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llof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.l7.0127.N 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, bevoegd voor het 

grondgebied van Vlaams-Brabant, handelend in naam van het Vlaamse ·aeWést~ ··· · ·· ·· ··· · · ·· 

met kantoor te 3 000 Leuven Di estsepoort 6, bus 93, 

eiser, 

ve1tegenwoordigd door mr. 

kantoor te 

tegen 

1. 

2. 

ve1weerders, 

vertegenwoordigd door mr. 

kantoor te 

advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

. waar de eiser woonplaats kiest, 

wonende te 

, wonende te 

, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

waar de verweerders woonplaats kiezen, 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

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

van 25 oktober 2016. 

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 23 september 2019 verwe

gen naar de derde kamer. 

Eerste voorzitter heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal heeft geconcludeerd. 

IT. CASSATIEI'YllDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

ID. BESLISSINGVAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste onderdeel 

1. De verplichting van artike1149 Grondwet elk vonnis met redenen te omkle

den, houdt niet in dat de rechter moet antwoorden op elk argument dat tot staving 

van een middel is aangevoerd, zonder zelf een a12onderlijk middel te vormen. 

2. De appelrechter verwerpt en beantwoordt het verweer van de eiser dat de 

herstelvordering niet kennelijk onredelijk is met de redenen dat: 

- het bevelen van een herstelmaatregel veronderstelt dat de plaatselijke ordening 

door een misdrijf is geschaad en dat de genomen herstelmaatregel ertoe strekt 

de geschonden ruimtelijke ordening te herstellen; 

herstelmaatregelen die gesteund zijn op motieven die vreemd zijn aan de 

ruimtelijke ordening of op een opvatting over de ruimtelijke ordening die ken

nelijk omedelijk is, zonder gevolg worden gelaten~ 

( 
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- een afbraak derhalve niet kan worden bevolen enkel op grond van een niet

regulariseerbare overtreding van de bestemmingsvoorschriften ongeacht de 

impact van die constructie op de plaatselijke ordening; 

- de huidige herstehnaatregel gegrond is op het feit dat (1) het uitvoeren van 

aanpassingswerken als wijze van herstel een ongeoorloofd voordeel zou bete

kenen voor de overtreder die moedwillig de wetsbepalingen heeft geschonden, 

in tegenstelling tot de wetsgetrouwe burger aan wie de mogelijkheid tot het 

uitvoeren van deze werken wordt ontzegd en ze dan ook niet uitvoert en dat het 

opleggen van aanpassingswerken in deze situatie enkel een beloning zou zijn 

voor de overtreder en een stimulans voor andere burgers om in gelijkaardige si

tuaties hetzelfde te doen, of minstens dit te proberen, (2) het om een verkrotte 

woning zou gaan en (3) het om een constructie gaat die niet meer in aanmer

king kan komen voor regularisering; 

- het eerste motief niets te maken heeft met de impact van de constructie op de 

plaatselijke ordening; 

- nergens uit blijlet dat het om een verkrotte woning zou gaan; 

- het derde motief evemnin iets te maken heeft met de impact van de constructie 

op de plaatselijlee ordening; 

- nergens uit blijlet dat de door de eiser gevorderde herstehnaatregel, met name 

de afbraak van de woning, noodzakelijk is om de plaatselijke ruimtelijke or

dening- zoals deze zich in concreto voordoet -te vrijwaren; 

- de gevorderde herstehnaatregel derhalve kennelijk omedelijk is in vergelijking 

met de last die dit meebrengt voor de verweerders. 

3. De appelrechter diende de in het onderdeel vermelde argumenten die de ei

ser niet als een afzonderlijk middel heeft aangevoerd, maar enkel als argument ter 

staving van zijn verweer dat de herstelvordering niet kennelijk omedelijk is, niet 

ellc afzonderlijk te beantwoorden. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
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Tweede onderdeel 

4. De appelrechter oordeelt dat nergens uit blijkt dat de door de eiser gevor

derde herstelmaatregel, met name de afbraak van de woning, noodzakelijk is om 

de plaatselijke ruimtelijke ordening - zoals deze zich in concreto voordoet- te 

vnjwaren. 

5. Deze zelfstandige niet-bekritiseerde reden draagt de beslissing van de appel-

rechter dat de herstelvordering ongegrond is. 

Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk bij gebrek aan 

belang. 

Derde onderdeel 

6. De rechter kan de maatregel van het herstel in de oorspronkelijke toestand 

slechts afwijzen, indien hij vaststelt dat de goede ruimtelijke ordening ook met 

een minder ingrijpende maatregel kan worden hersteld. 

7. De appelrechter oordeelt dat nergens uit blijkt dat de door de eiser gevor

derde herstelmaatregel, met name de afbraak van de woning, noodzakelijk is om 

de plaatselijke ruimtelijke ordening - zoals deze zich in concreto voordoet - te 

vriJWaren. 

Hij geeft aldus te kennen dat de goede ruimtelijke ordening ook met een minder 

ingrijpende maatregel kan worden gevrijwaard. 

Het onderdeel mist dan ook feitelijke grondslag. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

V eromdeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 698,32 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Bmssel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-

gesteld uit eerste voorzitter . als voorzitter, sectievoorzitter 

en de raadsheren en 

en in openbare rechtszitting van 9 december 2019 uitgesproken door eer~ 

ste voorzitter . in aanwezigheid van advocaat-generaal 

, met bijstand van griftiel 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

~blad 

VOOR: De GEWESTEL][JK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR bevoegd 
voor het grondgebied van Vlaams-Brabant, handelend in naam van het 
Vlaamse Gewest, waarvan de burelen gevestigd zijn te 3000 Leuven, Dirk 
Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 93, 

eiser tot cassatie, 

bijgestaan. en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij het Hofvan 
Cassatie , met kantoor te 
bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan, 

TEGEN: 1. De heer wonende te 

2. MevrouVI wonende te 

verweerders in cassatie, 

* 
* * 

Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Hof van Cassatie, 

Aan de Dames en Heren Raadsheren bij het Hof van Cassatie, 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Eiser heeft de eer een arrest aan uw beoordeling voor te leggen dat op tegenspraak 
tussen de partijen op 25 oktober 2016 werd uitgesproken door de eerste kamer van het hof 
van beroep te Brussel (20 14/ AR/2652). 
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FEITEN EN PROCEDUllliVOORGAANDEN 

1. Verweerders zijn eigenaar van een onroerend goed gelegen te 

kadastraal gekend te 

waarop eenhoeve staat, opgericht in de tweede helft van de 19e eeuw. 

Volgens het gewestplan , zoals goedgekeurd bij koninklijk besluit 

van 7 november 1978, is dit goed gelegen in een natuurgebied. 

Op 8 november 2004 werd aan verweerder een bouwvergunning afgeleverd voor 

het verbouwen van deze hoeve. 

Bij proces-verbaal van 3 mei 2005 werden een aantal stedenbouwkundige 

inbreuken vastgesteld. Met name werden vier constmcties opgericht die niet werden 

vergund: een houtopslagplaats, een hok. een berging/garage en een berging/loods. Op 18 

januari 2006 werd opnieuw een proces-verbaal opgesteld waartrit blijkt dat de vergunning 

niet werd nageleefd bij het verbouwen van de hoeve. De bevoegde am.btenaar gaf ter 

plaatse een stakingsbevel. Dlt werd bekrachtigd bij beslissing van de stedenbouwkundige 

inspecteur van 23 januari 2006. 

Eiser stelde in de loop der jaren verschillende herstelvorderingen op, met name op 

29 oktober 2007, 29 mei 2008 en 11 september 2008. Deze herstelvorderingen werden niet 

eensluidend geadviseerd door de HRI-I op 17 december 2007, 23 juni 2008 en 23 oktober 

2008. 

