
( 

Nr. C.14.0239.N 
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ONDERT�KENO AFSCHRIFT toegezonden overeenl<Oft!Sle 
artikel 79'2 van het Gerechtelijk WP.tboett 

VRIJ van EXPEDfllERECHT: art. 280, 2°, W. Aca. 60>2 

Hof van Cassatie van België 

Ontwerp 

GEWESTELIJK STEDEi'IBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het 

grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 3000 Leuven, Blij-

de Inkomststraat 103-105, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat·bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

wonende te · 

verweerder. 

1. RECHTS:PLEGING VOOR BET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 

van 24 juni 2013. 
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Advocaat-generaal Christian V andewal heeft op 22 december 2017 een schrifte

lijke conclusie neergelegd. 

Sectievoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 

Procureur-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 

Il. CASSATIEMIDDELEN 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

ID. BESLISSINGVANHETHOF 

Beoordeling 

Eerste middel 

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 7.7.4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna 

VCRO) beginnen, wanneer het recht van de stedenbouwkundig inspecteur of het 

-college van 'Qurgemeester en schepenen om een herstelvordering in te stellen ont

staan is vóór 1september2009, de termijnen vermeld in artikel 6.1.4Ï, § 5, eerste 

lid van deze codex, slechts te lopen vanaf die datum. De totale duur van de verja

ringsterm.ljn mag evenwel niet méér bedragen dan de termijnen, vermeld in artikel 

2262bis, § 1, tweede en derde lid, Burgerlijk Wetboek. 

2. Luidens artikel 6.1.41, § 5, eerste lid, 1°, VCRO verjaart het vorderingsrecht 

van de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepe

nen, in afwijking van artikel 2262bis, § l ,  tweede lid, Burgerlijk Wetboek, in 

ruimtelijk kwetsbare gebieden door verloop van tien jaren, te rekenen vanaf de 

dag waarop het misdrijf, vermeld in artikel 6.1. l. gepleegd werd, evenwel met be-

houd van de toepassing van artikel 6.1.1., derde Ij.tl, VCRO. 
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De tienjarige verjaringstermijn van artikel 6.1.41, § 5, eerste lid, 1°, VCRO, die 

krachtens de overgangsregeling van toepassing is op inbreuken in ruimtelijk 

kwetsbare gebieden, neemt slechts een aanvang op 1 september 2009. 
3. Door de bij artikel 6.1.41, § 5, eerste lid, 1°, VCRO bepaalde bijzondere 

verjaring:;termijn een aanvang te laten nemen op 23 mei 1989, zijnde de dag van 

het proces-verbaal waarbij de stedenbouwkundige inbreuk werd vastgesteld, ter

wijl krachtens de overgangsbepaling in artikel 1".7.4, VCRO deze bijzondere ver

jaringstermijn slechts begID.t te lopen vanaf 1 september 2009, schendt de appel

rechter artikel 6.1.41, § 5, eerste lid, en artikel 7.7.4 VCRO. 

Het onderdeel is gegrond. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie

tigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof yan_ Cassatie, eerste kamer, samen

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de sectievoorzitters Beatrijs 

Deconin.ck en Alain Smetzyns, en de raadsheren Geert J ocqué en Antoine 

Lievens, en in openbare rechtszitting van 8 maart 2018 uitgesproken door sectie

voorzitter Eric Dirix., in aanwezigheid van procureur-generaal Dirk 'Thijs, met bij

stand van griffier Vanessa Van de Sijpe. 
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V. Van de Sijpe A. Lievens G. Jocqué 
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VOOR: 

VOORZIENING IN CASSATIE 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR be

voegd voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, 

waarvan de burelen gevestigd zijn te 3000 Leuven, Blijde Inkomst-

straat 103-105, 

Eiser tot cassatie, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr 

Huguette Geinger, ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassa

tie, kantoor houdende te 1000 Brussel, quatre Brasstraat 6, bij wie 

keuze van woonplaats wordt gedaan, · 

TEGEN: De heer . 1, wonende te 

Verweerder in cassatie, 

* * * 

Aan· de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter, de Dames en Heren 

Raadsheren, leden van het Hof van Cassatie, 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Eiser tot cassatie heeft de eer het tegensprekelijk arrest, gewezen 
op 24 juni 2013 door de eerste kamer van het Hof van Beroep te Brussel (A.R. 

· nr. 201 O/AR/2680), aan het toezicht van Uw Hof te onderwerpen. 
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FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

Verweerder is eigenaar van een perceel qelegen te 

(thans gekadastreerd 

, waarop paardenstallen zijn opgericht, die werden vergund op 1 8  februan 

1974. Het goed is, overeenkomstig het gewestplan 

(goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 maart 1 977) gelegen in natuurgebied. 

Bij procès-verbaal van 23 mei 1989 werd vastgesteld dat de 

paardenstallen werden omgevormd tot studentenverblijven. Op 21 december 

1 989 werd een herstelvordering in herstel van de plaats in de vorige staat 

overgemaakt aan het Parket te Brussel. Er werd geen strafvordering ingeleid .. 

Op 1 april 1993 vroeg verweerder een regularisatievergunning F 

voor de verbouwing van de paardenstal tot wooncomplex, die op 8 november 

1 993 werd geweigerd d�or het College van Burgemeester en Schepenen van 

de Gemeente . beslissing die in beroep werd bevestigd door de Be

stendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant op 8 juni 1995. 

Bij proces-verbaal van 14 februari 2007 wordt de verhuring van 

het wooncomplex van 23 kamers vastgesteld, en wordt een schriftelijk bevel 

tot staking aangebracht, dat bevestigd wordt door de stedenbouwkundige in

specteur. Hierop volgden nog verschillende stakingsbevelen, miskenningen 

van deze bevelen, en administratieve geldboetes. 

De vordering van verweerder in opheffing van het bekrachtigde 

stakingsbevel van 1 4  februari 2007, werd verworpen bij vonnis van de Voorzit

ter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 13  juni 2007, beves

tigd bij arrest van het Hof van Beroep.te Brussel van 27 januari 2009. Op het 

cassatieberoep van verweerder werd laatstgenoemd arrest vernietigd door Uw 

Hof bij arrest van 8 maart 2013 (A.R. C.11 .0319.N), waarbij de zaak werd ·ver-

wezen naar het Hof van Beroep te Antwerpen. 

Op 6 november 2008 dagvaardde eiser verweerder voor de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel teneinde het herstel van de plaats in 

de oorspronkelijke toestand en staking van het strijdig gebruik te horen beve

len, m.n. onmiddellijke stopzetting van de woonfunctie in het wooncomplex en 

( t '· 
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sloop van de wederrechtelijke bouwwerken, dit alles onder verbeurte van een 
dwangsom. 

Bij vonnis van 29 juni 201 O verklaarde de rechtbank de ·herstel
vordering ongegrond bij gebreke aan bewijs van een bouwmisdrijf. 

Ingevolge het hoger beroep van eiser besloot het Hof van Beroep 
te Brussel, bij arrest van 24 juni 2013, tot verjaring van de herstelvordering. 

Tegen dit arrest meent eiser volgende middelen tot cassatie te 
kunnen aanvoeren. 

EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden bepal ingen en beginselen 

- Artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet; 
- Artikelen 2 en 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk "'.'f etboek; 
- Artikel 1138, 2°, 3° en 4 °, van het Gerechtelijk Wetboek; 
-Artikel 21 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering; 
- Artikel 26 van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zmAJel in 
de versie vóór als na de wijziging bij artikel 2 van de wet van 10 juni 1998 tot 
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring; 
-Artikel 44, §1, 7°, eerste lid, van de van 29 maart 1962 houdende organisatie 

' 
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (hierna afg.ekort "Steden-

bouwwet 1962"), in de·versie na wijziging bij artikel 78 van het decreet van 28 
juni ,1984 houdende aanvulling van de wet van 29 maart 1962 houdende orga
nisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw; 
-Artikel 64, eerste lid, Ste.denbouwwet 1962; 
- Artikelen 42, §1, 7°, eerste lid, 66, eerste lid, van het op 22 oktober 1996 ge..: 
coördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing 
vóór de opheffing van dit decreet bij artikel 104 van het decreet van 27 maart 
2009 tot �anpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergi.mnin
gen-en handhavingsbeleid; 
-Artikel 151 van het decreet van 18. mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening (hierna afgekort ''Stedenbouwdecreet 1999"), zoals van 
toepassing vóór de wijziging bij artikel 54 van het decreet van 27 maart 2009 
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tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid; 

- Artikel 146, derde lid, Stedènbouwdecreet 1999, in zijn versie na .het vernieti· 

gingsarrest nr. 14/2005 van 19.januari 2005 van het Grondwettelijk Hof; 

- Artikel 149, §1, eerste lid, van het Stedenbóuwdecreet 1999, zoals van toe

passing vóór de wijziging bij artikel 53 van het decreet van 27 maart 2009 tot 

aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid; 

- Artikel 149, §3, van het Stedenbouwdecreet 1999, zoals vervangen bij artikel 

53, 6°, van het decreet van 27 maart 2009 tot a9npassing en aanvulling van 

het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid; 

- Artikel 192bis, 4 °, van het Stedenbouwdecreet 1999; 

- Artikel 99, §1, eerste lid, 6°, van het Stedenbouwdecreet 1999, zoals van 

toepassing vóór de wijziging bij artikel 36 van het decreet van 21 maart 2009 F 
tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid; 

- Artikel 146, eerste lid, 1°, en vierde lid, van het Stedenbouwdecreet 1999., 

zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 50 van het decreet van 27 

maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, ver-

gunningen- en handhavingsbeleid; 

- Artikel 181 van het Stedenbouwdecreet 1999, zoals vervangen bij artikel 80, 

van het decreet van 27 maart 200·9 tot aanpassing en aanvulling van het ruim.,. 

telijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, 

-Artikelen 1.1.2, 10°, a, 6, 4.2.1., 6°, 6.1.1, eerste lid, 1°, 6°, en 7°, 6.1.1, derde 

lia-;-6.1.1, vie�de-lid-;-6:-1-:-Z.7;6.1.41,-§�-en §5, 6.1.43, 7._5.1.,_4°, en 7.7.4. van de 

Vlaamse .codex Ruimtelijke Ordening; 

- Artikel 10 van de wet van 1 O juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen ( 

betreffende de verjaring; 

- Artikelen 53, 6°, 80 en 112 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpas-

sing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handha-

vingsbeleid; 

- Artikel 2, sub 4.3.1 van het Koninklijk besluit 28 december 1972 betreffende 

de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplan-

nen; 
- Algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel,· dat de rechter 

verbiedt a�btshalve door partijen uitgesloten betwistingen op te werpen,· zoals 

onder meer vastgesteld in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;. 
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- Algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van verdediging 
voorschrijft. 

Bestreden beslisstng 

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser onge
grond en verklaart de herstelvordering van eiser verjaard .en dit op volgende 
gronden: 

"De functiewijziging 

Het (hof van beroep) acht het ten genoege van recht bewezen dat de functie
of gebruikswijziging tot.stand is gekomen na de inwerkingtreding op 9 septem
ber 1984 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 houdende 

het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen. 

Op 23 maart 1993 schreef (verweerder) een brief aan de administratie met be
trekking tot de 'regularisatie van de omvorming v�n paardenstal tot gemeubel
de kamers (niet bestemd voor studenten)'. Hij verhaalt daarin dat hij va naf 
1983 geconfronteerd werd met een zware en droevige echtscheiding, die vol
gens hem vanaf 1988 leidde tot bewarende beslagen op zijn goederen zodat 
hij financieel lam werd gelegd, te meer daar hij in 1988 al 52 jaar was en 

steeds bediende was geweest waardoor hij niet meer aan de slag kf:?n. Hij 
werd daardoor naar-eigen zeggen gedwongen om met de gronden en het ge
bouw die 'waardeloos waren en onder beware�d beslag kwamen' iets aan te 
vangen. Hem werd geadviseerd aanpassingen te doen in het gebouw en de 

omvorming pas later aan te geven. Uit deze verklaring blijkt dat (verweerder) 
het valoriseren van de renpaardenkwekerij zelf si�ueert vanaf 1988. 

Uit het uittreksel uit het bevolkingsregister met de achtereenvolgende bewo
·ners van het pand, dat door de gemeente werd overgemaakt aan de admi
nistratie op 6 augustus 2010, blijkt geen inschrijving vóór 1986 (behoudens die 
van (verweerder) zelf). Verscheidene gelijktijdige en opeenvolgende inschrij
vingen nemen een aanvang vanaf oktober 1988. De bewering van (verweer
der) dat voordien het wooncomplex bewoond werd door studenten die geen 

inschrijving namen in het bevolkingsregister wordt door hem niet bewezen (hij 
legt geen enkele huurovereenkomst voor en doet geen aanbod om deze be-
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wering t_e bewijzen). Uit dit uittreksel blijkt dat de wijziging van het gebruik zich 

situeert na 9 september 1984 .. 

In het verzoekschrift tot hoger beroep van december 1993 tegen de weigering 

van de regularisaUe schreef (verweerder): 'Binnen het wettig vergunde ge

bouw, werden INTERNE verbouwingswerken doorgevoerd en voltooid per 

31/12/88. Het oorspronkelijk VOLUME en de oorspronkelijke OPPERVLAKTE 

werden niet vermeerderd. Aan de hand van de bijgevoegde foto's en schetsen, 

kan men zich overtuigen van deze werkelijkheid. De interne aanpassingen 

hebben de bestaande functie gewijzigd tot uitgeruste kamers. Inderdaad, de 

vroegere interne indeling van paardenstal werd praktisch voor 100 % gehand

haafd, bij zoverre dat de vroegere paardenboxen of boxen aangewend voor 

andere doeleinden, doodgewoon werden aangepast tot.leefruimten of kamers. 

(".) De bestemmingswijziging·van omgebouwde paardenstal tot kamers werd \ 
begin 1989 door mij persoonlijk aan de Heer · - ; medegedeeld. ( . .. ) Het 

wooncomplex bestaat reeds 5 jaar.' Uit deze verklaring blijkt dat (verweerder) 

zelf de omvorming situeert in 1988. 

Af deze vaststellingen sporen met de schriftelijke verklaring van de voormalige 

echtgenote van (verweerder) van 25 mei 2009 ('In die situatie heb ik een be

warend beslag laten leggen op hogervermeld wooncompléx, te eniger beveili

ging van 24 jaar niet betaalde woonstvergoeding. Naar aanleiding daarvan 

ben ik te weten gekomen dat - in '88 de verbouwing van de vergunde paar

denstallen tot een complex van 24 kamers plus conciërgewoning gebeurde 

. zonder vergunning ( ... )') en de schriftelijke verklaring van (verweerdel} van 6 

augustus 1986 in het kader van zijn verkave/ingsaanvraag (1n het achterlig-

gend perceel ._ . bevinden zich stallen welke nog mijn eigendom zijn'). Zij ( 

sporen ook met de vaststelling op 31 december 1.988 van de datum voltooiing 

der werken door de diensten van het kadaster. 

Zij worden niet ontkracht noch door de bestel bonnen van 20 augustus en 14 

september 1983 met als voorwerp een groot aantal meubelen, noch door de 

verklaring van , .. - · .  _ . : van 25 augustus 2007. Deze stukken werden 

. . 
slechts bijgebracht na het inleiden van de burgerlijke herstelvordering bij dag-

vaarding van 6 november 2008; er werd voordien niet naqr verwezen door 

(verweerder) en zij worden �egengesproken door het hoger weerhouden be

wijs dat de omvorming slechts werd doorgevoerd na 9 september 1984 en 

volgens de eigen verklaringen van (verweerder) in 1988. De loutere beste/Jing 
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bewijst niet1 dat het voorwerp van die bestelling bestemd was voor de omge
vormde renpaardenkwekerij en de verklaring van een voormalige aangestelde 
overtuigt evenmin omdat zij in strijd is met de eigen verklaringen van (ver
weerder) in tempore non suspecto, dit wil zeggen vooraleer de herstelvorde
ring voor dJ burgerlijke rechter werd ingesteld. 

1 . 
Uit wat vooraf gaat blijkt dat de gebruikswijziging zonder vergunning werd tot 
stand gebracht. ' 
De vergunningsplichtige bouwwerken 

' 
Het (hof v�n beroep) acht het niet ten genoege van recht bewezen dat deze 
onvergund� gebruikswijziging gepaard is gegaan met vergunningsp!ichtige 

F werken. 

