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28 november 2008 

Het hof van beroep te Gent, tiende correctionele kamer, h eft het 
volgende arrest gewezen in de zaak: 

Hypothecaire inschrijving 
Vergunningsregister 

Na tussenarrest van 11/01/2UOS 
rnct nr. 28/08 

Tussenarrest: in voortzetting op 
22 januari 2009 om 14 uur. 

not. van het openbaar ministerie 

en de burgerlijke partijen, 
samenwonende te 

en 

1. Nr geboren te 
pluirnveci\v1•:?ker, wonende te 

2.Nr. �eboren te op 
zonder beroep, wonende te 

, beiden 

00 

len einde terecht te staan ter z�k� van: te 
23.03.2004 ; 

sedert 4. 7.1996 tot 

·�·:' 0erste en de meede: 

Orn de misdacid of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de 
uit·1oering eNan rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige 
ci3ad, tot de uitvoerin g zodaniqe hulp verleend te hebben dat zonder 
�djn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door giften, beloften, 
bedreigingen, misbruik van gez<=.19 of van macht, misdadige kuiperijen of 
3rglistigheden, dit misdrijf rechff,treeks uitgelokt te hebben; 

Gij inbreuk op artikel 44 � 1 .1 < strafbaar gesteld door de artikelen 64, 
1, 2° en 5" lid en 65 v<:lrt ce wet van 29 maart 1962 houdende 
1.1r�}:inisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw {B.S. 
·12.04.1962}, tot en met 24 n1awt 1997, vanaf 25maart1997 bij inbreuk 
op artikel 42 §1-1" strafbaar Qt�:.>tekl door de artikelen 66, 1°, 2°, 5° en 
m:; van het Decreet betmff endr;;- de ruimtelijke ordening gecoördineerd 
op 22 oktober 1996 (B.S. 15 1 riaart 1997) en vanaf 01 mei 2000 bjj 
inbr·euk op Clrtikel 99 §1.1°, strc;fbaar gesteld door de artikelen 146 lid 

/ 
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1.1°, 147 en 149 § 1 van hel. Decreet van 18 mei 1999 ho dende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 08 juni 1999), zoals 
gewijzigd bij Decreet van 23 september 1999 en 26 april 2000 en 04 
iuni 2003, de bij artikel 99 § 1.1° bepaalde handelingen, werken of 
wijzigingen te hebben uitgevoerd, voortgezet of In stand gehouden, 
hetzij na verval vernietiging 01 tiet verstrijken van de termijn van de 
vegunning, hetzij in geval v3n schorsing van de vergunning, in casu 
betreffende de vergunn ing van het College van Burgemeester en 
Scl1epenen van de gernee11te , dd. 19 jull 1994 geschorst 
L.iir1de krachtens artikel 5 vari hel Decreet van 28 juni 1985 betreffende 
de milieuvergunning, namelijk: 

in casu op het onroerend qoed gelegen te ,, 
ten kadaster gekend onder .. 

en meer bepaald het in stand houden van een 
'Nl':derechtelijk opgetrokken vriJ�:taande (bedrijfs}woning; 

Bij vonnis vnn de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk van 5 
december 2005, 12d" kamer, rechtdoende op tegenspraak, werd als 
volgt beslist: 

1. Verklaart de tenlasteleggir1q bewezen in hoofde van 

Veroordeelt loteen geldboete van € 250, te ve rhogen 
rnet 45 opdeciemen, hetzij € 1.375, of een vervangende 
qcvangenisstraf van vijfentwintig öagen . 

\/et oordeelt , tot de helft der gerechtskosten begroot 
voor hem op € 70,88. 

1/enNijst tot het betalen van een som van € 25 
ingevolge artikel 1 K.B. 23.12.1993 tot wijziging van art. 91 K.B. 
28 .12.1950 houdende algerne1�n reglement op de gerechtskosten in 
�0.tr<'.lfzaken. (ingevolge het K.B. dd. 11.12-2001 betreffende de invoering 
'•:.on de euro in de regelgeving inzake justitie , B.S. 22.12.2001 ) . 

\'c:rplicht cc1mv.Jal een bijdrage van€ 10 te verhogen 
rnot 45 opdeciemen, hütz.ij E 55 te betalen bij wijze van bijdrage tot 
fmèlnciering v�n het Fonds tut !1ulp äan de slachtoffers van opzettelijke 
uewelddaden overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 
·ï !"J85 houdencJe fiscale en ar1dere bepalingen. 

-� . Verklaart de tenlasteli::[J!Ji1 l\:J bewezen in hoofde van 

1/8roordeelt to; een geldboete van € 250, te verhogen 
1;1d 45 opdeciemen, hetzij E 1 .375, zegt dat bij gebreke aan betaling 
t.irinen de termijn door cle '.'Vd gesteld, de geldboete zal vervangen 
':.1c.1rden door een gevangeni�;strat van vijfentwintig dagen. 

