn vonJerir1g bij monde van Jan De Clercq, 
�ubstituut-procureur·-[Jem:!r öal. 

dl-: burgerlijke partiien in l1un r�i�;en bij monde van meester Gwijde 
Ve:rmeire, 3dVüCdéi( aan d�; tialiu lLè Gent, 

c ic'.C�r tot herstr;I, 1j c gewas lelijk �•l'.::cJ (o nbouwkundig inspecteur, in z.ijn 
c12en bij monde vnn mee�ter Nick Ue Wint voor meester Bart Branders, 
bGiden advocaat aan de balie le Brugge. 

2 Alle partijen t1ebber1 tegensprc:iak gevoerd over de punten 
Wé1aromtrent zij bij lussenurrost v;:m 28 november 2008 de gelegenheid 
kregen dtt te doi::n. 

:•, Fr is geen n•1icr·. om de tc:h;rnrJc:linq van de zaak geheel of ten dele 
uit Ic stellen. hc;i hd bcsch1H ov1:;r ;;llr:; nodige gegevens en stukken om 
OV(';r de strafvorc;crinçi, hie1·in br:�1repen de herstelvordering, en de 
L:ivi�:le vorderin9e11 uilsprnak le cJ01:·r1. Het feit dat er nog een aanvraag 
tot tiet bekorneri van een H-:uu!Hri�;atievergunning voor de woning 
hangende is Vfäémlwoordt geen verder uitstel; het verder uitlopen van 
d" termijn van de lmhamJeling van de zaak (zie randnummer 4) dient 
ook in het belarirJ V<m een goede rechtsbedeling Le worden vermeden 

.:1 De beklaagden ·Nerden rr�ects in de loop van het jaar 1998 ter zake 
vr�rlroord. Tcrr:ch: '/OOrcn 2ii 33rî d;:;t de behandeling van de zaak 
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buitensporige vertraging lieert opgelopen, waardoor de redelij e termijn, 

bedoeld in art.G. ·1 EVRM is oversc:hrnden. 
Deze verdragsbepaling geen niet aan welke gevolgen het hof dient te 
verbinden aan deze vaststelling; inzonderheid bepaalt voormeld 
verdrag niet dat de sanctie het verval van de strafvordering zou zijn. 
Noch deze verdragsbepaling noch enige andere internationale of 
nalionale rechtsrcoel voorziet in de niet-ontvankelijkheid, de niet
tCil�laatbaarheicJ ol l1et verval van de strafvordering als enige sanctie 
voor de vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn. Gelet op 
hol bepaalde in ait.21 ter van cle Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering kan het hof zich wel beperken tot hel eenvoudig 
schuldigverklaren in de mate dat de telastlegging bewezen zou zijn. 

5. De kwalificatie van het te last gelegde feit dient als volgt te worden 
v1.;;rbeterd: 

"Als dader, in de zin van artikel 66 van het strafwetboek, om de 
mh;daad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd, of om aan de 
ui/voering ervan re;:hlstreeks to hebben medegewerkt; om door enige 
daad tot de uitvoering zod:,;nig hulp verleend te hebben dat de misdaad 
of het wanbedrijf /onder zi{n/haar bijstand niet had kunnen worden 
gepleegd, om cloor giften, /Jelolten, !Jeäreigingen, misbru;k van gezag of 
v;:m macl1t, miscfad1ge kuiperijen of arglistigheden, de misdaad of het 
wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt: 

te vanaf 4 juli 1996 l'ol 23 maart 2004, 

Bij inbreuk op art.4•t § 1. 1 ", sträföaar gesteld door de art.64, 1�, 2• en 
b0 lid en 65 v011 dr;' Wei v;c111 29 rn<.;arl 1962 houdende organisatie van 
rJG ruimtelijke ordening en äo stedenbouw tot 24 maart 1997 en vanaf 
25 maart 1997 tot en mf.:I 30 april 2000 bij inbreuk op art.42 § 1.1°, 
s/r:Jfbaar gesteld door de art. GG, 1°. 2° en 5° lid en 68 van het Decreet 
/:.iGtreffende de ruimtelijke ordeninçr, gecoördineerd op 22 oktober 1996 
(BS. 15 maart 1997), door /1el uitvoeren van werken, het 
instandhouden ervan, door het verkavelen van grondeigendommen of 
ho(� dan ook, inbreuk te hebben gemaakt op de voor�riflen der 
bij"zondere plannen van aanleg, op de bepalingen van de titels Il en llf 
or op die van verordeningen. vastgesteld ter uitvoering van titel 111 en 