( 

(Eiser) tooht niet aan welke werken werden uitgevoerd en weerlegt niet de 
bewering Jan (verweerder) dat de omvorming kon worden tot stand gebracht 
met minimale aanpassingen van de binneninrichting. De loutere vaststelling 
van de om�orming - die op zich niet betwist wordt - volstaat niet; de bewering 
dat de omyorming 'redelijkerwijze' vergunningsp!ichtige werken inhoudt over
tuigt evenmin. 

1 
Het aanbod van (eiser) om ter plaatse te gaan 'dan wel' een deskundigenon
derzoe.k te bevelen wordt afgewezen, omdat er zel(s geen begin van bewijs is 
dat vergunningspliehtige werken zijn uitg[lvoet:_d. (Eiser) had, in overeenstem
ming met zijn wettelijke bevoegdheden, dat bewijs kunnen aanbrengen, wat fiij -
verzuimd heeft te doen. l 
Uit wat vooraf gaat blijkt dat de onvergunde gebruikswijziging niet gepaard is 
gegaan mèt vergunningsplichtige werken. 

D · t . I · d d ç, t· ·· · · e sanc 1� voor e onvergun e 1unc 1ew11z1gmg. 
1 

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de hoofd
functie �ay een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, in
dien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsp/ichtig he�ft 
aangemerkt (artikel 4.2.1.6° VCRO). Met een gevangenisstraf van acht dagen 
tot vijf jaa) en met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met één van 

1 
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die straffen alleen, wordt de persoon gestraft die voormelde handeling uitvoert, 

voortzet of in stand houdt (artikel 6.1.1.1° VCRO). Naast de straf kan de recht

bank (onder meer) bevelen de plaats in de oqrspronke/ijke toestand te herstel-

len (artikel 6.1.41 VCRO). 

Het vorderingsrecht van de stedenbouwkundige inspecteur verjaart in afwijking 

van artikel 2262 bis, 5 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (dat de verja

ringstermijn bepaalt op vijf jaren) in functie van het gebied waarin het betrok

ken onroerend goed gelegen is (artikel 6.1.41., § 5 VCRO). 

In ruimtelijk kwetsba're gebieden verjaart het vorderingsrecht door verloop van 

tien jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf gepleegd werd, met 

dien verstande dat de strafsanctie voor het in stand houden van de onvergun

de gebruikswijziging niet geldt voor zover de handelingen, werken, wijzigingen · 

of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbare gebieden; voor 

de strafbare instandhouding is uitsluitend vereist dat de wederrechtelijke han

delingen op het ogenblik van de instandhouding gelegen zijn in ruimtelijk. 

kwetsbaar gebied (artikel 6.1.41, § 5 juncto artikel 6.1.1,,· derde lid VCRO). 

Het betrokken onroerend goed is gelegen in natuurgebied volgens het ge

westplan (K.B. 7 maart 1977) en dus in ruimtelijk kwets-

baar gebied . 

Het misdrijf van het in stand houden van een onvergunde gebruikswijziging in 

ruimtelijk kwetsb-aar gebied verjaart door verloop van tien jaren. 

De aanvangsdatµm van de verjaring is de datum waarop het misdrijf is vast

gesteld, dit is bij proces-verbaal van 23 mei 1989. 

Bij gebreke aan stuiting is de rechtsvordering verjaard op 23 mei 1999. De 

brief van 21 december 1989 aan de procureur des Konings waarbij de herstel

vordering werd overgemaakt stuit de verjaring niet; zelfs indien er stuitende 

werking aan wordt verleend, verjaart de vordering op 21december1999. 

De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, verjaart volgens de re: 

gels van het burgerlijk wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing 

zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade; zij kan echter niet 

( 
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verjaren vóór de strafvordering (artikel 26 V. T. W Sv.). Deze bepaling werd 
ingevoerd bij wet van 10 juni 1998 die in werking is getreden op 26 juli 1998. 

(Eiser) heeft gedagvaard op 6 november 2008 dit is buiten de verjaringslf?r
mijn. 

De wettigheid van i1et gewestplan 

De herstelvordering is verjaard zodat het in ondergeschikte orde opgeworpen 
middel van onwettigheid van het gewestplan niet moet worden onderzocht." 
(arrest pp. 5-8) 

F Grieven 

( 

Eerste onderdeel 

1 .  Overeenkomstig �rtikel· 151 van het Stedenbouwdecreet 
1999, in de versie aangehaald in de aanhef van het middel, en overeenkom
stig het sinds 1 september 2009 geldend voorschrift van artikel 6.1.43 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kan de stedenbouwkundige inspec
teur, voor de burgerlijke rechtbank, bij inbreuken op artikel 146 van het Ste
denbouwdecreet, en, sinds 1 september 2009, inbreuken op artikel 6 . 1 . 1 .  
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de herstelmaatregelen vorderen, om- . 
schreven in artikel ·149, §1, eerste lid, van he.t Stedenbouwdecreet 1 �9� in de 
versie aangehaald in de aanhef van het middel, en, sinds 1 september 2009, 
omschreven in artikel 6.1 .41, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, m.n. 
hef herstel in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik, 
de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken, of de betaling van èen geld
som gelijk aan -de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. 

2. Krachtens artikel 1 49, §3, van het Stedenbouwdecreet 1 999, 
zoals vervangen bij artikel 53, 6°, van het decreet van 27 maart 2009 tot aan
passing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en hand
havingsbeleid, en gecoördineerd onder artikel 6. 1 .41 , §5, eerste lid, van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijl<e Ordening, verjaart het vorderingsrecht van de ste
denbouwkundige inspecteur en van het college van burgemeester en 
schepenen, in afwijking van artikel 2262bis, § 1 ,  tweede lid, van het Burgerlijk 
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Wetboek als volgt: 1° in ruimtelijk kwetsbare gebieden: door verloop van tien 
jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf, vermeld in artikel 6.1.1, 
gepleegd werd, evenwel met behoud van de toepassing van artikel 6.1.1, 
derde lid; 2° in openruimtegebied: door verloop van tien jaren, te rekenen 
vanaf de dag waarop het misdrijf, vermeld in artikel 6.1.1, gepleegd werd; 3° 
door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf, 
vermeld in artikel 6.1.1, gepleegd werd: in de gebieden die niet sorteren onder 
1° en 2°. 

Krachtens artikel 181 van het Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
vervangen bij artikel 80, van het decreet van 27 maa.rt 2009 tot aanpassing en 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbe
leid, en gecoördineerd onder artikel 7.7.4 van de Vlaamse ·codex Ruimtelijke 
Ordening, beginnen de verjaringster�ijnen, vermeld in artikel 6.1.41, §5, eer
ste lid, wanneer het recht van de stedenbouwkundige. inspecteur of het college 
van burgemeester en s.chepenen om een herstelvordering in te stellen ont

staan is vóór 1 september 2009, slechts te lopen vanaf die datum, en kan de 
totale duur van de verjaringstermijn niet méér bedragen dan de termijnen, 
vermeld in artikel 2262bis, §1, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wet
boek. 

Krachtens artikel 112 van het decreet van 27 maart 2009 tot aan
passing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en hand
havingsbeleid, treedt dit decreet in werking op 1 september 2009. 

r-
' 

3. Naar luid van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de 
wet alleen vocir het toekomende, en heeft hij geen terugwerkende kracht. ( 

4. Eiser leidde te dezen een herstelvordering in voor de burgerlijke 
rechtbank bij dagvaarding van 6 november 2008. Op dat tijdstip golden de 
bijzondere verjaringstermijnen van de herstelvordering, zoals, met ingang van 
1 september 2009 ingevoerd bij het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing 
en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbe
leid, nog niet. 