Begin 2010 diende verweerder een nieuwe bouwaanvraag in. Deze werd geweigerd 

bij besluit van de bestendige deputatie van 30 september 2010. Vastgesteld werd dat 

slechts 50% van de dragende buitenmuren bewaard werden, verschillende openingen in de 

buitenmuren gewijzigd werden en alle binnenmuren werden vervangen, zodat er sprake is 

van herbouw, wat in natuurgebied niet toegelaten is. 

Op 4 november 2010 stelde eiser een nieuwe herstelvordering op, ditmaal 

strekkende tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand en dit voor wat 

betreft het herbouwen en uit breiden van de woning zonder een stedenbouwkundige 

vergunning. Dez~ herstelvordering werd door de hoge Raad voor het Handhavlngsbeleid 

eensluidend geadviseerd bij beslissing van 20 december 2010, waarna de vordering aan 

het parket van de procureur des Konings werd overgemaakt. 

De verweerders werden hierop door de procureur des Konings te Leuven vervolgd 

wegens vo01melde stedenbouwkundige inbreuken. 
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In het bijzonder werden de verweerders vervolgd wegens de volgende 
tenlastelegging : 

"Te en eigendom van [de 
verweerders], en gelegen in natuurgebied, 

in overtreding van de artikelen 99, 101, 146 en 147 van het decreet van 18 mei 1999, 

houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, thans strafbaar gesteld door artikel 
6.1.1 van de Vlaamse codex ruimteli;jke ordening, bepaalde handelingen werken of 

wijzigingen te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden zonder voorafgaande 

uitdrukkelijke stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 

verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn of schorsing van de vergunning, 
zijnde: 

.I) op onbepaalde data tussen 23 augustus 2002 en 4 mei 2005 4 constructies zonder 
vergunning te hebben opgetrokken, zijnde : 

- een houtopslagplaats met dak 

een hok 
- een berging/garage 
- een berging/loodr; 

2) op onbepaalde data tv..ssen 9 november 2004 en 19 januari 2006 het bij het 
verbouwen van de bestaande woning te hebben afgeweken van de 

stedenbouwkundige vergunning dd. 8 november 2004 op de volgende punten : 
- het hebben gebruikt van betonnen welfels i.p.v. een houten roostering met 

OSB-panelen 

- het volledig hebben herbouwd van de rechterzijgevel en ongeveer 1/3 van de 
achtergevel 

- het volledig hebben afgebroken van de bestaande garage tegen de 

rechterzijgevel en vervangen door een nieuwbouw 

het hebben vervangen van één gedeelte van de oorspronkelijk gemetste 

fundering door betonnenfunderingen 
de nok van het dak ongeveer 50 cm hoger te hebben gebracht dan de 

oorspronkelijke nok 

3) sedert de aanvang van de onder de tenlasteleggingen 1 en 2 vermelde werken, de 

toestand geschapen onder tenlasteleggingen 1 en 2 vermelde werken in stand te 
hebben gehouden". 

( ' 
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Bij vonnis van 4 juli 2012 werden een aantal feiten niet bewezen verklaard en werd 

de verweerder daarvoor vrijgesproken. De overige feiten werden bewezen verklaard en 

daarvoor werd een opschorting van de uitspraak gelast. De herstelvorderingen van eiser 

werden afgewezen als ongegrond. 

Na hoger beroep van eiser en van het openbaar ministerie besliste het hofvan beroep 

te Brussel bij arrest van 25 februari 2013 dat de verweerder schuldig is aan alle 

tenlasteleggingen. De opschorting van de uitspraak van de veroordeling werd uitgesproken 

voor alle tenlasteleggingen. De herstelvordering met betrekking tot de hoeve werd niet 

ontvankelijk verklaard en de herstelvordering met betrekking tot de vier constructies werd 

gegrond verklaard. Het hof van beroep beslist, met betrekking tot de herstelvordering met 

betrekking tot de hoeve dat het positief advies van de hoge Raad onwettig is, zodat 

herstelvordering niet ontvankelijk is. 

2. Op 17 april 2013 bracht eiser een nieuwe herstelvordering uit omdat de 

woning bij aanvang in een verkrotte toestand verkeerde en reeds zeven jaar lang in 

onafgewerkte staat verkeert. Deze vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

staat bield in het afbreken van de woning in opbouw (inclusief eventuele vloerplaat en 

fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van 

het afbraàkmateriaal van het terrein. Deze herstelvordering werd op 16 mei 2013 positief 

geadviseerd door de Hoge Raad voor het Handbavingsbeleid. 

Bij exploot van 28 augustus 2013 liet eiser verweerders dagvaarden voor de 

rechtbank van eerste aanleg Leuven. 

Bij vonnis van 24 oktober 2014 werd de vordering ontvankelijk, maar ongegrond 

verklaard. 

3. Op 12 december 2014 stelde eiser hoger beroep in tegen dit vonnis. 

In het thans voor uw hof bestreden arrest wordt het hoger beroep ontvankelijk, maar 

ongegrond verklaard. 

* 
* * 
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ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschondenwetsbepalingen 

De artikelen 149 en 159 van de Grondwet, 

De artikelen 4.4.2, §1, 4.4.10, §1, 6.1.1, 6.1.41, §1, 1° en 6.1.43 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

De artikelen 145bis, 146 en 195bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende 

de organisatie van de ruimtelijke ordening, 

De artikelen 13.3.4 en 13.3.4.1 van het koninklijk besluit van 28 december 

1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 

en de gewestplannen. 

Aangevochten beslissing 

De appelrechter beslist dat de door eiser gevorderde herstelmaatregel kennelijk 

omedelijk is in vergelijking met de last die dit meebrengt voor de verweerders, op grond 

van de volgende overwegingen: 

"IJL Bespreking. 

3.1. Hoewel het de rechter niet toekomt de opportuniteit van de vordering van de 

gemachtigde ambtenaar of de stedenbouwkundige inspecteur en! of van het College 

van burgemeester en schepenen te beoordelen, behoort het tot zijn bevoegdheid die 

vordering op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze 

strookt met de wet dan wel of ze op machtsoverschrijding of machtsofwending 

berust (Cass. 4 december 1990, A.C. 1990-1991, nr. 176, p. 368; Cass. 15 juni 

1994, A.C., 1994, nr. 310, p. 619 en 7 september 1994, A.C., 1994n, nr. 360, p. 

701). 

De hoven en rechtbanken moeten in elk geval - met name wanneer de werken het 

voorwerp zijn geweest van een door machtsoverschrijding aangetaste vergunning

nagaan of de beslissing van de gemachtigde ambtenaar of de stedenbouwk;mdige 

inspecteur en/ of het College van burgemeester en schepenen om een bepaalde 

herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke 

ordening is genomen. 

Wanneer zou blijken dat de vordering van de overheid steunt op motieven die 

vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de ruimtelijke 
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ordening die kennelijk onredelijk is, moeten die hoven en rechtbanken die 

vordering met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, zonder gevolg laten, 

zodat de rechten van de benadeelden van een stedenbouwmisdrijf niet beperkt zijn 

tot de door de overheid gekozen wijze van herstel. 

3.2. De herstelmaatregel gevorderd op 17 april2013 is gesteund op de volgende 

motieven: 

"De inbreuken bestaan geheel of gedeeltelijk uit handelingen in strijd met de 

beslemmingsvoorschriften daar ze geen natuurdoeleinden dienen. Er is ook geen 
' sprake van een geldige afWijking op de voorschriften, hetgeen blijkt uit de 

voormelde weigering in beroep van de regularisatieaanvragen 

(. .. ) 

Er werd tot op heden, meer dan 7 jaar na het proces-verbaal nog steeds geen 

regularisatievergunning voor de werken afgeleverd. 