Viîn hel eerste hoofr1sluk van trtel IV van voormelde wet, respectievelijk 
<ier;reet, narnefiik door zcncfer voorafgaande schriftelijke en 
ulfrJrukkelijke ver911nning Vê:Jn hot colfege van burgemeester en 

�;D112penen te !11:1b1',en ge/Jouwd, een grond gebruikt voor het plaatsen 
vnn één of meer vaste inric:l 1l111�;r�n. afgebroken, herbouwd of een 
öestaande woning verbouwd, instandhoudings - of onderhoudswerken 
u1l'.1ezonderd, 

en vanaf 1 mei :!OOU bij inlxeuk op a11. 99 § 1. 1°, strafbaar gesteld door 
de: art.146 eerste !id, 1°. tweede en derde lid, 147 en 149 van het 
u1c:creet houdende de organisa(!e van de ruimlelijke ordening van 18 
mei 1999 (B.S. 8 j11ni 1999) de b1/ art 99 § 1.1° bepaalde handelingen, 
,,,·erl<en of wijziqir;.1en zonr.llH vuuratgaande vergunning te hebb en 
1ntJ&voerd, vc,orl9:·1zet cir in :;t;ind gehouden, hetzij na verval, 
v,:;mietiging or het l'l'Jrstrijlwn van de IG:rmijn van de vergunning, hetzij in 
9·,;"131 van sc-iwr ::1mg van cle vergunning, door namelijk zonder 
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voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te hebben ge
, 

ouwd, op 

er:n grond één of meer voste inrichUngen te hebben geplaatst, een 

/Je::;taande vaste inrichting of bestaand bouwwerk te hebben 

afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, met uitzondering van 

instandhoudings - of onderhoudswerken d;e geen betrekking hebben op 

de stabiliteit, 

namelijk door: 

hel in stand houden van ea11 werinm'Jchtelijk opgetrokken vrijstaande 
b1�clrijfswoning, de vergunning van het coflege van burgemeester en 
scl1epenen van rJ1:: yemeenle van 19 juli 1994 geschorst en 
äa.1rop vervallen zijnde krachterw art.5 § 1 van het Decreet van 28 juni 
1 YB5 betreffende de Milieuvergunning". 

Pi:lrlijen hebben hier tegenspraak over gevoerd. Terecht hebben de 
burgerlijke partijen erop gewezen dat de oorsprunkelijke telastlegging 
V8rwijst naar hel voorgehouden wederrechtelijk karakter van de 
opricl1ting van de in stand gehouden woning. 
De aldus verbeterde telastlegging heeft betrekking op he1z.elfde feit als 
datgene dat a�111 ch? oorsprortl\eiij�,e lelé1stlegging ten grondslag ligt. 
T1:)lkens hierna sprake is van de telastlegging betreft het de 
lelosllegging zoals liier onde1· randnummer 5 verbeterd. 