5. Het bestreden arrest verklaart de door eiser bij dagvaarding van 
6 november 2008 ingestelde herstelvordering verjaard, op grond van de vast
stellingen ·en overwegingen 
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- dat t� dezen toepassing moet worden gemaakt van de verjaringstermijn van 

tien jaar, voorzien in artikel 6.1.41, §5, eerste lid, 1 °, van de Vlaamse Co
dex Ruimtelijke Ordening; 

- dat de aanvangsdatum van de verjaring de datum is waarop het misdrijf 

is vastgesteld, dit is bij proces-verbaal van 23 mei 1989; 
- dat bij gebreke aan stuiting de rechtsvordering verjaard is op 23 mei 1999, 

en áat indien stuitendé werking zou woïden verleend aan de brief van 21 
december 1989 waarbij de herstelvordering aan de procureur des Konings 

werd overgen:iaakt, de vordering verjaard is op 21 december 1999. · 

Door aldus toepassing te maken van de sinds 1 september 2009 

geldende bijzondere verjaringstermijn v�n artikel 6.1.41, §5, eerste lid, 1°, van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, terwijl deze verjaringsregeling ten 

F tijde van de dagvaarding op 6 november 2008 n9Q niet van toepassing was, 

miskent het bestreden arrest artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 
6.1.41, §5, eerste lid, en 7.7.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

evenals, voor zoveel als nodig, de artikel 149, §3, en 181 van het Steden
bouwdecreet 1 999, in de versies aangehaald in de aanhef van het middel, de 
artikelen 53; 6°, 80 en 1 1 2  van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing 

en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbe
leid. 

( 

Door de bij artikel 6.1.41, §5, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Co
dex Ruimtelijke Ordening, voorziene bijzondere verjaringstermijn een aanvang 
te laten nem.en op 23_mei 1989, tervy_ijl, k_rachtens de ove!ga�gsbepaling in 
artikel 7.7.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, deze bijzondere 

verjaringstermijn, wanneer, zoals te dezen, het recht van de stedenbouwkun

dige inspecteur om een herstelvordering in te stellen ontstaan is vóór 1 sep-. 
tember 2009, slechts begint te lopen te lopen vanaf 1 .september 2009, mis
kent het bestreden arrest de artikelen 6.1 .41, §5, eerste lid, en 7.7.4 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, evenals, voor zoveel als nodig, de arti

kelen 149, §3, en 181  van het Stedenbouwdecreet 1999, in de versies aange
haald in de aanhef van h.et middel, de artikelen 53, 6°, 80 en 1 1 2  van het de
creet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plan
nings-, vergunningen- en handhavingsbeleid. 

Op de gronden die het bevat kon het bestreden arrest dan ook · 

niet wettig besluiten tot afwijzing van het door eiser bij dagváarding van 6 no-
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vember 2008 ingestelde herstelvordering (schending van de artikelen 149, §1 ,  

eerste lid, en 1 51 van het Stedenbouwdecreet 1 999, in de versies aangehaald 

in de aanhef van het middel, en de artikelen 6.1.41, § 1, en 6.1 .43 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Tweede onderdeel 

6. Overeenkomstig artikel 151 van het Stedenbouwdecreet 

1999, in de versie aangehaald in de aanhef van het middel, en overeenkom

stig het sinds 1 september 2009 geldend voorschrift van artikel 6.1.43 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kan de· stedenbouwkundige inspec

teur, voor de burgerlijke rechtbank, bij inbreuken op artikel 146 van het Ste-

denbouwdecreet, en, sinds 1 september 2009, inbreuken op artikel 6.1 . 1 .  F 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de herstelmaatregelen vorderen om

schreven in artikel 149, §1, eerste lid, va� het Stedenbouwdecreet 1 999 iJ! de 

versie aangehaald in de aanhef van het middel, en, sinds 1 september 2009, 

omschreven in artikel 6.1 .41, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, m.n. 

het herstel in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik, 

de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken, of de betaling van een geld-

som gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. 

Naar luid van artikel 6.1.1, vierde lid, van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening kan een herstelvordering die door de stedenbouwkundi

ge inspecteur of het college van. burgemeester en schepenen is ingesteld op 

grond van de instandhouding van handelingen, vanaf 1 september 2009 niet 

lang'er worden ingewilligd indien deze instandhouding op het ogenblik van de ( ' 

uitspraak niet meer strafbaar is gesteld. 

7. Naar luid van artikel 44, §1, 7°, eerste lid, van de Stedebouw

wet 1 962, zoals gewijzigd bij artikel 78 van het decreet van 28 juni 1 984 hou

dende aanvulling van de wet van 29 maart 1 962 houdende organisatie van de 

ruimtelijke ordening en stedebouw, en gecoördineerd onder artikel 42, § 1 ,  7°, 

eerste lid, van het op 22 oktober 1 996 gecoördineerd decreet betreffende de 

ruimtelijke ordening, in de versie aangehaald in de aanhef van het middel, 

mag niemand zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning 

van het college van burgemeester en schepenen, het gebruik van vergunde 
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gebouwen wijzigen, voor zover deze wijziging is opgesómd in een door de 
Vlaamse regering vast te leggen lijst. 

Naar luid yan artikel 192bis, 4°, van het Stedenbouwdecreet 1999, 
thans artikel.7.5.1, 4°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, worden, 
tot de dag waarop de door de Vlaa_mse Regering vast te stellen lijst van ver
gunningsplichtige functiewijzigingen in werking treedt, en met terugwerkende 
kracht vanaf 9 september 1984, o.m. geacht vergunningsplichtig te zijn de 
wijziging van de hoofdfunctie van een vergund gebouw, wanneer het gaat 
om een gebouw, gelegen in een bufferzone, een groen-, park- of bosgebied 

of daarmee gelijkgesteld bestemmingsgebied, en het nieuwe gebruik be
sta�t uit om het even welk gebruik dat anders is dan het oorspronkelijke. 

Krachtens artikel 2, sub 4.3.1 van het Koninklijk besluit 28 decem
ber 1972 betreffende de inrichting en de toepa_ssing van de· ontwerp
gewestplannen en gewestplannen, behoren "natuurgebiedenn tot de "groenge
bieden". 

Ove�eenkomstig artikel 64, eerste lid, Stedenbouwwet 1962, en 
·het gelijkluidend voorschrift van artikel 66, eerste lid, van het op 22 oktober 
1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, in de versie 
aangehaald in de aanhef van het middel, worden de personen gestraft die 
"door het uitvoeren van werken, het instandhouden' ervan, door het ver

kavelen van grondeigendom of hoe dan ook" inbreuk maken op de bij arti-
- kei 44-,- § 1, van de Stedebouwwet 1962, geco9rg_ineerd onder artikel 42, § 1, 

van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende -de ruimtelijke 
ordening, in de versie aangehaald in de aanhef van het middel. 

· Het voornoemde misdrijf van uitvoering, voortzetting of instand
houding van een vergunningsplichtige wijziging van de hoofdfunctie van een 
vergund gebouw zonder voorafgaande vergunning is, sinds 1 mei 2000, straf
baar op grond van de artikelen 99, §1, eerste lid, 6'\ en 146, eerste lid, 1°, van 
het Stedenbouwdecreet 1999, in de· versie aangehaald. in de aanhef van het 
middel, en, sinds 1 september 200�, strafbaar op grond van de artikelen 
4.2.1., 6°, en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, in zijn versie.na het 
vernietigingsarrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Grondwettelijk Hof, 

1 
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thans artikel 6.1.1., derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, be

paalt dat de strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in .het 

eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, niet geldt voor zover de handelingen, werken, wij

zigingen of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare ge-

bieden. 

Naar luid van artikel 6.1.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Or

dening dient artikel 6.1.1, derde lid, toegevoegd bij decreet van 4 juni 2003 en 

gedeeitelijk vernietigd bij arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Grond
wettelijk Hof, aldus te worden geïnterpreteerd dat deze bepaling de strafbaarstel-

ling van de vermelde instandhoudingsmisdrijven opheft. · 

Naar luid van artikel 6.1 . 1 , derde lid, in fine, van de Vlaamse Co-

dex Ruimtelijke Ordening, is voor de strafbare instandhouding uitsluitend vereist F 

dat de wederrechtelijke handelingen op het ogenblik van de instandhouding 

gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

Overeenkomstig artikel 146, vierde lid; van het Stedenbouwdecreet 

1999 in de versie aangehaald in de aanhef van het middel, en artikel 1.1 .2, 10°, 

a, 6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn natuurgebieden ruimte-

lijk kwetsbare gebieden. 