Er werden integendeel reeds twee aanvragen geweigerd, en dit tot in beroep. De 

weigeringen van deze regularisatieaanvragen waren op meer elementen gesteund 

dan enkel deze die in het arrest van het hof van beroep van 25 februari 2013 

onjuist bevonden werden (de aanwezigheid van een ringbalk met een hoogte van 

20 a 30 cm en de volumevermeerdering van 70 m3), met name het feit dat zeer 

ingrijpende werken aan de woning werden uitgevoerd die neerkomen op een 

herbouw en het gebrek aan elementaire stabiliteit van het gebouw bij aanvang van 

de werken, 

In voormeld arrest van 25 maart 2011 stelde de Raad van State dat het oordeel van 

de minister dat in casu eerder herbouwd dan verbouwd werd, niet kennelijk 

onredelijk was (pag. 19). Bovendien oordeelde de Raad dat niet kan worden 

voorgehouden dat de oorspronkelijke woning stabiel en niet verkrot was (pag. 20). 

De vergunde verbouwing was bij de uitvoering van de werken onmogelijk gebleken 

en tijdens de uitvoering van de werken blijkt het vanuit constructief oogpunt 

noodzakelijk om steunmuren en andere delen van het gebouw opnieuw op te 

trekken. Er was bijgevolg sprake van een verkrot gebouw voorafgaand aan de 

werken. 

Er is tevens in elk geval een volume-uitbreiding geweest, weze het beperkter dan 

aanvankelijk gedacht 

Samen met het proces-verbaal werd tijdelijk een bevel tot staking van de werken 

gegeven dat tot op heden wordt nageleefd. 

Op de site is er bijgevolg sprake van een onafgewerkte woning (geen ramen of 

deuren of een garagepoort, geen dak op de garage, niet-cifgewerkt dak op de rest 

van het gebouw en geen enkele binnenafiverking) waarvoor geen vergunning 
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verleend werd en ook niet verleend kan worden. Deze toestand sleept reeds meer 

dan 7 jaar aan. 

De thans bestaande toestand houdt in dat de constructie in de staat die zij nu is 

nooit geschikt is als woning. 

De constructie kan niet in deze staat worden gedoogd daar de beoogde 

woonbestemming nooit kan worden gerealiseerd. 

In zijn advies van 20 december 2010 oordeelde de Hoge Raad ook reeds in deze 

zin (punt 5.2.3.3 van het advies). 

Verder is het opleggen van de betaling van een meerwaarde als wijze van herstel 

uitgesloten alleen al omdat er sprake is van eenonafgewerkt gebouw. 

Ook is er geen sprake van de mogelijkheid van aanpassingswerken die kennelijk 

zouden kunnen volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen. 

Dit zou immers betekenen dat het gebouw op één of andere wijze afgewerkt en 

vervolgens bewoond zou kunnen worden, terwijl er aanvankelijk een verkrot 

gebouw op het perceel stond dat niet voldeed aan de basisvoorwaarden voor 

werken aan een zonevreemde woning. 

Door het toelaten het gebouw af te werken zou op dit perceel een volwaardige 

woning tot stand komen in plaats van een voorheen bestaande verkrotte woning die 

op termijn gedoemd was vanzelf te verdwijnen waardoor het natuurgebied op deze 

plaats volledig hersteld zou worden, 

Het uitvoeren van aanpassingswerken als wijze van herstel zou tevens een 

ongeoorloofd voordeel voor de overtreder betekenen die moedwillig de 

wetsbepalingen heeft geschonden in tegenstelling tot de wetsgetrouwe burger aan 

wie de mogelijkheid tot het uitvoeren van deze werken wordt ontzegd en ze dan ook 

niet uitvoert. Het opleggen van aanpassingswerken in deze situatie zou enkel een 

beloning voor de overtreder zijn en een stimulans voor andere burgers om in 

gelijkaardige situaties hetzelfde te doen, o(dit minstens te proberen. Er dient in dit 

verband nogmaals op gewezen te worden dat het gebouw bij de aanvang van de 

werken als niet-stabiel beschouwd moet worden en dat zeer ingrijpende werken 

werden uitgevoerd. In dergelijk geval toelaten dat het gebouw thans op deze of 

gene wijze zou kunnen afgewerkt worden, zou een gevaarlijk precedent scheppen. 

( .. .)." (onderstreping toegevoegd). 

3.3. Hiervoren geciteerde herstelmaatregel werd bif beslissing van 16 mei 2013 

door de Hoge Raad van het Handhavingsbeleid als volgt positief geadviseerd: 

"3.1.2. In het advies van 20 december 2010 stelde de Raad vast dat er sprake is 

van een netto volumevermeerdering (onder andere door het plaatsen van een 

ringbalk; een steilere dakhelling en een verhoging van het dak). 

( 
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Daarnaast merkt de Raad op dat uit de elementen uit het dossier blijkt dat de thans 

bestaande toestand een onafgewerkte toestand behelst; wat inhoudt dat de 

constructie in een staat is waardoor zij nooit geschikt is als woning. 

3.1.3. Aangezien in hetvoornoemde arrestvan het hofvan beroep van Brussel van 

25 februari 2013 geen uitspraak ten gronde gebeurde over de herstelvordering, 

verzet het gezag van gewijsde zich niet tegen een verandering van rechtsingang. 

Het hof stelde dat het uitgebrachte advies van de Raad gebaseerd was op de 

vaststelling dat er onder andere een ringbalk geplaatst was en dat er sprake is van 

een netto volumevermeerdering 

Het hof leest dit samen met het proces-verbaal van 16 december 2012 waaruit 

blijkt dat er geen ringbalk werd geplaatst en dat de volumevermeerdering slechts 

marginaal is. 

3.1.4. Wanneer de bestaande toestand wordt vergeleken op basis van de 

beschikbare stukken en gegevens met de vergunde toestand, besluit de Raad dat de 

geviseerde handeling(en) niet kan (kunnen) worden aanvaard omwille van: 

"De geviseerde handeling(en) werd (en) met een stakingsbevel stilgelegd en de 

beoogde bestemming kan niet worden gerealiseerd Vanuit het oogpunt van de 

goede ruimtelijke ordening is het immers ongewenst dat constructies waarvan 

de bestemming waarvoor ze zijn bedoeld nooit kunnen worden gerealiseerd 

zouden worden aanvaard". 

3.1.5. Gelet op het feit dat de geviseerde handeling(en) de plaatselijke ordening 

nog steeds in het gedrang breng(t)(en), zijn er voldoende actuele en pertinente 

elementen ontleend aan de plaatselijke ordening om een verandering van 

rechtsingang te verantwoorden. 

(. . .) 

De herstelvordering doorstaat de toets aan het handhavingsplan. 

(. . .) 

De Raad beoordeelt bij de uitoefening van de adviesbevoegdheid zoals bedoeld in 

artikel 6.1. 7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, overeenkomstig artikel 

6.1.6, §2, 2de lid VCRO, de concrete weerslagvan de inbreuken. 

De Raad heeft met toepassing van artikel 13, ZS'' lid PRHRA op basis van de 

beschikbare stukken, gegevens en inlichtingen, een eigen analyse gemaakt (zie 3.1 

drievoudige toets) van de concrete weerslag van de inbreuken op de plaatselijke 

ordening en de rechten van derden waaruit blijkt dat de beoogde herstelmaatregel 

de toets aan artikel6.1.6, §2, 2de lid VCRO doorstaat. 



