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Hof van Cassatie van België 

\,.,. 

Nr. P.11.0176:N 

1. 

verblijvende te 

beklaagde, 

2. 

wonendè.te 

beklaagde. 

3. 

eisers, 

Arrest 

"geboren te 

, geboren te : 

.,. 

op 

op 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, 
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·GEWESTELIJIC. STEDENBOUWKUNDIG n;'SPECTEUR ven de ·afdeling 

RUimtelijke Ordening, Huisvesting. Momunenten m �voor. de .:Pro

vincie Vlaams Brabant, met kantoren te 3000 LeUven,, Blijde �omst.straat 103• 

105, 

eiser' tot herstel, 

verweerder, 

v�woordigd door mr . . Huguette Geinger, advocaat bij het.Hof van �.atie. 

L RECHTSPLEGING VOOR HET llOF 

De �aûeberoepen zjjn .. gericht tege1;1 het mest van het hof van bt;oep te 

Brussel, correctionele kamer;.vàn 21 &cember ZOl 0. 

De eisers voeren in e� memorie.die·aan·dit mést is gehech� drie middelen aan. 

.Afdelingsvoorzitter Etienne �s heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeget heeft gecpncludeerd. 

;Il. BESLISSING'V A.N HET HOF 

Beoordeling 

Tw.eede.midilel 

1. Het middel voert schendii:tg ·aan van artik�I 149 Grondwet, Van ®.artikelen 

2.2.2, § 1, laatste li� 4.3 .. 2 en 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke· Ordening: bij dC 

beoordeling van de wettlgheid van de ·m het jaar· 2000. ing•lde herstelvordering 

van lid bestuur ontzegt het. arrest onterec� elke verordenende. kraçht aan het 

sind.Sdien in het jaar 2006 uitgevaardigd defuiitief gemeentelij:k ruimtelijk uitvoe

ringsplan (GRuP) 14 . :bij gebreke aan· de nodige vaststel

lingen door .de·appeltechters, verkeert het Hof in de onmogelQldieid om na te gaan 

of de door dit GRUP ingèvoerde .nieuwe·p1-elljke ordemng afbreuk doet aan de. 

opvatting van de verweerder destijds in 2000. 
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2 Artikel 2.2.2, §. 1. eerste lid, Vlaamse Codex R.uim.tehjke Ordening bepaalt 

onder.meer: "E,m niimtelijk ub.vosri1lgBplan· bevat; 1 ° een grqfi8ch plan dat aan

geeft voor weT!c.gebled of welke gebieden het plan Va7l toe[J!18Sing is; 2" .tJs erbij 

.horende stedel'l.bouwlaindige vOQT.schrtften imabl de bestemmÏlfg, de lnrichiing 

en/of het beheer., en. desgevallènd. ds normen, vermeld in artikel 4.J.12· e.n 4.J.i3 

wm het decreet van 2·7 maarl 2009 betreffende. het grol'll:/-· en pandenbeleid. " 

Artikel 2.2.2, § 1, vierde lid. � Codex Ruimtelijke ordening bepaalt �'Het 

grafische· plan dar. aangeeft 'Voor welk.gebied of welke g(!bieden het plan vtin toe

passing is en de· erbij hor.ende .s.tedenbouwk:undige. voorschriften hebben verorde-· 

neifde kracht. " . 

Artikel 4.3.l� § 2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ·bepaalt onder meer: "De 

overeenstemming met een goede ndmtelij./rs. ordening wordt ·beoordeeld met in

achtneming van volgerµle beginselen: (. .• ) 3° indien het .aangevraagde gelegen. is 

in een gebied diJt .geor:dend wordt door een ruimtelijk :üitvoerlngsplan, een ge

meentelijke plan van aanleg of ee1;1 verkavelingsver.p,.nni'1g waar.van niet op gel

ä.ige wlJze afgeweken wordt, en. in zoven'e· dat pJtpt of die vergunning voorschri.f 

ten beVat die de .aandachtspunten, fier.meld in 1°, .behande.len. en .regelen, worden 

deze -,,,oorschriften geacht de. criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te 

geven." 

.3" Overeenkomstig artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex. Ruimtelijke Ordening . . 
.beoordelèil. de· appelr�ers de actuele ·toolaatbaaiheid van. de· destijds gevorderde 

herstelmaatregelen. D•bij· �ordelen ·zij, wat de·thans .gel&nde: stedenbouwkmi

dige voorschriften toepasSelijk op de kwestieuze p]aatselijke ruimtelijlce ordéning 

betreft, � ·geen rekening moet worden gehouden niet de voorschriften· van het 

vermelde GRUP om de reden dat "'de ruimtelijke structuurplannen (..) immers 

gee.n beoorde/Jngsgrond voor ve.rgunningsaanvragen (vormen)". 

Met die: redenen verantwoorden zij. hun beslissing niet naar recht. 

Het ·middel Is .gegrond. 
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&rste en derd41 middel 

4. De middelen.die niet kunnen leiden tot een ruimere cassatie ·of een cassatie 

zonder Verwijzing,. behoeven geen antwoord� 

Het� 

V�etigt het bestreden.arrest in zoverre· het �.over de ·herstelvordering. 

V erWeiJ)t de· cassatieberoepen voor het overige. 

Beveelt dat van dit arrest meldfu.g 7.81 worden·,geniaakt op de.kant van het gedeel-' 

te�jk vemietigde:arrest. 

Laat de kosten ten laste van de Staat. 

Verwijst de ald'us-;bepetkte zaak 11aar bet Hof van Beroep ·te ÁiltWerpen: 

Bepmµidekostenop 193�77 euro" 

Dit arîest is.gewezen te Brussel door het Hofva·Cassatie. tweede l,Qmler, samen� 

gesteld· uit afdeliDgsvoorzitter Etienne Go� alS voor.iittet, en de .raadsheren 

Paul Maff� Filip Van Volsem., Alafu Bloch en Peter Hoet, en op de. openbare 
recb.tszittü;tg van 6 september 2011 uitgesproken doc;>r afdëlingsvoorzitter Etienne 

Goethals, in aanweiigheid van advocaat':'generaBI Patrick �' met bij
stand van griffier Frank Adriaens�n. 

F.Adriaensen 

! 

) 

p�,Maftei 