6 Het te last gele\Jde feil rnaakt lilans een inbreuk uit op art.99 § 1.1°, 
slr::tl'baar gesteld door de art.146 eerste lid 1° en 3°, derde en vierde lid, 
147 en 149 var1 hel Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening van 18 mei 1999 (U.S. 8 juni 1999), zoals inmiddels gewijzigd 
llij clecreten vr:ir: 26 seplern tler 1 999, 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 
m�iört 2002, 19 JUii 2002, 4 juni 2003, 21 november 2003, 7 mei 2004, 
2:1 äpril 2005, 1 O maart 2000, 16 juni 2006, 7 juli 2006, 22 december 
2006, 9 novemlx�r 2007 en 21 december 2007 (DORO). 
Evcmwel is het z.o (Jat, z:oals reeds in liet tussenarrest overwogen, liet 
art!kel 146, 3° licl DORO, zoals gewijzigd door artikel 7 van het Decreet 
houdende wijzigin�1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
organisatie var1 de ruimtelijke ordening, wat het handh�vingsbeleid 
betreft van 4 juni 2003. in de mate dat dit niet vernietigd werd door het 
Gro11dwettelijk Hof !Jij arrest nr.14/2005 van 19 januari 2005, bepaalt 
ebi het misdrijf win in stand �101.1deri van inbreuken bedoeld in het 
er:;rste lid, î 0, ;•<, :, ", 6° en 7' non slechts strafbaar is voor zover de 
har1:Jelingen, werke:•�,, wijz.ioin�1cn ui het strijdige gebruik gelegen zijn in 
de: ruimtelijk kwet�J,are gebicck:n lri\jevolge art.2 lid 2 SW. dient van 

d1�7.8 mildere strafwet ter Z<3kc toepc:1ssing te worden gemaakt. 
liet te last gelegde misdrijf van in stand houden is in casu nog steeds 
strafbaar. De t1arn.Jelinge11 en werken zijn immers volgens het 
g1�vi1estplan gelegen in londschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, dit is Dgrarisch �iebied met bijzondere waarde of ermee 
vergelijkbaar gel:iic:d, ruimtelijk kwr�lsbare gebied in de zin van art.146, 
,., . lid DORO. nu wegeri!> h•"t landschappelijk waardevol karakter 
l11:'fXJ31de bepwkir 1[_JGll g•.;lcJen rr·;et het doel het landschap te 
b1 ':,:d1ermen of ;1Jr• landsd1a1:1:o;c·n�vvikkeling te doen. De tekst van het 
decreet is duid<.:di1k '· n hoef: qncn •1e1dere interpretatie. 
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7.1. Zoals reeds in het tussenarrest van 28 november 2008 vastgesteld, 
werd het onmerend goed te �. nader vermeld in de 
001·spronkelijke dagvaardinL�· door cJe eerste beklaagde aangekocht in 
1US1. 
Hot college v<.ln burgemeester con schepenen van de gemeente 

_ --" -". verleemJc� bij besluit win 24 januari 1979 akte van de 
exploitatie op !1r�l LJüed v::rn een irnichting voor 3000 mestkippen, 25 
varkens en 7 runder·en voor een termijn tot 17 september 2006. 
Op 17 december 1993 vroeg cle eerste beklaagde een milieuvergunning 
aan voor de verandering vw1 de bestaande in richting van de derde 
k!ê.lsse door uitbreiding met een kippenstal voor 1.699 rnestkippen, een 
gcistank van mê.lx. 3.000 liter en een koelinstallatie (klasse 2). 
Hel college van burgemeester en schepenen va n de gemeente 

_ verlee11cle de milieuvergunning op 19 april 1994; de 
beslissing werd hek,endg<�rmiakt door aanplakking op 29 april 1994. 
T (::uen de beslio�si11g werd door de huidige burgerl ijke partijen beroep 
acingetekend bij dt0 bestendige dep11ta tie; dit beroep werd ontvankelijk 
verklaard op 1 o juni rng.:J. Op 15 juni 1994 werd in laatste 
administratieve �1anleg de beslissiriu van het college "opgeheven" en 
werd de milieuvergunning geweigei-cl. 
Op 5 april 199'1 had de eersle beklaagde inmiddels een 
bouwvergunning gevraagd voor "het bouwen van een bedrijfswoning + 

uitbreiden boslaand f:' bedrijf' (stuk 11 ). De vergunning werd door het 
college van burgernr:ester er1 schepenen verleend op 19 juli 1994; zij 
wn1·d niet door rJ1� gt,machtigde 2111!L1le11aar geschorst; zij werd ook niet 
doc.1r de burgerlijk<::! partijen bostrerJ8r1. 