Negende b/ad.Of 
C.17.0127.N/ 114· 

In de mate dat in de gemotiveerde nota wordt aangevoe.r_ç!. dat a in de 

onmiddellijke omgeving vergelijkbare consh-ucties zouden opgericht zijn, merkt de 

Raad op_ dat dit niet wordt gestaafd door middel van objectief verifieerbare 

stukken. noch wordt door middel van objectie( verifieerbare stukken gestaafd dat 

de beweerde constructie gelijkaardig zou zijn aan de geviseerde constructie. ". 

(onderstreping toegevoegd). 

3.4. De hiervoren geciteerde laatste paragraafvan het advies van 16 met 2013 

van de Hoge Raad van het Handhavingsbewijs staat in schril contrast met vorige 

(negatieve) adviezen uitgaande van hetzelfde adviesorgaan, weliswaar dan de 

Hoge Raad voor het Herstelbeleid genoemd 

Op 23 oktober 2008 .steunde de Hoge Raad voor het Herstelbeleid zijn negatief 

advies o.a. op hierna volgend motief 

"De raad herhaalt dat het argument van de vorderende overheid dat er een grotere 

residentialisering werd gerealiseerd, niet overtuigt, nu de vorderende overheid, 

alhoewel de raad in zijn eerder, niet-eensluidend advies met beslissingsnummer 

1269, reeds had gesteld dat zulks niet het geval is, nog steeds uitgaat van de 

onjuiste premisse dat het gebied ter plaatse "open" en "onaangetast" is. 

De raad merkt op dat de vorderende overheid in de thans voorliggende 

herstelvordering zelf bevestigt dat er in de onmiddellijke omgeving van de thans 

geviseerde constructie diverse, andere constructies voorkomen. zodat minstens niet 

wordt betwist dat het gebied ruimtelijk belast is en overigens ook blijft. Uit 

dezelfde toelichtingen die door de vorderende overheid worden verschaft blijkt 

immers alvast dat één constructie, te situeren aan dezelfde zijde van 

{Jll: I en dus tevens in hetzelfde natuurgebied gelegen, vergund is. zodat dit feit 

Q/2. zich allo genstraft dat het gebied ter plaatse "open" en "onaangetast" zou zijn. 

De raad merkt nog op dat de vorderende overheid er zich toe beperkt te betogen 

dat de constructies aan de overzijde van de "gelegen zijn in 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied", terwijl het vergunningsstatuut van 

deze constructies ne1gens verder wordt gepreciseerd, noch de aanwezigheid van 

deze constructies op de analyse van de ruimtelijke impact door de vorderende 

overheid wordt betrokken. 

De bewering door de vorderende overheid dat door de loutere verhoging van de 

nokhoogte de thans bestaande toestand visueel meer waarneembaar zou zijn, vindt 

geen steun in de bij het dossier gevoegde fotoreportages, die juist duideliJk maken 

dat de visuele waarneming van zowel de vroeger bestaande als de thans bestaande 

constructie wordt belemmerd door de omringende groenbeplantingen 

De raad stelt dat ook vast dat de vorderende overheid {supra) het 

vergunningsstatuut van een aantal andere constructies die in de onmiddellijke 
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omgeving van de thans geviseerde constructie voorkomen weliswaar schetst. doch 

dat de aanwezigheid van deze constructies in het geheel niet op de gevraagde, 

ruimtelijke analyse wordt betrokken. 

Gelet op deze vaststelling is de raad dan ook van oordeel dat het argument van de 

vorderende overheid dat de nokhoogte van de kwestieuze constructie werd 

verhoogd, alhoewel het voldoende steun vindt in de elementen van het dossier, 

noch op zichzelf beschouwd, noch in samenlezing met de overige argumenten van 

de vorderende overheid die ook al niet overtuigen, aantoont dat de ruimtelijke 

impact van de kwestieuze werken van dien aard is dat de door de vorderende 

beoogde herstelmaatregel vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening_tk 

meest aangewezen herstelmaatregel is. 

Het argument van de vorderende overheid dat de huidige bestaande toestand niet 

als een bestaand vergund gebouw kan worden beschouwd, is een louter juridisch

technisch administratief argument dat hieraan geen afbreuk doet" (onderstreping 

toegevoegd). 

Voornoemde informatie werd verkregen door de Hoge Raad voor het Herstelbeleid 

die deze - op haar eigen vraag - verkreeg van de GSI en die als volgt luidde: 

"De woningen gelegen aan de overzijde van de straat 

in een landschappelijkwaardevol agrarisch gebied 

zijn gelegen 

Voor wat betreft de woning nr, werd een bouwvergunning verleend voor het 

verbouwen van de bestaande woning door de bestendige deputatie op 30 oktober 

1986. Deze vergunning is niet meer in mijn bezit. 

Voor wat betreft de woning nr. is een proces-verbaal opgesteld en een 

herstelvordering ingeleid bij het parket van de procureur des Konings op 8 juni 

2005 voor wat betreft de uitbreiding van deze woning, De woning zelf is opgericht 

voor 1962, een opsporingsonderzoek is ingesteld " 

3.5. Op 20 december 2010 bracht de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 

weliswaar een eensluidend advies dat als volgt luidde: 

Uit de ·elementen van het dossier blijkt thans dat een recente ruimlelij"ke 

beoordeling werd gemaakt van de weerslag van de inbreuk op de plaatselijke 

ordening. Te dezen wordt een vergelfjking gemaakt tussen de door het college van 

burgemeester en schepenen op 8 november 2004 vergunde toestand en de geplande 

toestand na de op 30 september 2010 door de deputatie geweigerde regularisatie. 

.Er moet ten dezen ook rekening worden gehouden met de geplande toestand zoals 

die blijkt uit de plannen horende bij de bouwaanvraag ingediend op 2 december 

2005 en die in laatste administratieve aanleg aanleiding gaf tot het ministerieel 

weigeringsbesluit van 23 december 2008 en wat daarover, naar bijkomende 

ruimtelijke weerslag ten opzichte van de in 2004 vergunde toestand, wordt 
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overwogen in het voornoemde besluit van 23 december 2008. De geplande 

toestand behelst wel degelijk een volumevermeerdering ten opzichte van de 

vergunde toestand 

Uit het voornoemde besluit van 23 december 2008 blijkt dat de verhoging van de 

nok ook een bijkomende inname van nuttig volume met zich meebrengt In dit 

besluit van 23 december 2008 werd gesteld dat (een) plaatsbezoek had uitgewezen 

dat bovenop een nieuwe welfSelvloer op de eerste verdieping een ringbalk met een 

hoogte van 20 a 30 centimeter werd geplaatst; dat de dakhelling steiler werd 

uitgevoerd (39° in plaats van 36°) en dat dit een verhoging van het dak tot gevolg 

had gehad; dat dergelijke verhoging van de dakstructuur met 50 centimeter over 

een totale oppervlakte van ongeveer 140m2 een volumevermeerdering met 

ongeveer 70m3 met zich meebracht en dat deze volumevermeerdering niet zijn 

oorzaak vindt in een technische noodwendigheid maar in een vergroting van het 

volume van de zolderruimte door het hoger aanzetten van de dakstructuur en het 

verhogen van de nokbalk. 

Bi.f de tweede regularisatieaanvraag van 2010 werden de welfselvloer en de 

ringbalk, in tegenstelling tot bij de plannen horende bij de regularisatieaanvraag 

van 2005, wel opgetekend in de plandocumenten 

Een vergelijkende analyse van de diverse dossiers horende bij de diverse 

adviesaanvragen voor de Hoge Raad bevestigt dit. 