8. Uit de samenhang van de hiervoor geciteerde wetsbepalingen 

volgt dat, sinds 9 september 1984, de niet vergunde maar vergunningsplichtige 

wijziging van de hoofdfunctie, van �en in natuurgebied gelegen vergund ge

bouw, �en misdrijf is, en dat de instandhou ding van deze functiewijziging, . 

ook na 1 september 2009, strafbaar is, en het voorwerp kan uitmaken van een ( 
herstelvordering. 

9. Het misdrijf van instandhouding ·van een niet-vergunde maar 
vergunningsplichtige functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan 

het bestaan van de aldus wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging een 
einde te maken, wat inzonderheid blijkt uit het verdere gebruik van het onroe
rend bebouwd goed overeenkomstig de niet-vergunde gewijzigde functie. Als 

voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in een ononderbroken en 

door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, onderscheidt het zich 
van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt. 
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Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schrif
telijke en uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde vergunningsplichtige functie
wijziging, bestaat tot aan de stopzetting van het verdere strijdige gebruik, of 
tot aan de regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgele
verde vergunning, in voorkomend geval zolang de daartoe nodige werken niet 
zijn uitgevoerd. 

10. Wat de verjaring van de herstelvordering betreft dienen te 
dezen, nu de dagvaarding dateert van 6 november 2008, de op dat tijdstip 
geldende verjaringsregels te worden toegepast, m.n. zoals die golden vóór de 

sinds 1 september 2009 geldende regeling van artikel 6. 1 .41 , §5, van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en de overgangsregeling in artikel 
7.7.4. van dezelfde Codex. 

Overeenkomstig artikel 26 van de Voorafgaande Titel Wetboek 

van Strafvordering, zoals van toepassing sinds de wet van 10  juni 1998 tot wij
ziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, verjaart de burgerlij
ke rechtsvordering volgend l!it een misdrijf volgens de regels van het Burgerlijk 
Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvor
dering tot vergoeding van de schade. Zij kan echter n iet verjaren voor de 
strafvordering. De regel dat de burgerlijke rechtsvordering niet kan verjaren 
vóór de strafvordering, gold reeds krachtens artikel 26 van de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing vóór de wijzi
ging bij artikel 2 van de wet van 10  juni 1 998 tot wijziging van sommige bepa-

. lingen betreffende de verjaring. 

De vordering van de bestuurlijke overheid tot herstel van de plaats 
in de oorspronkelijke toestand is, hoewel zij tot de strafvordering behoort, Van 
burgerlijke aard zodat deze vordering niet kan verjaren vóór de strafvorde

ring. Slechts in zoverre niet met toepassing van deze regel kan worden vast
gesteld dat de herstelvordering niet verjaard is, dient toepassing te worden 
gemaakt van artikel 2262bis, § 1 ,  tweede lid, van het Burgerlijk Wetb�ek, naar 
luid waarvan alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van 
buitencontractuele aansprakelijkheid verjaren door verloop van vijf jaar "vanaf 
de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de 
schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aan
sprakelijke persoon", en, voor inbreuken die dateren van vóór 27 juli 1998, 
eveneens van de overgangsregeling voorzien in artikel 1 0  van de wet van. 10 

/ 

' ' 
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jun i  1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, naar 

luid waarvan de nieuwe verjaringstermijnen waarin deze wet voorziet slechts 
beginnen te lopen vanaf haar inwerkingtreding, en de totale duur van de verja
ringstermijn niet meer dan dertig jaar mag bedragen. 

1 1 .  De niet-vergunde doch vergunningsplichtige functiewijziging, 
en de instandhouding ervan, zijn wanbedrijven die, overeenkomstig artikel 21 
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, verjaren door 

verloop van vijf jaar. 

Aangezien ·
de wederrechtelijke instandhouding van de zonder 

voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde vergun
ningsplichtige functiewijziging, een voortdurend misdrijf is, kan de verjaring 

van de strafvordering geen aanvang nemen zolang aan de toestand die is { 
ontstaan door de wederrechtelijke functiewijziging geen einde wordt ge-
steld door de stopzetting van het verdere strijdige gebruik, of door de regulari-

satie van de onwettige toestand conform een daartoe afgeleverde vergunning. 

Het voortdurend misdrijf, dat kan vo�rtvloeien uit een daad of uit 
een verzuim, komt immers neer op· een feitelijke toestand die aanhoudt door de 

volgehouden wil van de delinquent. Bij een voortdurend misdrijf begint de verja- · 

ring te lopen vanaf het ogenblik waarop die feitelijke toestand ophoudt te be

staan, d.w.z. vanaf de dag waarop de gevolgen van het misdrijf verdwijnen. 

-12. l:Jit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de ap

pelrechter het bewezen acht dat de niet-vergunde functiewijziging van de 
paardenstal naar wonen plaatsgreep na 9 september 1984, tijdstip inwerking- · ( 
treding van de vergunningsplicht voor de hoofdfunctiewijziging, zodat een in-

breuk voorhanden is op (thans) artikel 4.2. 1 ,  6°, van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening, strafbaar (thans) overeenkomstig artikel 6.1 . 1 ,  1°, van dezelf-
de Codex, en dat het betrokken goed overeenk9mstig· het toepasselijke ge
westplan gelegen is in natuurgebied, en dus in ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

Uit de vaststel lingen van het bestreden arrest, minstens uit de 
tussen partijen niet in betwisting. zijnde feitelijke gegevens, blijkt dat het niet
vergund gebruil� van de paardenstal als wooncomplex nog steeds aan de 

gang is, e n  dat derhafve, minstens tot aan de uitspraak van het bestreden ar-

- - - - - -
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rest, nog steeds geen einde is gemaakt aan het wederrechtelijk gebruik van de 
paardenstal. 

In dit verband kan o.m. gewezen worden op de omstandigheid dat 
het bestreden arrest uitdrukkelijk de instandhouding weerhoudt van de onver
gunde gebruik�wijziging in ruimtelijk kwetsbaar gebied (arrest p. 7, vijfde ali
nea). Zoals b lijkt uit de namens eiser voor de appelrechter genomen conclusie 
benadrukte eiser dat het wooncomplex "op heden nog steeds gebruikt en in 
stand gehouden (wordt) door (verweerder)" ("beroepscoric!usie" eiser, neerge
legd 4 april 201 1 ,  p. 4, derde alinea). Blijkens de namens verweerder voor de 
appelrechter genomen conclusie betwistte verweerder niet het verder gebruik 
(na 23 mei 1989) van de paardenstal als wooncomplex, doch verdedigde hij 
het principieel standpunt dat deze instandhouding niet strafbaar zou zijn, om
dat het gewestplan, wat het litigieuze perceel betreft, niet wettig tot stand zou 
.gekomen zijn, zodat het perceel niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied gelegen is 
("syntheseconclusie" verweerder, pp. 20-22)" 

1 3. Zoals blijkt uit de namens eiser voor de appelrechter genomen 
conclusie, strekte de herstelvordering van eiser o.m. tot staking van het strij

dige gebruik, wat betekent dat de woonfunctie in het bestaande wooncom
plex onmiddellijk dient op te houden. ("beroepsconclusie" eiser, neergelegd 4 
april 201 1 ,  p. 14, derde laatste alinea). 

Uit de namens eiser voor de appelrechter genomen conclusie, 
blijkt bovendien dat eiser zijn he�st�tvordering o.m. uitdrukkelijke steunde op 
de wederrechtelijke instandhouding van de niet-vergunde functiewijzi

ging, die op zich, naar eiser, reeds volstond om de herstelvordering in te willi
gen, gelet op de ligging van het goed in natuurgebied (ibid", p. 6, zesde ali
nea). Eiser betwistte het namens verweerder gevoerde verweer dat het ge
westplan, wat het litigieuze perceel betreft, niet wettig zou zijn tot stand geko
men (ibid., p. 13, sub 5). 

14. Het bestreden arrest verklaart de herstelvordering van eiser 
verjaard, op grpnd van de vaststellingen en overwegingen 
- dat te dezen toepassing moet worden gemaakt van de verjaringstermijn van 

tien jaar, voorzien in artikel 6.1 .41 ,  §5, eerste lid, 1 °, van de Vlaamse Co
·dex Ruimtelijke Ordening; 
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18 � 
- dat de aanvangsdatum van de verjaring de datum is waarop het misdrijf 

is vastgesteld, dit is bij proces-verbaal van 23 mei 1989; 

- dat bij gebreke aan stuiting de rechtsvordering verjaard is op 23 mei 1 999, 

en dat indien stuitende werking zou worden verleend aan de brief van 21 

december 1 989 waarbij de herstelvordering aan de procureur des Konings 

werd overgemaakt, de vordering verjaart op 21 december 1999; 

- dat de dagvaarding te dezen dateert van 6 november 2008, en derhalve bui-

ten de verjaringstermijn is. 