7.2. Toen hel colle�.ie van bur·gornet:sler en schepenen op 19 juli 1994 
de bouwvergunning verleend8 voor h<':l bouwen van de woning en van 
dr:: 111estkippenst;:il luidde hel wi:.5 � 1 van het Milieuvergunningsdecreet 
v;=m 28 juni 1985, waarnaar in do telastlegging wordt verwezen, als 
volqt: "De vergunning als bedoeld in artikel 44 van de wet van 29 maart 
1962 houdende or�1anisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
st(:denbouw, voor ct:n inrict1li11g waarvoor een milieuvergu!1ning nodig 
is of die onderwül·pcn is aan cJe meldingsplicht, wordt geschorst zolang 
d�) rnilieuvergur1r1ing niet is vcrlt:G<r1u uf lle melding niet is gebeurd. In dit 
g1::v<.-1I gaat de li.:;rm1;n ber>CJ,'11d in artikel 52 van de genoemde wet van 

2s1 maart 196:1 pas in op do daq dat de milieuvergunning wordt 

vcrlc:end. Wordt de rnilieuve1·gunn1ng evenwel geweigerd dan vervalt de 
bouvwergurininç.1 van rechlswP-ue op de dag van de weigering in laatste 
aorlleg. Hol verv:JI van de: t.Jouvvvergunning wordt onverwijld 
m eegedeeld ï:ii:ln de aanvrager en de overheid die de bouwvergunning 
t1e(:dt verleend". 

De bouwvergunninq van 18 JUii 1 99<'1 bevat, miast de ter zake niet 
:elr�vCJnte verplichting tot hel ;;iantmmgen van een groenscherm, de 
vcdqt-�nde voorv1<:1artlc� gestelcl w, ht:I advies van de gemachtigde 
arnbtonaar: "iri u1tvi.:1ering '1ar1 het clecreet van 28 juni 1985 moet zo 
nor:'1q voo1· de br�oogde bcd'ijv1�·j�ït"1d naargelang de klasse van 
hi11< l1�rlijke inrichl1nç_�, bij de vuor IF�t milieu bevoegde overheid, een 
1r .. 1<i�uvergurmir1rJ vc1'1<rogc�r1 wurcle11 of moet de inrichting onderworpen 
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worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven erg nnin� 
gr2en gebruik gernaskt worden". 

Hel blijkt niet cJnt deze voorwaarde meer inhoudt dan een 
Sélrnenvattende verwijzing naar hel voorschrift van voormeld art5 § 1 
van het Milieuvergunningsdecreel. 

8.1. In de hiervoor· onder.7 .1 en 7 .'J geschetste omstandigheden heeft 
IH�l hof in het tusser1arrest van 28 november 2008 aan partijen de vraag 
voorgelegd of een schorsing of een verval van de bouwvergunning niet 
slechts de vergunr1ing van 19 juli 1994 tot het bouwen van de stal 
belreft en niet de vergunning tol het bouwen van de woning. In weerwil 
van wat hel openl>aar ministeriL::, eiser tot herstel en de burgerlijke 
partijen aanvoeren om het tegendeel te doen aannemen en van eerder 
door de eerste beklaagde afgelegde verklaringen en stappen om een 
rngularisatievergunning te \Jf-)komen, is het hof van oordeel dat de vraag 
po�;itief moet worden beantwoord. 

8.2. Hoewel een ::;\cdenbouwkundigr� vergunning in principe ondeelbaar 
is. is dit geen at,solute regel (d f\vS 23 september 2008, nr. 186.445. 
A.P.T. 2007-08. afl. 4, 335). 

8.3. Dit laatste impliceert dat het niet zo is dat het gegeven op zich dat 
de bouwaanvraag voor de nieuwe bedrijfswoning ter vervanging van de 
oude samen met de bouwaanvn1ag voor een mestkippenstal werd 
voorgelegd om voor de twee t;ouwwerken op hetzelfde terrein samen 

er::·1 bouwveruu1111i·1g Le bekurmm noodzakelijk inhoudt dat deze 
br):.11.Nwerken onc.lef:'lbaar met elk:a;:.n verbonden zijn. 