Er kan dan ook, gelet op de inmiddels ten opzichte van de derde adviesaanvraag 

tussengekomen weigeringsbeslissingen van zowel 23 december 2008 bij 

ministerieel besluit als de weigeringsbeslissing van de deputatie van 30 september 

2010, worden besloten dat in het omgevormde pand, dat blijkens de elementen van 

het dossier voorheen een langgevelhoeve zou geweest zijn, in wezen twee 

volwaardige woonlagen werden gerealiseerd die gepaard gingen met een netto 

volumevermeerdering. Een niet volwaardige zolderruimte werd omgevormd tot een 

tweede woonlaag waarbij het dak netto werd verhoogd en netto meer volume wordt 

ingenomen. 

Spijts de niet-solitaire inplanting in een natuurgebied waarin ter plaatse, zoals 

wordt gesteld in het besluit van de deputatie van 30 september 2010, nooit de 

e(fèctieve bestemming werd gerealiseerd maar die blijkens het fotografisch 

beeldmateriaal niettemin een bosrijk karakter vertoont, is de aard van de geplande 

en te verwachten omvorming zoals hiervoor beschreven van dien aard dat ze noch 

in visueel-vormelijk opzicht noch naar concreet ingenomen ruimtegebruik toe te 

verzoenen valt met een goede plaatselijke ordening, 

In het arrest van het hof van beroep van 25 februari 2013 die hierop volgde werd 

voornoemd advies onwettig verklaard omdat het gebaseerd was op verkeerde 

feitelijke gegevens. In tegenstelling met wat voorgehouden door de Hoge Raad 
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voor het Herstelbeleid was er in realiteit helemaal geen sprake van de "ophoging 

van een dakstructuur met 50cm over een totale oppervlakte van ongeveer 140m2", 

de creatie van een "volledige tweede bouwlaag" en "een volumevermeerdering 

met ongeveer 70m3
" Om die reden werd door het hof alleen de afbraak bevolen 

van een aantallosstaande bijgebouwen, door [verweerders] "koterijen" genoemd 

en werd de herstelmaatregel m.b.t. de woning zelf cifgewezen. 

3.6. Het bevelen van een herstelmaatregel veronderstelt dat de plaatselijke 

ordening door een misdrijf is geschaad en dat de genomen herstelmaatregel ertoe 

strekt de geschonden ruimtelijke ordening te herstellen. 

Herstelmaatregelen die gesteund zijn op motieven die vreemd zijn aan de 

ruimtelijke ordening of op een opvatting over de ruimtelijke ordening die kennelijk 

onredelijk is, worden zonder gevolg gelaten. 

Een afbraak kan derhalve niet bevolen worden enkel op grond van een niet -

regulariseerbare overtreding van de bestemmingsvoorschriften ongeacht het 

impact van die constructie op de plaatselijke ordening. 

3. 7. Wat de plaatselijke ordening betreft heeft de Hoge Raad voor het 

.Herstelbeleidlliandhavingsbeleid twee tegenstrijdige adviezen geuit. 

In het ene advies (23 oktober 2008) wordt gesteld: 

"De raad merkt op dat de vorderende overheid in de thans voorliggende 

herstelvordering zelf bevestigt dat er in de onmiddellijke omgeving van de thans 

geviseerde constructie diverse, andere constructies voorkomen, zodat minstens niet 

wordt befl.11ist dat het gebied ruimtelijk belast is en overigens ook bliift. Uit 

dezelfde toelichtingen die door de vorderende overheid, worden verschaft. ~l.iikt 

immers alvast dat één constructie, te situeren aan dezel@e zijde van 

(nr. ) en dus t~vens in hetzelfde natuur~bied gelegen, vergund is, zodat dit feit 

op zich allogenstraft dat het gebied ter plaatse "open" en "onaangetast" zou zijn. 

De raad merkt nog op dat de vorderende overheid er zich toe beperkt te betogen 

dat de constructies aan de overzijde van de "gelegen zijn in 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied", terwijl het vergunningsstatuut van 

deze constructies nergens verder wordt gepreciseerd~ noch de aanwezigheid van 

deze constructies op de analyse van de ruimtelijke impact door de vorderende 

overheid wordt betrokken. 

De bewering door de vorderende overheid dat door de loutere verhoging van de 

nokhoogte de thans bestaande toestand visueel meer waarneembaar zou zijn, vindt 

geen steun in de bij het dossier gevoegde fotoreportages, die juist duidelijk maken 

dat de visuele waarneming van zowel de vroeger bestaande als de thans bestaande 

constructie wordt belemmerd door de omringende groenbeplantingen. 
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De raad stelt dat ook vast dat de vorderende overheid (supra) het 

vergunningsstatuut van een aantal andere constructies die in de onmiddellijke 

omgeving van de thans geviseerde constructie voorkomen weliswaar schetst, doch 

dat de aanwezigheid van deze constructies in het geheel niet op de gevraagde, 

ruimtelijke analyse wordt betrokken. 

Gelet op deze vaststelling is de raad dan ook van oordeel dat het argument van de 

vorderende overheid dat de nokhoogte van de kwestieuze constructie werd 

verhoogd alhoewel het voldoende steun vindt in de elementen van het dossier, noch 

op zichzelf beschouwd noch in samenlezing met de overige argumenten van de 

vorderende overheid die ook ai niet overtuigen, aantoont dat de ruimtelijke impact 

van de kwestieuze werken van dien aard is dat de door de vorderende beoogde 

herstelmaatregel vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening de meest 

aangewezen herstelmaatregel is. " 

In het ander advies (16 mei 2013) wordt dan weer gesteld: 

"In de mate dat in de gemotiveerde nota wordt aangevoerd dat er in de 

onmiddellijke omgeving vergelijkbare constructies zouden opgericht zijn, merkt de 

Raad op dat dit niet wordt gestaafd door middel van objectief verifieerbare 

stukken, noch wordt door middel van objectief verifieerbare stukken gestaafd dat 

de beweerde constructie gelijkaardig zou zijn aan de geviseerde constructie. " 

Een derde advies (20 december 201 0) werd onwettig verklaard bij arrest van het 

hof van beroep te Brussel van 25 februari 2013 omdat het betrokken advies 

gebaseerd was op verkeerde feitelijke gegevens reden waarom de gevorderde 

herstelmaatregel m.b.t. de woning zelf afgewezen werd. 

3.9. Huidige herstelmaatregel is dan weer gegrond op het feit dat (I) het 

uitvoeren van aanpassingswerken als wijze van herstel een ongeoorloofd voordeel 

zou betekenen voor de overtreder die m.oedwillig de wetsbepalingen heeft 

geschonden in tegenstelling tot de wetsgetrouwe burger aan wie de mogelijkheid 

tot het uitvoeren van deze werken wordt ontzegd en ze dan ook niet uitvoert en het 

opleggen van aanpassingswerken in deze situatie enkel een beloning zou zijn voor 

de overtreder en een stimulans voor andere burgers om In gelijkaardige situaties 

hetzelfde te doen; of dit minstens te proberen - argument dat niets te maken heeft 

met het impact van de constructie op de plaatselijke ordening - (2) het om een 

verkrotte woning zou gaan - wat nergens uit blijkt - en (3) het om een constructie 

gaat die niet meer in aanmerking kan komen voor regularisering - argument dat 

evenmin iets te maken heeft met het impact van de constructie op de plaatselijke 

ordening. 

3.1 0. Op grond van wat hieraan voorafgaat, volgt derhalve dat de gevorderde 

herstelmaatregel kennelijk onredelijk is in vergelijking met de last die dit 

meebrengt voor [verweerders]. 
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Nergens blijkt uit dat de door [eiser] gevorderde herstelmaatregel (= afbraak van 

de woning) noodzakelijk is om de plaatselijke ruimtelijke ordening - zoals deze 
zich in concreto voordoet - te vrijwaren. 

Het bestreden vonnis wordt dan ook bevestigd" 

(Bestreden arrest, blz. 10-21) 

Grieven 

Eerste onderdeel 

Eiser voerde op omstandige wijze in conclusie aan dat het gevorderde herstel van 

de plaats in de oorspronkelijke toestand niet kenoeiijk omedelijk is. 