Nu de herstelvordering van eiser in staking van het strijdig gebruik 

geënt is op een nog steeds aan de gang zijnde wederrechtelijke instandhou

ding van de zonder voorafgaande vergunning uitgevoerde vergunningsplichti

ge functiewijziging, en dit misdrijf, gelet op de ligging van het goed in ruimtelijk 

kwetsbaar gebied, nog steeds strafbaar ·is en de grondslag kan uitmaken van 

een herstelvordering, . 
- kon het bestreden arrest niet wettig, zonder toepassing te maken van artikel 

26 van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zowel in de ver

sie vó.ór als _na de wijziging bij artikel 2 van de wet van 1 0  juni 1998 tot wijzi

ging van sommige bepalingen be�reffende de verjaring, en m.n. de in deze 

wetsbepaling neergelegde regel dat de burgerlijke vordering niet kan verja-

ren vóór de strafvordering, besluiten tot verjaring van de herstelvordering; 

kon het bestreden arrest, dat het bestaan van het instandhoudingsmisdrijf 

van een onvergunde gebruikswijziging yaststelt, minstens dit instandhou

dingsmisdrijf niet uitsluit, nu het niet uitsluit dat het wederrechtelijk gebruik 

ingevolge de niet vergunde functiewijziging, zoals door partijen aangeno

men, nog steeds aan de gang is, niet wettig oordelen dat de verjaring van 

dit misdrijf reeds is aangevangen en is ingetreden; 

- kon het bestreden arrest alleszins niet wettig de verjaring laten aanvangen 

op het tijdstip van de eerste vaststelling van het misdrijf bij proces-verbaal 

van 23 mei 1989, zonder tevens vast te stellen dat het gebruik volgend op 

de wederrechtelijke functiewijziging, op dat tijdstip, en sindsdien, ook is be-

eindigd, 
en miskent het, om al deze redenen, artikel 21 van de Voorafgaande Titel van 

het Wetboek van Strafvordedng, artikel 26 van de Voorafgaande Titel Wet

bo�k van Strafvordering in de versies aangehaald in de aanhef van het middel, 

artikel 2262bis, § 1 ,  tweede lid, van het Burgerlijl( Wetboek, artikel 1 o van de 

wet van 1 O juni 1 998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de ver

jaring, artikel 44, §1 ,  7°, eerste lid, Stedenbouwwet 1962, in de versie aange-
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haald in de aanhef van het middel, artikel 64, eerste lid, Stedenbouwwet 1962, 

de artikelen 42, §1 ,  7°, eerste lid, 66, eerste lid, van het op 22 oktober 1996 
gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, in de versie aan
gehaald in de aanhef van het middel, artikel 1 92bis, 4°, van het Stedenbouw
decreet 1999, de artikelen 99, §1, eerste lid, 6°, 1 46, eerste lid, 1 °, derde lid en 

vierde lid, 149, §1,  eerste lid, en 1 5 1 ;  van het Stedenbouwdecreet 1999, in de 
versies aangehaald in de éianhef van het middel, de artikelen 1 . 1 .2, 10°, a, 6, 
4.2. 1 . ,  6°, 6. 1 . 1 ,  eerste lid, 1 °, 6.1 . 1 ,  derde lid, 6.1 . 1 ,  vierde lid, 6.1 .2., 6.1 .41 ,  

§1 en §5, 6.1 .43, 7.5.1, 4°, en 7.7.4. van de. Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde
ning, artikel 2, sub 4.3.1 van het Koninklijk b�lu.it 28 december 1 972 betref
fende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en ge
westplannen. 

1 
In zoverre, naar het oordeel van Uw Hof, het bestreden, arrest al-

dus dient te worden uitgelegd dat de appelrechters oordelen dat de weder
rechtelijke instandhouding van de zonder voorafgaande vergunning uitgevoer

de verg unningsplichtige fUnctiewijziging, beëindigd werd op 23 mei 1989 en 

dus geen aan de gang zijnd misdrijf betreft, quad non, werpt het bestreden ar
rest een betwisting op, uitgesloten door de conclusi�s van partijen, en 
miskent het om die reden het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschik

kingsbeginsel, dat onder meer is vervat in artikel 1 1 38, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, en dat de rechter verbiedt ambtshalve uitspraak te doen over eeri 
door de partijen uitgesloten betwisting (schending van dit algemeen rechtsbe
ginsel, evenals artikel 1 1 38, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek), evenals het 

algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van Verdediging 
voorschrijft. 

In zoverre het bestreden arrest tevens oordeelt dat de betwisting 

tussen partijen nopens de wettigheid van het gewestplan niet moet worden 
onderzocht, aangezien de herstelvordering verjaard is (arrest p. 8, tweede ali
nea); berust het op ·tegenstrijdige redenen. Deze betwisting tussen partijen 
voor het hof van beroep houdt verband met de vraag of kan aangenomen 

worden dat het goed gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Door te oorde
len dat deze betwisting over de wettigheid van liet gewestplan niet · moet wor
den onderzocht, geeft de appelrei:::hter te kennen dat het terzake geen stand
punt inneemt, en dat het dan ook niet uitsluit dat het goed niet zou gelegen zijn 

in natuurgebied, zijnde ruimtelijk kwetsbaar gebied. Dit impliciet standpunt is 
tegenstrijdig met de vaststelling in het arrest dat het goed gelegen is rn na-



. • • Twintigste blad.t. 
C. 7 4.0239.N/ 4 . 

tuurgebied volgens het gewestplan !, en dus in ruimtelijk 

kwetsbaar gebied (arrest p .  7, vierde alinea). Het bestreden arrest bevat aldus 

twee stellingen die van die aard zijn dat ze elkaar uitsluiten, en berust dan ook 

op tegenstrijdige redenen, waardoor het niet regelmatig met redenen ·js om

kleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). In zover

re, naar het oordeel van Uw Hof, moet aangenomen worden dat beide tegen

strijdige stellingen te beschouwen zijn als tegenstrijdige beschikkingen, 

quad non, miskent het bestreden arrest artikel 1 1 38 ,  4 ° ,  van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

Derde onderdeel 

1 5 .  Overeenkomstig artikel 1 1 38, 3°, va.n het Gerechtelijk Wet

boek is de rechter verplicht uitspraak te doen over alle punten van de vorde-

ring. 

Overeenkomstig artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet is 

de rechter verplicht te antwoorden op de regelmatig in conclusie aangevoerde 

middelen. 

16. Overeenkomstig artikel 1 5 1  van het Stedenbouwdecreet 1 999, 

in de versie aangehaald in de aanhef van het middel, en overeenkomstig het 

sinds 1 september 2009 geldend voorschrift van artikel 6.1 .43 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, kan de stedenbouwkundige inspecteur, voor 'de 

burgerlijke rechtbank1 bij inbreuken op artikel 146 van het Stedenbouwdecreet, 

en, sinds 1 september 2009, inbreuken op artikel 6 . 1 . 1 .  Vlaamse Codex Ruim- ( 

telijke Ordening, de herstelm?atregelen vorderen omschreven in artikel 1.49, 

§1 ,  eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1 999 in de versie aangehaald in de 

aanhef. van het middel, en, sinds 1 september 2009, omschreven in artikel 

6.1.41, §1 , Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening·, m.n. het herstel in de oor

spronkelijke toestand, h�t staken van hef strijdige gebruik, de uitvoering van 

bouw-· of aanpassingswerken, of de betaling van een geldsom gelijk aan de 

meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. 