\\::roordeelt , tot de helft der gerechtskosten begroot 
voor hem op€ 70,87. 
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Verwijst , tot liet betalen van een som an € 25 
i ngevolge artikel 1 KB. 2'.l.12-1993 tot wijziging van art. 91 K.B. 
��8.12.1950 houdende algemv:!n reglement op de gerechtskosten in 
:otrafzaken. (ingevolge het l<.B. dd. 11.12.2001 betreffende de invoering 
v;:in de euro in de regelgeving inzake justitie , B.S. 22.12.2001 ). 

Verplicht 1 eenmaal een bijdrage van€ 10 te verhogen 
met 45 opdeciemen, hetzij·€ G5 te betalen bij wijze Vêln bijdrage tot 
fin:mciering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
�:iewelddaden overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 
19H5 houdende fiscale en <i.nuere bepalingen. 

Wijst de herslelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur af als 
ongegrond. 

Veroordeelt ' en 1 solidair om ten titel 
van morele schadevergoeding € 1 te betalen aan zowel ., 
als 1, burgerlijke pé!rlijen, meer de eventuele kosten van 
uitvoering. 

Wijst het meergevorderde af als ongegrond. 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
19/12/2005 door het openb:::ar ministerie tegen beide beklaagden. 
20/12/2005 door de burgerlijke partijen tegen beide beklaagden. 
20/12/2005 door de beide IJ�klaagden. 

Bij tussenurrest van deze kzimer van het hof van 11 januari 2008, 
rcchtdoende op tegenspraak. werd als volgt beslist: 

sl<:ll vast dat de burgerlijke partijen geen afstand hebben gedaan van 
Il u n vordering, 

·1erklaart de beroepen ontvankelijk en vooraleer er ten gronde over te 
�ieslissen: 

;::endt de zaak in afwachting •n.n het antwoord van het Grondwettelijk 
Hef op de al eerder geslekJ,� vraag voor verdere behandeling naar de 
icrechtzitting van donderdag 2�1 rnei 2008 te 14 uur, 

rr�·,;erveert de beslissing nop(::r::; de kosten. 

f-fet hof hoorde op de openbare terechtzitting van 23 oktober 2008 
in liet Nederlands: 

ue beklaagd en tn hun middGler1 vi1n verdedtging bij monde van meester 
Stefaan Beele, advocaat ci2m ck: tialie te Kortrijk, 

t ,et openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Jan De Clercq, 
:' u bstituut-procureur-genera;�J. 
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de burgerlijke partijen in huri eisen bij 
Vermeire, advocaat aan de bnli1� te Gent, 
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monde van meester Gwijde 

eiser tot herstel. de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, in zijn 
eisen bij monde van meester !\lick De Wint voor meester Bart Branders, 
r;eiden advocaat aan de balie te Brugge. 

• * 

1. Het hof dient nog ten gmnde te beslissen over de bij voormeld 
!ussenarresl van 11 januari 201J8 ontvankelijk verklaarde beroepen. 
1 k�t Grondweltelijk Hof heeft bij arrest nr. 82/2008 van 27 mei 2008 
ne:gatief geantwoord op de vraag aangehaald in het voormelde 
tussenarrest. 

2. De beklaagden komen in conclusies neergelegd op 23 oktober 2008 
terug op de beweerde afstand van vordering van de burgerlijke partijen; 
het hof heeft hierover evenwel reeds beslist in het arrest van 11 januari 
2008, waarop het niet kan terugkomen. 

3. Het hof overweegt de kwaliticntie van het te last gelegde feit als volgt 
Le verbeteren: 

"Als dader. in de zin van artikel 6B van het strafwetboek, om de 
rnisdaad of hef wanbedrijf te hebben uitgevoerd, of om aan de 
uitvoering ervan rechtstreefçs te hebben medegewerkt; om door enige 
daad tot de uitvoerin g zodanig hulp verleend te hebben dat de misdaad 
of het wanbedrijf zonder z.ijnlhDar bijstand niet had kunnen worden 
Qepleegd, om door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of 
Vi.':ln macht, misdadige lwiperijcm of arglistigheden, de misdaad of het 
'Nanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt: 

re vanaf4 juli 199G lot 23 maart 2004, 

Bi; inbreuk op art.44 § 1.1°, slmfbaar gesteld door de art.64, 1°, 2° en 
!7 lid en 65 van de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stedenbouw tot 24 maart 1997 en vanaf 
25 maart 1907 tot en met JU april 2000 bij inbreuk op art.42 § 1.1", 
,,,

