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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

wonende te 

vonende te 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 3, waar de eisers woonplaats 

kiezen, 

tegen 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, voor wie op

treedt de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, met zetel te 1000 Brussel, 

Koning Albert II-laan 20, bus 1, met kantoor te 1000 Brussel, Koolstraat 35, 

verweerder. 



15 MAART2019 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

C.18.0185.N/2 

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

van 29 november 2016. 

Sectievoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian V andewal heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN 

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

ID. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste middel 

1. Met overname van de geciteerde passus uit het advies van de Hoge Raad 

voor het Handhavingsbeleid stellen de appelrechters vast dat de constructie ten 

tijde van het proces-verbaal van 6 februari 2013 nog niet volledig is afgewerkt. 

2 .  Die vaststelling laat het Hof toe zijn wettigheidstoezicht uit t e  oefenen. 

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag. 

3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat volgens de vaststellingen van de ap

pelrechters de werken volledig voltooid waren ten tijde van het proces-verbaal van 

6 februari 2013 berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het mits

dien feitelijke grondslag. 

Tweede middel 

4. De appelrechters oordelen niet alleen dat de constructie geen woning is, 

maar ook dat wat na de verbouwingen van het bestaande bouwwerk overblijft 

slechts een ondergeschikt deel is van de nieuwe woning, zodat hier niet kan wor-
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den voorgehouden dat de toestand van het gebouw bij het inroepen van het ver

moeden gelijk is aan de toestand van het gebouw zoals het geplaatst werd vóór de 

inweddngtreding van het gewestplan waarin het kwestieuze goed gelegen is. 

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

rechters dat de eisers zich niet kmmen beroepen op het vermoeden van vergun

ning. 

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eisers tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eisers op 1.518,20 euro. 

Dit anest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen

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

Deconinck en Alain Smetryns, en de raadsheren Bart Wylleman en Koenraad 

Moens, en in openbare rechtszitting van 15 maart 2019 uitgesproken door sectie

voorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian V andewal, 

met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe. 
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