17. Eiser steunde in conclusie voor de appelrechters zijn herstel

vordering op "een viervoudige inbreuk", m.n. 
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- de uitvoering van vergunningsplichtige werken bij de omvorming van de 

paardenstal tot wooncomplex (art. 4.2. 1 , 1 °, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening); 

- een ïnbreuk op de bij artikel 4.2.1 , 6°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening voorziene vergunningsplicht voor de wijziging van de hoofdfunctie 

van het gebouw, 
- een miskenning van artikel ·a. 1 . 1 ,  eerste lid, 7°, van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, naar luid waarvan de persoon strafbaar is die hande
lingen die een inbreuk zijn op de bouw- en verkavelingsvergunningen die 
zijn verleend krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, ge
co�rdineerd op 22 oktober 1 996, uitvoert, voortzet of in stand houdt, en 

- een miskenning van artikel 6. 1 . 1 ,  eerste lid, 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, naar luid waarvan de persoon gestraft wordt die, na 1 mei 2000, 
een inbreuk pleegt, voortzet of in stand houdt, op welke wijze ook, op de 
plannen van aanleg en verordeningen die �ot stand zijn gekomen volgens 
de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoör
dineerd op 22 oktober 1 996 en die van kracht blijven zolang en in de mate 
dat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften uitgevaardigd 
krachtens onderhavige codex, tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of 
wijzigingen vergund zijn ("beroepsconclu�ie" eiser, neergelegd 4 april 201 1 ,  
pp. 5-6, sub 2). 

Inzonderheid wat betreft de inbreuk op artikel 6.1 . 1 ,  eerste lid, 7°, 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voerde eiser in conclusie aan: 
-.!'Bovendien-wijst (eiser) er:_op dat de verkavelingsvergunning van 1� februari _ 
1987 op verzoek van (verweerder) zelf bij besluit van 19 december 1988. werd 

gewijzigd 'houdende het afsplitsen van het achterin gelegen gedeelte van de 

bestaande kavel tot lot 2, met dit gedeelte als nàtuurgebied uit te sluiten van 

de verkaveling'. Zulks sluit een omvorming in wooncomplex op het lot 2 uit, 

zoals eerder al terecht werd opgemerkt door het Hof van Beroep in (zijn) arrest 

van 27 januari 2009. Dit is een inbreuk op art. 6.1.1, 7° VCRO dat strafbaar 

stelt: 'Handelingen die een inbreuk zijn op de bouw- en verkavelingsvergun

ningen die zijn verleend krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke orde

ning, gecoördineerd op 22 oktober 1996, uitvoert, voortzet of in stand houdt. n• 

("beroepsconclusie" eiser, neergelegd 4 april 201 1 ,  p. 5, sub 2.2, en p. 8, sub 
4.1) .  
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Wat betreft de inbreuk op artikel 6.1 .1-,6°, Vlaamse Codex Ruimte-. 

lijke Ordening, voerde eiser aan: "In voorliggend geval is er niet alleen her

bouwd en omgevormd in strijd met de verkavelingsvergunning zoals gewijzigd . 

in 1988, er is ook een strijdigheid met de bestemming 'natuurgebied'. Het ver

der zetten van de activiteit ( . .  .) die in strijd is met de bestemmingsvoorschrif

ten is alleszins een inbreuk op artikel 6. 1. 1. 6° VCRO, ongeacht de datum van 

de ver(her)bouwings- en omvormingswerken. Dit artikel stelt strafbaar: 'Een 

inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zijn geko

men volgens de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke orde

ning, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en die van kracht blijven zolang en in 

de mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften uitgevaar

digd krachtens onderhavige codex, pleegt na 1 mei 2000, of dit voortzet of in 

stand houdt, op welke wijze ook, tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of 

wijzigingen vergund zijn." ("beroepsconclusie" eiser, neergelegd 4 april 201 1 ,  

p. 6, sub 2.4, en p. 8, sub 4.1). 

18. Het bestreden arrest weerhoudt de door eiser aangevoerde 

vergu·nningsplichtige functiewijziging en de instandhouding ervan, doch besluit 

dat de herstelvordering .op deze grond verjaard is. 

In zoverre eiser het bestaan aanvoerde van vergunningsplichtige 

werken, acht het bestreden arrest het niet bewezen dat de onvergunde ge

bruikswijziging gepaard ging met vergunningsplichtige werken. 

Het bestreden arrest laat evenwel na· enig onderzoek _\� besteden 

aan door eiser aangevoerde inbreuken op artikel 6.1 . 1 ,  eerste lid, 6°, Vlaamse 

Codex Ruimt�lijke Ordening, en op artikel 6. 1 . 1 ,  eerste lid, 7°, Vlaamse Codex ( 

Ruimtelijke Ordening, als grondslag voor de herstelvordering. 

Door de herstelvordering van eiser, in zoverre gesteund op ver

gunningsplichtige werken, te verwerpen bij gebrek aan bewijs van ver�un

ningsplichtige werken, en de. herstelvordering in zoverre geënt op de onver

gunde functi�wijziging, te verwerpen wegens verjaring, zonder uitspraak te 

doen over de herstelvordering van eiser in zoverre geënt op de inbreuken op 

artikel 6.1 . 1 ,  eerste lid, 6° en 7°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Orden1ng 

- laat bestreden arrest na uitspraak te doen over een punt van eisers de vor

dering en miskent het om die reden artikel 1 1 38, 3°, Gerechtelijk Wetboek, 



.• 

( 

.Drieëntwintigste blad. J 
C. 14.0239.N/ 27. 

- laat het bestreden arrest minstens na de conclusie van eiser te beantwoor
den in zoverre hierin ter st�ving van de gevorderde herstelmaatregel in

breuken op artikel 6.1 .1, eerste lid, 6° en 7°, Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, werden aangevoerd, en is het om die reden niet reg.elmatig met 
'redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde 
Grondwet); 

- miskent het bestreden arrest bovendien, voor zoveel 2ls nodig, artikel 151 
van het Stedenbouwdecreet 1999, in de versie aangehaald in de aanhef 
van het middel, en artikel 6.1 .43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde
ning, krachtens welke bepalingen . de herstelvordering tevens kan geënt 
worden op inbreuken op artikel 6. 1 . 1 ,  eerste l id , 6° en 7°,· van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening (schending van de artikelen 1 49, §1,  eerste lid, 
en 151 van het Stedenbouwdecreet 1999, in hun versies a�ngehaald in de 
aanhef van het middel, de artikelen 6.1 .1, eerste lid, 6° en 7°, 6.1.41, § 1 ,  en 

6. 1 .43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

TOELICHTING 

1. Het eerste ond.erdeel verwijt het bestreden arrest toepassing 
te hebben gemaakt van een verjaringsregime dat ten tijde van de inleidende 
dagvaarding nog niet van toepassing �as. 

Het tweede onderdeel zet uiteen welk verjaringsregime het be
streden- arrest had moeten toepassen. 

Naar het derde onderdeel liet het arrest na uitspraak te doen over 

twee andere misdrijven waarop eiser zijn herstelvordering steunde. · 

2. Eiser steunde zijn herstelvordering in "staking van het strijdig 

gebruil<' o.m. op de wederrechtelijke instandhouding van de zonder vooraf
gaande vergunning uitgevoerde vergunningsplichtige functiewijziging. Tussen 
partijen werd niet betwist dat het goed nog steeds gebruikt wordt voor de be
stemming wonen. Verweerder wierp wel de onwettigheid op van het toepasse

lijk .gewestplan, om aldus de ligging van het goed in natuurgebied (i.e. ruimte
lijk kwetsbaar gebied) te betwisten. 
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Het "in stand houden" van een onvergunde functiewijziging is nog 

enkel strafbaar in ruimtelijk kwetsbaar gebied (zie DEBERSAQUES, G. en 

VAN LANDEGHEM, H. ,  "Handhaving", in  Handboek Ruimtelijke Ordening en 

Stedenbouw, HUBEAU, B., VANDEVYVERE, W. en DEBERSAQUES, G. ,  

Brugge, die Keure, 2010, 910, nr. 100). 

Nopens de draagwijdte van het misdrijf van inslandi1ouding van 

een niet-vergunde maar vergunningsplichtige functiewijziging oordeelde Uw 

Hof reeds 
- dat dit misdrijf bestaat in het schuldig verzuim om aan het be

staan van de aldus wederrechtelijk doorgevoer'de fUnctiewijziging een eind� te 

maken, wat inzonderheid blijkt uit het verdere gebruik van het onroerend be

bouwd goed overeenkomstig de niet-vergunde gewijzigde functie; 

- dat als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in een 

ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, het 

zich onderscheidt van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het nood

zakelijk daarop volgt (Cass. 2 mei 2006, A.R. nr. P.06.0100.N, www.juridat.be; 

zie ook RENTMEESTERS, E., "De functiewijziging : aflopend of voortdurend 

misdrijf? Evolutie in de rechtspraak", noot bij Cass. 2 mei 2006, TROS, 2007, 

54, en LUST, S., "Bestemmingswijziging: aflopend of voortdurend misdrijf', NjW, 

2006, 808). 