8.·1. De vergunning vem1eldl dat de aanvraag strekt tot "bouwen van 

eer: bedrijfswoning + uitbreiden bestaande bedrijf. 
Na de vaststelling cJat het perceel niet gelegen is binnen een gebied 
waarvoor er een bijzonder plan van a anleg of een behoorlijk vergunde 
verkaveling is, en er een gewestplan bestaat, is de vergunning gegrond 
op de volgende motieven: 

Tlverwegenrle r.Jat de op te richten stalling verenigbaar is met de 
V(,, "zieningen v<m 1 !e/ gewc::.·tplrm · rial de staf opgericht wordt pa/end 
;:;,11 het bestaande bedrijf; ue!et rJat (sic) de stal opgericht wordt in 
fJak�:teen en dal dr:, constructie laau is zodat het storende effect t.o. v. 

hol landschap /JepGrkt is; 
Ovorwegende dat de wonin_q wordt opgericht in vervanging van de 
bestaande bedrijfswoning en de inplr:mting geïntegreerd is binnen de 
becirijfsgebouwen (. .) ; 
Overwegende uat het beschikkend gedeelte van het eensluidend 
artv;es van de gernachtigde élmblenaar als volgt luidt: Gunstig / zie 
bi;JDqe'' 

1\11;1,;l de te> z;:1··;·; r, ,,t rele·:21·1'.c, vr,r;l\icl1ting tot het aanleggen van een 
gr.•c:nscherrn bw:a( 11et acJvic:;, enkJ�I de voorwaarde hieNoor onder 7.2 
:.�i:nçiehaald in vcrb<ind rnel \Je koppeling van de bouwvergunning aan 
de 1nilieuvergu11ninç "zo noliil(. . . 
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8.5. De te beoordelen situatie is te onderscheiden van dl toestand 
w:::iarop hel slancJpunt v<.m hel openbaar ministerie, de burgerlijke 
pwlijen en eiser tol herstel overwc�ge11d is gesteund, namelijk dat de 
sle(Jenbouwl<ur 1rJigc ver�Jur111ing wordt gevraagd voor een 
b<:;drijfswoning bij een constructie voor een nieuwe bedrijvigheid 
wa3rvoor een milie1.1vergunnir1lJ is vert�ist of een meldingsplicht geldt. 
T1;r zake gaat het evenwel volgens de niet bestreden en door het hof 
nie1 onwettig bevonden bouwver·gunning om het bouwen van een 

bedrijfswoning. in "vervanging van de bestaande bedrijfswoning" bij een 
"br:;staande bedrijf" en het bouwen van een stal "palend aan het 
bestaande bedrijf', waarbij de ver'Qunningverlenende overheid het 
ledbaar karakter var1 het bestaande bedrijf bovend ien niet in vraag 
slc=ll. 

8 r:.; Geen er1kele vermelding vGn rJe bouwvergunning legt een verband 
tu;;:0.en de besli�;sing over clc tiedrijfswoning en deze over de nog op te 
richten stal, een noch lans we1enlijk uegeven wanneer van zo'n verband 
wurdl uitgegaan . De vermelding dat de inplanting van de woning 
"geïntegreerd is binrten de bedrijrsgeliouwen" kan best slechts wijzen 
op de bestaande bedrijfsgebouwen. nu n iet is vermeld dat van 

inteçiratie slechts sprake z:al wanneer de nieuwe staJ wordt opgericht. 
Bovendien weegt deze verrnelding ter zake niet op tegen de vaststelling 
dat anders dan riaoJr algemene be�,endl1eid het geval is wanneer het 
g;:iat om het oprichten van ee11 berJriifswoning bij een nog op te ricl1ten 
constructie voor een inrichtiriy warnvoor een milieuvergunning is vereist 
at die onderwoq.J�Jn is aan cfr� rnelrJingsplicht, de bouwvergunning niet 
bepäalt dat de t>c:drijfswoninp slechts mag worden gebouwd nadat het 
bedrij[sgebouw zal ;;jjn lul !:::l�1mJ gebror.ht en I of de inrichting enige tijd 
in exploitatie Lal zijn genomen. 

Korlorn, niets wijst t"!r oµ dat de bGvoegde overheid het lot van de 
vor�iunning VOO!" rJe t'>edrijfswoniri(,J heeft gekoppeld aan het lot van de 
vr:irgunning voor de stal. Uit de gegevens van de zaak blijkt derhalve 
rJ:�l de beslissinLJ ov1::r de vergunni11Çj van de bedrijfswoning kan worden 
af\Jesplilst van de lic�;lissin(� over de vergunning van de stal. 