'lrafbaar gesteld door de urt6(), 1° .. 2° en 5° Jid en 68 van het Decreet 
hetJeffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 
(!:3.S. 15 maart 1997), door !1t·i uitvoeren van werken, het in stand 
! 1ouden ervafl. door het ver ifOVG/en van grondeigendommen of hoe dan 
r�;Qf\. inbreuk te hebben 9<:3flléia/\l op de voorschriften der bijzondere 
piaflnen van aanleg, op d·� br:oafingen van de titels Il en 111 of op die 
·Jan verordeningen, vastgesteld ter uitvoering van titel 111 en van het 
eerste hoofdstuk van titel IV van voormelde wet, respectievelijk decreet, 
namelijk door zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het college van burgemeester en scftepenen ie hebben 
9ebouwd, een grond gebruikt voor het plaatsen van één of meer vaste 
inrichtingen, afgebroken, herbouwd of een bestaande woning 
\11=riJouwd, instandhoudings - of onderhoudswerken uitgezonderd, 

1::n vanaf 1 mei 2000 bij inbmuf\ op art.99 § 1.1°, strafbaar gesteld door 
cle art. 146 eerste lid, 1° .. tv1e•�de en derde lid, 147 en 149 van hel 
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Dt7creet houdende de organh:atie van de ruimtelijke ordening van 1 B 
mei 1999 (B.S. 8 juni ·f999) de bij arlikel 99 § 1, 1° bepaalde 
handelingen, werken of wijzigingen zonder voorafgaande vergunning te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken v,..-:Jn de termijn van de vergunning, hetzij in 
geval van schorsing ven de vergunning, door namelijk zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd, op 
oen grond één of meer vasfr� inrichtingen te hebben geplaatst, een 
bastaande vaste inrichtFng of bestaand bouwwerk te hebben 
Dfgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, met uitzondering van 
;m.:tandhoudings • of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op 
rJe stabiliteit, 

namelijk door: 

het in stand houden van eer1 vrijstaande bedriifswon/ng na het verval 
krachtens art.5 § 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
lvlilieuvergunning van de bouwvergunning verleend door het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente . op 19 juli 
1994". 

Deze eventuele verbetering wijKt enigszins af van deze waarvan aan de 
pmtijen op de terechtzitting van het hof kennis werd gegeven. Aan d e  
partijen moet daarom de gelegenheid worden gegeven om, zo zjj dit 
w0nsen, c..laärover tegenspraak te voeren. 

1l.1. Het onroerend goed te . , nader vermeld in de 
oorspronkelijke dagvaarding werd door de eerste beklaagde 
:J<:lngekocht in 1981. 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

1 verleende bij besluit van 24 januari 1979 akte van de 
exploitatie op het goed van t-en inrichting voor 3.000 mestkippen, 25 
varkens en 7 runderen voor e8n termijn tot 17 september 2006. Deze 
vergunning zou volgens <Je burgerlijke partijen zijn vervallen wegens 
·:.topz.etting v<.ln de exploitati1::: gedurende meer dan twee jaar; het 
dossier bevat t11ans geen geqc vens die daarover uit.sluitsel geven. 
Op 17december1993 vroeq dü c1'.?rste beklaagde een milieuvergunning 
:;1a11 voor de verandering v:1n de bestaande inrichting van de derde 
klClsse door uitbreiding rnet een kippenstal voor 1.699 mestkippen, een 
�wstank van max. 3.000 liter en een koelinstallatie (klasse 2). 
H6·t college van burgerru��::>ler en schepenen van de gemeente 

verleende de vergunriiny op 19 apnl 1994; de beslissing werd 
t;d:<�ndgemnakt door är:mpl;:;.kking op 29 april 1994. Tegen de 
lx,:-.;lissing werd door de huidige burgerlijke partijen beroep 
2F;ir1getekend t'Jij de bestendigï: deputatie; dit beroep werd ontvankelijk 
v!;rk.laard op 10 juni 1994. O�J ·15 september 1994 werd in laatste 
::idministratieve aanleg de b(;''.:::li:::sing van het college ·opgeheven" en de 
rni:ieuvergunning geweigerd. 

f'-�á een nieuwe aanvraélg 'Necd een milieuvergunning voor de 
rrn'!stkippenstal opnieuw in laal�te aanleg geweigerd op 4 juli 1996. 