Hij voerde daarbij enerzijds diverse elementen aan met betrekking tot de aard van 

de overtreding en de omvang van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening om aan 

te tonen dat de maatregel noodzakelijk is voor de goede ruimtelijke ordening. 

Eiser voerde daarbij in het bijzonder aan dat: 

De door verweerders opgerichte constructie onvergund was (blz. 18 van de 

conclusie van eiser van 20 juli 20 15), 

de wederrechtelijke handelingen werden uitgevoerd in strijd met de 

besternrningsvoorscbrifteu, aangezien het goed gelegen is in natuurgebied, 

natuurgebieden bestemd zijn voor het behoud, de bescherming en het herstel 

van het natuurlijk milieu (blz. 2 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), en 

de uitgevoerde handelingen geen natuurdoeleinden dienen (blz. 13 eerste lid en 

m. 5 derde lid van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

de uitgevoerde handelingen een aanzienlijke ruimtelijke impact hebben (blz. 

18, m. 11, laatste alinea van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

de toestand niet regulariseerbaar was, aangezien de woning van bij aanvang 

verkrot was (blz. 18, m. 12 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

als gevolg hiervan de woning nooit zou kunnen worden afgewerkt en evenmin 

zou kunnen worden bewoond in strijd met de bestemming (blz. 14, vierde tot 

zevende lid van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

de instandhouding van een onafgewerkte woning in natuurgebied niet gedoogd 

kan worden (blz. 19, m. 13 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

de goede ruimtelijke ordening niet hersteld kon worden door 

aanpassingswerken, aangezien, door toe te laten het gebouw af te werken, op 

dit perceel een volwaardige woning tot stand zou komen in plaats van een 
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voorheen bestaande verlaatte woning die op termijn gedoemd was vanzelf te 

verdwijnen waardoor het natuurgebied op deze plaats volledig hersteld zou 

worden (blz. 12-13, m. 4 en 14 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015). 

Eiser voerde daarbij anderzijds aan dat de last voor de overtreder niet onevemedig 

was omdat het uitvoeren van aanpassingswerken als wijze van herstel een ongeoorloofd 

voordeel zou betekenen voor de overtreder die moedwillig de wetsbepalingen heeft 

geschonden in tegenstelling tot de welsgetrouwe burger aan wie de mogelijkheid tot het 

uitvoeren van deze werken wordt ontzegd en ze dan ook niet uitvoert en het opleggen van 

aanpassingswerken in deze situatie enkel een beloning zou zijn voor de overtreder en een 

stimulans voor andere burgers om in gelijkaardige situaties hetzelfde te doen, of dit 

minstens te proberen (blz. 9, 12 en 14 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015). 

Eiser voerde ten slotte aan dat het gevorderde herstel in geen geval kon worden 

afgewezen omdat er geen minder ingrijpende en wettelijk toegelaten maatregel is 

waardoor de goede ruimtelijke ordening kan worden hersteld (blz. 11 en 19-20 van de 

conclusie van eiser van 20 juli 20 15). 

Na te hebben overwogen dat de afbraak niet bevolen kan worden enkel op grond 

van een niet regulariseerbare overtreding van de bestemmingsvoorschriften, ongeacht het 

impact van die constructie op de plaatselijke ordening, beslist de appelrechter dat de 

gevorderde maatregel kennelijk omedelijk is in vergelijking met de last die dit meebrengt 

voor de verweerders op grond van de volgende overwegingen : 

Het door eiser aangevoerde argoment dat "het uitvoeren van aanpassingswerken 

als wijze van herstel een ongeoorloofd voordeel zou betekenen voor de 

overtreder die moedwillig de wetsbepalingen heeft geschonden in tegenstelling 

tot de welsgetrouwe burger aan wie de mogelijkheid tot het uitvoeren van deze 

werken wordt ontzegd en ze dan ook niet uitvoert en het opleggen van 

aanpassingswerken in deze situatie enkel een beloning zou zijn voor de 

overtreder en een stimulans voor andere burgers om in gelijkaardige situaties 

hetzelfde te doen, of dit minstens te proberen", heeft niets te maken met het 

impact van de constructie op de plaatselijke ordening. 

Er blijkt nergens uit dat het om een verlaatte woning zou gaan. 

Het door eiser aangevoerde argoment dat het om een constructie gaat die niet 

meer in aanmerking kan komen voor regolarisering, evemnin iets te maken 

heeft met het impact van de constructie op de plaatselijke ordening. 

Aldus laten de appelrechter na te antwoorden op het omstandige middel van de 

eiser dat de woning van bij aanvang wel degelijk verlaat was en dat dit bleek uit enerzijds 

de vaststelling van de deputatie dat er in casu slechts 50% van de dragende buitemuren 
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bewaard werden, in de bewaarde muren dan nog verschillende openingen gewijzigd 

werden en alle binnenmuren (ook de dragende) vervangen, zodat er sprake is van herbouw 

wat in natuurgebied niet toegelaten is (blz. 5, m. 8 van de conclusie van. eiser van 20 juli 

2015) en anderzijds uit het arrest van de Raad van State van 25 maart 2011 waarin de 

Raad van state stelde dat het oordeel van de minister dat in casu eerder herbouwd dan 

verbouwd werd, niet kennelijk omedelijk was en waarin de Raad van State oordeelde dat 

niet kan worden voorgehouden dat de oorspronkelijke woning stabiel en niet verkrot was, 

nu de vergunde verbouwing bij de uitvoering van de werken onmogelijk gebleken was en 

het tijdens de uitvoering van de werken vanuit constructief oogpunt noodzakelijk bleek om 

steunmuren en andere delen van het gebouw opnieuw op te trekken, zodat er sprake was 

van een verkrot gebouw voorafgaand aan de werken (blz. 13-14 en 18-19 van de conclusie 

van eiser van 20 juli 2015). 

Voorts laat de appelrechter na te antwoorden op het door eiser aangevoerde middel 

dat de uitgevoerde handelingen een aanzienlijke ruimtelijke impact hebben (blz. 18, m. 11, 

laatste alinea van de conclusie van eiser van 20 juli 2015). 

De appelrechter laat eveneens na te antwoorden op het door eiser aangevoerde 

middel dat als gevolg van het niet in regulariseerbare karakter van de inbreuk de woning 

nooit zou kunnen worden afgewerkt en evemnin zou kunnen worden bewoond in strijd 

met de bestemming (blz. 14, vierde tot zevende lid van de conclusie van eiser van 20 juli 

2015), en dat een onafgewerkte woning in natuurgebied niet kan worden gedoogd (blz. 14 

en 19, m, 13 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015). 

De appelrechter laat verder nog na te antwoorden op het middel van eiser dat 

onderhavige woning niet vergeleken kan worden met de woningen in de nabijheid van het 

desbetreffende perceel, daar dit woningen betreft waarvoor wel een vergunning bestaat en 

dus legaal gebouwd zijn en dat, zei:fs indien het woningen zou betreffen zonder 

vergunning, men hieruit geen rechten kan putten, omdat er geen gelijkheid is in de 

illegaliteit (blz. 12, m. 3 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015). 

Tenslotte laat de appelrechter na te antwoorden op het door eiser aangevoerde 

verweer dat er geen minder ingrijpende en wettelijk toegelaten maatregel is dan het herstel 

in de vorige staat, zodat een belangenafweging hier hoe dan ook niet aan de orde was (blz. 