3. Ter beoordeling van de verjaring van de herstelvordering dient 

in de eerste plaats te worden nagegaan of de strafvordering reeds verjaard 

is. Indien de strafvordering nog- niet verjaard is, staat meteen ook vast 9at de 

herstelvordedng niet verjaard is (art. 26 VT.W.Sv.), eri dienen de verschillende 

verjaringsregimes geldend voor herstelvorderingen geënt op verjaarde misdrij- ( 

ven, niet te worden onderzocht (zie VANSANT, P.,  "Herstelmaatregelen", in 

Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2014, Mechelen, Kluwer, (693), 753, nr. 

2.4.2.2; VAN GIEL, 1., "Stedenbouwmisdrijven: een praktisch ·overiicht van de 

- grondwettige - verjaringsregels met betrekking tot de strafvordering en de 

herstelvordering van de herstelvorderende overheid en de benadeelde derde", 

TSO, 201 1 ,  (71 ), 76, sub IV, A 1 ). 

Zoals uitdrukkelijk bevestigd door Uw Hof, is de vordering van de 

stedenbouwkundig inspecteur tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand immers een burgerlijke rechtsvordering zoals bedoeld in artikel 26 

Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zodat ze onderworpen is aan 

I ! 
( 
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de regels inzake verjaring van de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een 
misdrijf (Cass. 21 maart 201 1 ,  A.R. C.1 0.0244.N, www.juridat.be; Cass. 6 mei 
2008, A.R. nr. P.08.0151 .N, www.juridat.be 

Nu de instandhouding van de wederrechtelijke functiewijziging (in 
ruimtelijk kwetsbaar gebied) een voortdurend misdrijf is, dat neerkomt op een 
feitelijke toestand die aanhoudt door de volgehouden wil van de delinquent1 be
gint de verjaring pas te lopen vanaf het ogenblik waarop die feitelijke toestand 
ophoudt te bestaan, d.w.z. vanaf de dag waarop de gevolgen van het misdrijf 
verdwijnen (Cass. 5 april 2006, AR. P.06.0098.F, www.juridat.be; zie bv. bij de 
instandhouding van een zonder vergunning opgerichte constructie: Cass. 8 juni 

1 994, Arr. Cass. 1 994, 591 en Cass., 27 juni 1 985, Arr. Cass. 1 984-85, 1501 ), 

wat ook mogelijk is bij het bekomen van een regularisatievergunning {zie Cass. 

l 13 mei 2003, A.R. nr. P.02.1 621..N, www.juridat.be). 

TWEEDE MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden bepalingen 

- Artikelen 10 en 1 1  van de gecoördineerde Grondwet; 
- Artikelen 1 0 1 8, eerste lid, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek; 
- Artikel 1 022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wij-
ziging bij artikel 2 van de wet van 21 februari 201 0 "tot wijziging van de artike
!en-1022 van h�L Gerechtelijk Wetboek en 162bi� va_n het Wetboek van straf
vordering en tot opheffing van artikel 6 van de wef van 2 augustus 2002 betref- -
fende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties"; 
- Artikel 44 van het Strafwetboek; 
- Artikelen 161 en 189 van het Wetboek vari Strafvordering; 
- Artikel 149, § 1 ,  van het decreet van 1 8  mei 1 999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening (hierna afgekort "Stedenbouwdecreet.1999"), in de 

versie vóór de. wijziging bij artikel 53 van het decreet van 27 maart. 2009 tot 
aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid; 
- Artikel 1 5 1  van het Stedenbouwdecreet 1999, in de versie vóór de wijziging 
bij artikel 54 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling 
van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid; 
- Artikelen 6.1.4 1 .  §1 en 6.1 .43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
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Bestreden beslissing 

Na het hoger beroep van eiser ongegrond te hebben verklaard, en 
de herstelvordering van eiser verjaard te hebben verklaard, kent het bestreden 
arrest aan verweerder een rechtsplegingsvergoeding toe van € 1 .200. 

�rieven 

1 .  Overeenkomstig artikel 149, § 1 ,  van het Stedenbouwdecreet 

1 999 in de versie aangehaald in de aanhef van h�t middel, en overeenkomstig 

het sinds 1 september 2009 geldend artikel 6.1.41. §1,  Vlaamse Codex Ruim- t° 
telijke Ordening, kan de rechtbank, naast de straf, op vordering va.n de ste

denbouwkundige inspecteur of van het college van burgemeester en sche-

penen op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen werden uit

gevoerd" bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het 

strijdige gebruik te . staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren 

en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het 

misdrijf heeft verkregen. 

Overeenkomstig artikel 151 van het Stedenbouwdecreet 1 999 in 

de. versie aangehaald in de aanhef van het middel, en overeenkomstig het 

sinds 1 september 2009 geldend artikel 6.1.43 ,Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, kunnen de stedenbouwkundige i�specteur en het college van bur

gemeester en schepenen ook voor de rechtbank van eerste aanleg, zetelend 

in burgerlijke aangelegenheden, in het ambtsgebied waarvan de werken, de 

handelingen of de wijzigingen, geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, de 

voornoemde herstelmaatregelen vorderen. 

De herstelmaatregel beoogt niet zoals de sch�devergoeding, de 

vergoeding van schade aan particuliere belangen, maar strekt ertoe, als bij

zondere vorm van vergoeding of teruggave in de zin van artikel 44 van het 

Strafwetboek en de artikelen 161 en 1 89 van het Wetboek van Strafvordering, 

een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is 

ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad. 
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De stedenbouwkundig inspecteur die voor de strafrechter of de 
burgerlijke rechter de herstelmaatregelen nastreeft, oefent een wettelijke op
dracht uit in het algemeen belang van de goede ruimtelijke ordening, en streeft 
geen particulier belang na. 

2. Krachtens artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

verwijst, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambts
halve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeen
komst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt. 

Krachtens artikel 1018, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
omvatten de kosten: 6° de .rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 
1022. 

Krachtens artikel 1 022, .eerste lid, van· het Gerechtelijk Wetboek, in 

de versie aangehaaid in de aanhef van het middel, is de rechtsplegingsvergoe

ding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat 

van de in het gelijk gestelde partij . 

Bij arrest van 8 maart 2012 (nr. 43/2012) heeft het Grondwettelijk 
Hof gezegd voor recht: "Artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerking
treding van de wet van 21 februali 2010, schendt de artikelen 10 en 11 Grond

wet in zoverre een rechtsp/egingsvergoeding ten laste van het Vlaamse Gewest 

kan worden gelegd wanneer de stedenbouwkundig inspecteur in het ongelijk 
wordt gesteld- bij zijn� op grond van artikel 6. -1.43_v:an de. Vlaamse Csldex Ruimte- · 
lijke Ordening voorde burgerlijke rechtbank ingestelde herstelvordering". 

3. Het bestreden arrest wijst de door eiser als stedenbouwkundig 

inspecteur voor de burgerlijke rechter ingestelde herstelvordering af ingevolge 

verjaring, en veroordeelt eiser vervolgens als in het ongelijk gestelde partij tot het 

betalen van de rechtsplegingsvergoeding . 

Door eiser aldus te veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding 

miskent het bestreden arrest alle in de aanhef van het middel geciteerde bepa

lingen. 
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TOELICHTING 

Zie GwH 8 maart 2012, m. 43/2012, www.grondwettelijkhof.be, en 

Cass 1 2  december 2013, AR. C.12.0036.N, www.j�ridat.be . 

. BIJ DEZE BESCHOUWINGEN, 

Besluit voor eiser, ondergetekende advocaat bij het .Hof van Cassatie, 

dat het U behage, Hooggeachte Dames en Heren, de bestreden beslissing te 

vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep, 

kosten als naar recht. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Griffier, 

Brussel, 1 2  mei 2014 
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