/l.2. Op 5 april 1994 had de eerste beklaagde inmiddels een 
l.iouV1Nergunnir1g gevraagd ·1oor "tiet bouwen van een bedrijfswoning + 

uil bi .;iden bestaande bedrijf" (�;tuk 11 ). De vergunning werd door het 
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college van burgemeester en schepenen verleend op 19 iuh 1994; ZIJ 
werd niet door de gemachtigde ambtenaar geschorst; anders dan in 

conclusies van de burgerlijke parlijen venneld werd deze vergunning 
ook niet door de Raad van Stale geschorst. 
Ue vergunning bepaalt niel dat de woning pas zou mogen worden 
gf:bouwd nadat de mestkippc�nstal zal zijn gebouwd . 
De bouwvergunning bevat rJe overweging dat de stal wordt opgericht 
"palend aan het bestaande bedrijf' en dat de woning wordt opgericht "in 
vervanging van de bestaande bedrijfswoning". 

4.3. Toen het college van burgemeester en schepenen op 19 juli 1994 
de bouwvergunning verleende voor het bouwen van een woning met 
f;en mestkippenstal luidde het art.5 § 1 van het 
Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985, waarnaar in de 
l(�!.sstlegging wordt verwezen, als volgt "De vergunning als bedoeld in 
<:irtikel 44 van ue wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimteUjke ordening en van de stedenbouw, voor een inrichting 
waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de 
rneldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet is 
verleend of de melding niet is gebeurd. In dit geval gaat de termijn 
bepaald in artikel 52 van de genoemde wet van 29 maart 1962 pas in 
op de dag dat de milieuvergunning wordt verleend. Wordt de 
milieuvergunning evenwel gewf;igerd dan vervalt de bouwvergunning 
vw1 rechtswege op de dag var1 de weigering in laatste aanleg. Het 
v1�rval van de bouwvergunning wordt onverwijld meegedeeld aan de 
'.:l�rnvrager en de overheid die': de:: bouwvergunning heeft verleend". 
U0 bouwvergunning van 19 juli 1994 bevat, naast de ter zake niet 
rt:levänte verplichting tot het ä:fübrengen van een groenscherm, de 
volgende voorvvaarde gesteld in het advies van de gemachtigde 
Dcnbtenaar: "in uitvoering van lir�t decreet van 28 juni 1985 moet zo 
nodig voor de beoogde bedrijvigheid naargelang de klasse van 
l1inderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een 
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen 
worclen aan de meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven vergunning 
gc�en gebruik gemaakt worden". Hel blijkt niet dat deze bepaling meer is 
(J::m een samenvattende verwij7in'] naar het voorschrift van voormeld 
ar t.S � 1 van he1 Milieuvergurrniri,Jsdecreet. 

"1.· 1. In de hiervoor onder 4 .1, •i 2 en 4.3 geschetste omstandigheden 
r ir"L cle vraag of een schorsing rif een verval van de bouwvergunning 
nir::l slechts de vergunning lot het bouwen van de kippenstal betreft en 
niet de vergunning tot het bouwen van de woning. Aan de partijen dient 
<k: (Je legenheid te worden gc9even ook hierover tegenspraak te 
vcr](1�n. 

OP DEZE GRONDEN. 
het hof, rechtsprekend op t0genspraak, 

g1�lr�t op de artikelen, 
211 var1 de wet van 15 juni 193:.i, 
190 on 211 Wetboek van Strnfvordoring, 



.9. D''.:C. ! ! : 1 : 'd:l� �A�KET GENERAAL GENT 
HOF VAN IJEi\OEP GENT, ti1111de kamer, 11()t- 70106-

vooraleer ten gronde uitspranl< te doen 
verklaarde beroepen, 

NR. 306 P. 81 ifÇJ},t;J;f o�a 
over de eerder ontvan elijk 

heropent de debatten tensinde partijen toe te laten, zo zij dit wensen, 
l'2\Jenspraak te voeren over een eventuele aanpassing van de 
kwalificatie zoals hiervoor onder randnummer 3 vermeld en over de 
vraag opgeworpen onder randnurnmer 4.4, 

zendt de zaak daartoe naar de terechtzitting van donderdag 22 januari 
2009 te 14 uur. 

reserveert de beslissing nopen'.:l de kosten. 
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Kosten: \ 
Afschriften: 

Opslelri.?-cht ber.bek!.: 
Dagvaarding: 

+ 10 % : 

Totaal:€ 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele 
kamer, samengesteld uit kamervoorzitter Dirl< Van Remoortel, als voorzitter, 
eri de raadsheren Marijke Schautteei en Linda Tavernier, en In openbare 
terechtzitting van 28 november 2008 uitgesproken door voorzttter Dirk Van 
Rernoortel, in aanwezigheid van Jan De Clercq, substituut-procureur
yE:neraa!, rrn·)t bijstand van griffier Kristoffel Goossens. 

Marijke Schaulleet Dirk Van Remoortel 

ARS�nr. : 2008/ S-l9� 