11 en 19-20). Eiser had dit middel aangevoerd in de volgende bewoordingen: 

"De rechter kan alleen het gevorderde herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand afwijzen indien hij vaststelt dat ook met een minder ingrijpende maatregel 

de goede ruimtelijke ordening kan worden hersteld 

(blz. 11 van de conclusie van eiser van 20 juli 20 15) 
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"De vermelding dat er 'tevens' rekening dient te worden gehouden met het gedrag 

van eerste [verweerder} doet in casu geen afbreuk aan wat door de gewestelijk 

stedenbouwkundige inspecteur werd gesteld in de herstelvordering, in die zin dat 

de bouw- en aanpassingswerken niet volstaan, laat staan kennelijk volstaan, om de 

plaatselijke ordening te herstellen. 

Zoals blijkt uit de herstelvordering was het kwestieuze gebouw gedoemd om 

vanzelf te verdwijnen waardoor het natuurgebied op deze plaats volledig hersteld 

zou worden. 

Het feit dat het gebouw op een of andere manier afgewerkt zou kunnen worden (en 

bewoond) in plaats van een voorheen bestaande verkrotte woning, kan niet 

volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen. 

De goede plaatselijke ruimtelijke ordening is daarbij niet gebaat." 

(blz. 12-13, m. 4 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015) 

"14. 

Deze schade ten in casu niet worden hersteld door een minder ingrijpende 

maatregel dan middels het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 

Binnen de door de decreetgever in artikel6.1.41, §11o VCRO bepaalde grenzen is 

er geen minder ingrijpende en wettelijk toegelaten maatregel dan het herstel in de 

vorige staat mogelijk, zodat een afweging tot de baten van deze maatregel voor het 

algemeen belang enerzijds en de last die hiervoor de overtreder uit voortvloeit 

anderzijds, niet aan de orde is. Een gebeurlijke onevenredigheid kan niet leiden tot 

een keuze voor een andere herstelvordering om aan nog tot het kennelijk onredelijk 

verklaren van de vordering tot herstel in de vorige staat." 

(blz. 19-20 van de conclusie van eiser van 20 juli 20 15) 

Door na te laten deze door eiser aangevoerde middelen te beantwoorden, schendt 

de appelrechter artikel149 van de Grondwet. 

Tweede onderdeel 

Overeenkomstig artikel 146 Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1 VCRO, 

wordt de persoon gestraft die de bij artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij 

zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning uitvoert, voortzet of in 
stand houdt. 

Overeenkomstig artikel 6.1.41 VCRO kan de rechtbank naast de straf bevelen de 

plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/ of 

de bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/ of een geldsom te betalen gelijk aan de 
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meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen, en dit met inachtneming van 

de volgende regelen: 

1 o voor misdrijven die bestaan, of onder meer bestaan, uit het verrichten van 

handelingen in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het 

gebied toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken, 

wordt gevorderd : 

a) hetzij de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 

of de staking van het strijdige gebruik, 

b) hetzij, zo dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ruimtelijke ordening te 

herstellen, de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken, 

c) hetzij, indien het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met de goede 

ruimtelijke ordening, het betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die 

het goed door het misdrijfheeft verkregen. 

Krachtens artikel 6.1.43 VCRO kan de stedenbouwkundige inspecteur ook voor de 

rechtbank van eerste aanleg, zetelend m burgerlijke aangelegenheden, de 

herstelmaatregelen vorderen zoals omschreven in artikel 6.1.41, § 1 VCRO. 

Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 

provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de 

wetten overeenstemmen. 

Uit deze bepalingen volgt dat het de rechter behoort de vordering van de 

stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op haar 

externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan 

wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, zonder dat hij hierbij vermag de 

opportuniteit van de vordering te beoordelen. 

De rechter gaat na of de beslissing om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, 

uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Hij moet de 

vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een 

opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk omedelijk is, zonder gevolg 

laten. 

Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand wordt aangevochten, gaat de rechter bovendien en in het 

bijzonder na of deze vordering niet kennelijk omedelijk is. Hij moet afwegen of geen 

andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de aard van de 

overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het 
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voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit. 

Eiser voerde op omstandige wijze in conclusie aan dat het gevorderde herstel van 

de plaats in de oorspronkelijke toestand niet kennelijk omedelijk is. 

Hij voerde daarbij enerzijds diverse elementen aan met betrekking tot de aard van 

de overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening om aan te 

tonen dat de maatregel noodzakelijk is voor de goede ruimtelijke ordening. 

Eiser voerde daarbij in het bijzonder aan dat: 

de door verweerders opgerichte constructie onverguod was (blz. 18 van de 

conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

de wederrechtelijke handelingen werden uitgevoerd in strijd met de 

bestemm.ingsvoorschriften, aangezien het goed gelegen is in natuurgebied, 

natuurgebieden bestemd zijn voor het behoud, de bescherming en het herstel 

van het natuurlijk milieu (blz. 2 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

terwijl de uitgevoerde handelingen geen natuurdoeleinden dienen (blz. 13 eerste 

lid en m. 5 derde lid van de conclusie van eiser van 20 juli 20 15), 

de uitgevoerde handelingen een aanzienlijke ruimtelijke impact hebben (blz. 

18, nr. 11, laatste lid van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

de toestand niet regulariseerbaar was, aangezien de woning van bij aanvang 

verkrot was (blz. 18, nr. 12 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

als gevolg hiervan de woning nooit zou kurrnen worden afgewerkt en evenmin 

zou kunnen worden bewoond in strijd met de bestemming (blz. 14, vierde tot 

zevende lid van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

de instandhouding van een onafgewerkte woning in natuurgebied niet gedoogd 

kan worden (blz. 19, nr. 13 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015), 

Eiser voerde daarbij anderzijds aan dat de last voor de overtreder niet onevemedig 

was omdat het uitvoeren van aanpassingswerken als wijze van herstel een ongeoorloofd 

voordeel zou betekenen voor de overtreder d!e moedwillig de wetsbepalingen heeft 

geschonden in tegenstelling tot de welsgetrouwe burger aan wie de mogelijkheid tot het 

uitvoeren van deze werken wordt ontzegd en ze dan ook niet uitvoert en het opleggen van 

aanpassingswerken in deze situatie enkel een beloning zou zijn voor de overtreder en een 

stimulans voor andere burgers om in gelijkaardige situaties hetzelfde te doen, of dit 

minstens te proberen (blz. 9, 12 en 14 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015). 
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Na te hebben overwogen dat de afbraak niet bevolen kan worden enkel op grond 

van een niet regulariseerbare overtreding van de bestemrningsvoorschriften, ongeacht het 

impact van die constructie op de plaatselijlee ordening, beslist de appelrechter dat de 

gevorderde maatregel kennelijk omedelijk is in vergelijking met de last die dit meebrengt 

voor de verweerders op grond van de volgende overwegingen : 

Het door eiser aangevoerde argument dat "het uitvoeren van aanpassingswerken 

als wijze van herstel een ongeoorloofd voordeel zou betekenen voor de 

overtreder die moedwillig de wetsbepalingen heeft geschonden in tegenstelling 

tot de wetsgetrouwe burger aan wie de mogelijkheid tot het uitvoeren van deze 

werken wordt ontzegd en ze dan ook niet uitvoert en het opleggen van 

aanpassingswerken in deze situatie enkel een beloning zou zijn voor de 

overtreder en een stimulans voor andere burgers om in gelijkaardige situaties 

hetzelfde te doen, of de winst eens te proberen", heeft niets te maken met het 

impact van de constructie op de plaatselijke ordening. 

Er blijkt nergens uit dat het om een verkrotte woning zou gaan. 

het door eiser aangevoerde argument dat het om een constructie gaat die niet 

meer in aanmerking kan komen voor regularisering, evelllllÎn iets te maken 

heeft met het impact van de constructie op de plaatselijke ordening. 

Aldus verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht. 