8. 7. De beslis!:::ingr::n in verb;:mrj rnel de milieuvergunning voor de 
inrichting die in cle nieuw op te richten stal zou worden geëxploiteerd 
hebben dan ook slechts de schorsin�1 en daarop het verval van de 
bouwvergunning vJn 19 juli 19DL1 meegebracht voor zover deze 
b��trt':kking heelt op deze stal. Noch het voorschrift van art. 5 § 1 van 

ilel Milieuverr,iui minqsdecr�:el var: 28 juni 1985, noch de hiervoor 
;:�ÇJ11iJehaalde hr:pal11;�� uit hel élclvir:;�, van de gemachtigde ambtenaar, 
nc,rJ1 enig in conclu::,res ingG�oepen :niddel, staat aan deze vaststelling 
111 1jG weg, 
D(', vergunning vr.iur de nitccuwbouwNoning was noch geschorst noch 
vürv;,1llen ten tijde vcm hel oprichtcr1 V<'Hl de woning en evenmin in de 
pc:1ode waarop de� telastlegging l)elrekking heeft: de beklaagden 
cfü;:1crr derhnlvc [(� wlll-den vrijge�;proken. 

9. De vrijspracil< l111�ngl mee dal de vordering van de gewestelijk 
sle<1enbouwi<unciiq inspecteur krachtens art. 149 § 1 DORO tot herstel 
va ' de plaäts in clc oorspmnkf)!ijko toesland door afbraak van de 
be1::'ijb- er1 ur:;zi11::;w.�,ning. rioodzok.olrjk gesteund op het te last gelegde 
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m isd rijf, niet ké:1 t1 worden ingewi l l i�1 d :  diens vordering tot verbeurte van 
een dwangsom is zonder voorwerp . 
Uil  is ook zo voor de vorde r i ng va n de burge rlijke partijen , evenzeer 

noodz.akelijk ge:3teund op l1et te lci:'. [ ge legde misdrijf. 

OP DEZE GRON D E N ,  
het h of, besl issend o p  tegens p raak, 

ge let op de artikelen hiervoor aan[]ehaald, 
1 80, 21 1 en 2 1 2  Wetboek van Strafvord ering, 
24 van de wet van 15 juni 1 935, 

te n gronde beslissend over de eerder ontvankelijk verklaarde beroepen: 

doet hel beslreclcn vonnis te n iet  e11 opnieuw recht doende: 

verbetert de teliî;, tleuging zo;::J!s t 1 iervoo r onder 5 vermeld, 

spreekt de beklaagd en vrij , 

ver·klaart de herslelvordering van d e  gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur o ntvankelijk doch niel gegrond; verklaart diens vordering tot 
verbeurte va n een dwangso m zonder voorwerp, 

iaat de in beidr:c aanleggen a a r 1  dn zijde van het openbaar ministerie 
gevüllen kos ten l'.::: lil st van d t' S la;1 t .  

ver i-;laart d e  vorder 1 1 19 van de t) urger  lijke partijen ontva nkelijk doch n iet 

gewond, verklaart l 1un vordering tut verbeurte van een dwangsom 
zo r1der voorwerp , 

vemordeelt de burgerlijke pêlrtiiP.n lot d e  l<osten in beide aanleggen op 
burcJ orrechlelijk gob 1 c:d ç:iemctakl .  
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Dil arrest is gewezen te C3em door t'1et ilof van beroep, tiende 
correclionele k:3rner, same11\_ie�•lE:?ld uit kamervoorzitter Dirk Van 
r�:emoortsl, als voorzitter, en dE. raadsheren Erik Van de Sijpe en 
Marijke Schautteel, en in openbare terechlz.itting ·.;an 20 februari 2009 
uitgesproken dour voorzitter Dirk Van Remooriel . in aanwezigheid van 
Jan De Clercq, �;ubstituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier 
Kristoffel Goossens. 
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