Door te beslissen dat het argument dat het om een constructie gaat die niet meer in 
aamnerking kan komen voor regularisering, niets te maken heeft met het impact van de 

constructie op de plaatselijke ordening, zonder daarbij te onderzoeken of de niet 

regulariseerbaarheid tot gevolg zou hebben dat de woning niet zou kunnen worden 

afgewerkt en evelllllÎn zou kunnen worden bewoond en dat een niet afgewerkte woning in 

een natuurgebied niet gedoogd mag worden, gelet op de ruimtelijke impact hiervan en in 

het bijzonder de visuele schade, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar 

recht ( schendingvan de artikelen 159 van de Grondwet, 6.1.41 en 6.1.43 VCRO). 

Het kennelijk omedelijk karakter van de herstehnaatregel dient voorts niet enkel te 

worden beoordeeld aan de hand van de impact van de constructie op de plaatselijke 

ordening, maar ook aan de hand van de last die de herstehnaatregel meebrengt voor de 

overtreder. Aangezien de overweging dat "het uitvoeren van aanpassingswerken als wijze 

van herstel een ongeoorloofd voordeel zou betekenen voor de overtreder die moedwillig 

de wetsbepalingen heeft geschonden in tegenstelling tot de wetsgetrouwe burger aan wie 

de mogelijkheid tot het uitvoeren van deze werken wordt ontzegd en ze dan ook niet 

uitvoert en het opleggen van aanpassingswerlcen in deze situatie enkel een beloning zou 

zijn voor de overtreder en een stimulans voor andere burgers om in gelijkaardige situaties 
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hetzelfde te doen, of dit minstens te proberen" een element vormt van de beoordeling van 

de last die de herstelmaatregel meebrengt voor de overtreder, kon de appelrechter dit 

argument niet buiten beschouwing laten op grond van de enkele overweging dat dit 

argument niets te maken heeft met het impact van de constructie op de plaatselijke 

ordening. 

Door ten slotte te beslissen dat er nergens uit blijkt dat het om een verkrotte woning 

zou gaan, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing evenmin naar recht. 

Overeenkomstig artikel 13.4.3 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 

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

gewestplannen zijn de groengebieden ·bestemd voor het behoud, de bescherming en het 

herstel van het natuurlijk milieu. Overeenkomstig artikel 13 .4.3 .1 van voormeld konioklijk 

besluit omvatten de natuurgebieden de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, 

rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen 

jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruilet worden als 

woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. Uit de artikelen 145bis en 195bis van het 

Stedenbouwdecreet 1999, thans de artikelen 4.4.10, §1 en 4.4.2, §1 VCRO volgt dat er in 
natuurgebied niet gebouwd mag worden tenzij in specifieke omstandigheden en indien 

voldaan is aan bepaalde voorwaarden, waaronder het feit dat de woning niet verkrot mag 

zijn. Uit deze bepalingen vloeit voort dat de betrokkene die vergumringsplichtige 

handelingen aan een bestaande woning uitvoert in natuurgebied, het bewijs dient te 

leveren dat deze woning niet verkrot is. Door te beslissen dat niet aangetoond wordt dat 

het om een verkrotte woning zou gaan, terwijl verweerders het bewijs dienen te leveren 

dat de woning niet verkrot was, schendt de appelrechter de artikelen 14 5bis en 195bis van 

het Stedenbouwdecreet 1999, thans de artikelen 4.4.10, §1 en 4.4.2, §1 VCRO, waaruit 

voortvloeit dat de bewijslast van het niet verkrot karakter van de woning bij de betrokkene 

ligt. 

Door op grond van voormelde overwegmgen te beslissen dat de gevorderde 

herstelmaatregel kennelijk omedelijk is, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet 

naar recht (schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 4.4.10, §1, 4.4.2, §1, 6.1.1, 

6.1.41, 6.1.43 VCRO en de artikelen 145bis, 146 en 195bis van het Stedenbouwdecreet 

1999). 

Derde onderdeel 

Overeenkomstig artikel 146 Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1 VCRO, 

wordt de persoon gestraft die de bij artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij 

zonder voorafgaande vergurming, hetzij in strijd met de vergunning uitvoert, voortzet of in 

stand houdt. 
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Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand wordt aangevochten, gaat de rechter bovendien en in het 

bijzonder na of deze vordering niet kennelijk onredelijk is. Hij moet afwegen of geen 

andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de aard van de 

overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het 

voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit. 

Artikel 6.1.41, §1 VCRO laat evenwel niet toe dat de rechter op grond van de 

enkele vaststelling dat de gevorderde maatregel leidt tot een onevenredige last voor de 

overtreder in vergelijking tot het voordeel voor de ruimtelijke ordening, oordeelt dat geen 

herstel van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is. Om het 

gevorderde herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand te kunnen afwijzen, moet 

de rechter vaststellen dat ook met een minder ingrijpende maatregel de goede ruimtelijke 

ordening kan worden hersteld. 

Eiser voerde op omstandige wijze in de herstelvordering en in conclusie aan dat de 

goede ruimtelijke ordening niet door een minder ingrijpende maatregel kon worden 

hersteld (blz. 11 en 19-20 van de conclusie van eiser van 20 juli 2015). 

Eiser voerde daarbij in het bijzonder aan dat aanpassingswerken niet konden 

volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen, aangezien dit zou betekenen dat het 

gebouw zou worden afgewerkt en bewoond, terwijl aanvankelijk een verkrot gebouw op 

het perceel stond dat niet voldeed aan de basisvoorwaarden voor werken aan een 

zonevreemde woning. Door het toelaten het gebouw af te werken zou op dit perceel een 

volwaardige woning tot stand komen in plaats van een voorheen bestaande verkrotte 

woning die op termijn gedoemd was vanzelf te verdwijnen waardoor het natuurgebied op 

deze plaats volledig hersteld zou worden (blz. 9 van de conclusie van eiser van 20 juli 

2015). 

Door te beslissen dat de gevorderde herstelmaatregel kennelijk omedelijk is in 

vergelijking met de last die dit meebrengt voor de verweerders, zonder daarbij vast te 

stellen dat de goede ruimtelijke ordening niet door een minder ingrijpende maatregel kon 

worden hersteld, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing waarbij het gevorderde 

herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand wordt afgewezen, niet naar recht 

(schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 6.1.1, 6.1.41, §1, 6.1.43 VCRO). 
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TOELICHTING BIJ HET DERDE ONDERDEEL 

De vaste rechtspraak van uw hof volgt dat de rechter het gevorderde herstel van de 

plaats in de oorspronkelijke toestand maar kan afwijzen indien bij vaststelt dat ook met 

een minder ingrijpende maatregel de goede ruimtelijke ordening kan worden hersteld 

(Cass. 2 september 2014, P.l3.139l.N; Cass. 22 mei 2012, P.ll.2058.N). 

Te dezen blijkt uit geen van zijn vaststellingen van de appelrechter dat de goede 

ruimtelijke orderung ook roet een minder jngrijpende maatregel kon worden hersteld. In 
die omstandigheden kon de rechter het gevorderde herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand niet afwijzen. 

* * 

Op deze gronden en overwegingen besluit ondergetekende advocaat bij het Hof 

van Cassatie voor eiser dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge behagen de 

bestreden beslissing te vernietigen, te bevelen dat biervan melding zal worden gemaakt op 

de kant van de vernietigde beslissing, de zaak en de partijen te verwij:z.en naar een ander 

hof van beroep en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

Voor eensluidend afschrift, 
n f\ l::.riffiP.r. 

Bijlagen 

Antwerpen, 2 maart 2017 

1. het exploot van betekening van deze voor-Li.ening aan de verwerende partijen 

2. pro fisco verklaring. 




