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ONDERTEKEND AFSCHRIFT toegezonden overaenkomstlQ 

artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek 

· VRIJ van EXPEDITIERECHT : art . .280, 2", W. Reg. fJlQ ( 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VOOR HET 

GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, met kantoor 

te 3000 Leuven, Diestsevest 6, bus 93, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187 /302, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

1. , met zetel te 

2. , met zetel te 

verweersters, 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7, waar de verweersters woonplaats 

kiezen. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

C.18.0207.N/2 

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

van 11 oktober 2017. 

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 

Il. CASSATIElYIIDDEL 

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

m. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Tweede onderdeel 

Ontvankelijkheid 

1. De verweersters voeren een grond van niet-ontvankelijkheid aan: het on

derdeel vertoont geen belang aangezien de appelrechters hebben beslist zoals zij 

hadden moeten doen indien zij de bewijskracht van de akte niet hadden miskend. 

2. Artikel 4.4.l, § 3, derde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inge-

voegd bij Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake 

omgeving, natuur en landbouw en energie, bepaalt dat, behoudens de onder

houdswerken vermeld in het eerste en tweede lid, niet-vergunningsplichtige han

delingen niet worden beschouwd als strijdig met de voorschriften van het gewest

plan, de algemene plannen van aanleg, gewestelijke of provinciale ruimtelijke uit

voeringsplannen, noch met de voorschriften van bijzondere plannen van aanleg, 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen, tenzij deze voor

schriften deze handelingen uitdrukkelijk en specifiek beperken of verbieden. 

Uit deze bepaling volgt dat het gebruik van een gebouw waarvan de functie zon

der de daartoe vereiste vergunning werd gewijzigd, op zich niet langer als strijdig 
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met de voorschriften van onder meer gewestplannen wordt beschouwd. Uit deze 

bepaling volgt echter niet dat de functiewijziging zelf geen vergunningsplichtige 

handeling meer is en niet meer de basis kan vormen voor een herstelvordering. 

3. De appelrechters oordelen dat de herstelvordering niet langer kan worden 

gegrond op de functiewijziging van de loods omdat het gebruik van de loods als 

bandencentrale niet langer een stedenbouwkundige vergunning op grond van arti

kel 4.2.l VCRO behoeft en de eiser de vergunningplicht niet aantoont maar inte

gendeel in de brief van 2 mei 2016 expliciet stelt dat de functiewijziging niet ver

gunningsplichtig is. Zij maken aldus geen onderscheid tussen het gebruik van de 

loods en de aanvankelijke functiewijziging ervan en oordelen bijgevolg niet zoals 

zij hadden moeten doen indien zij de bewijskracht van de brief van 20 mei 2016 

niet hadden miskend. 

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen. 

Gegrondheid 

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser bij 

brief van 20 mei 2016 aan de verweersters het volgende heeft gemeld: 

"De stakingsbevelen inzake de loods strekten ertoe te voorkomen dat het gebruik 

van de loods dat in strijd was met de bestemmingsvoorschriften van het gewest

plan zou worden voortgezet. Dit gebruik maakte een bouwmisdrijf uit in de zin 

van artikel 61. 1, 6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ). 

(. . .) 

Deze bepaling dient thans samen gelezen te worden met een nieuw ingevoerd arti

kel 4.4. 1, §3 laatste lid VCRO dat het volgende bepaalt:(") 

Ingevolge deze nieuwe bepaling kunnen voortaan enkel nog op zich vergunnings

plichtige handelingen strijdig worden beschouwd met de bestemmingsvoorschrif

ten van het gewestplan. 

Aangezien het eigenlijke actuele gebruik als bandencentrale op zich geen vergun

ningsplichtige handeling is in de zin van artikel 4.2. 1 VCRO, kan dit gebruik ook 

niet langer als een handeling strijdig met het gewestplan worden beschouwd. 
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Dit gebruik is op dit ogenblik geen misdrijf meer in de zin van artikel 6.1.1, 6° 

VCRO. 

Gelet op wat voorafgaat en uw (gerechtelijke) vraag tot opheffing van de sta

kingsbevelen, kan ik u hierbij meedelen dat voormelde stakingsbevelen ten aan

zien van het gebruik van de loods als bandencentrale hierbij worden opgeheven." 

5. De appelrechters wijzen de door de eiser ingestelde herstelvordering af en · 

steunen dit oordeel mede op de overweging dat de eiser "integendeel expliciet 

stelt in de voornoemde brief van 20 mei 2016 dat de functiewijziging niet vergun

ningsplichtig is". 

6. Door aldus te oordelen, terwijl de eiser in de brief van 20 mei 2016 enkel 

heeft gesteld dat het gebruik van de loods als bandencentrale niet langer vergun- ( 
ningsplichtig is, stellen de appelrechters vast dat de brief iets bevat dat hij niet be-

vat, namelijk dat de eiser daarin stelt dat de functiewijziging niet vergunnings-

plichtig is. 

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 feitemechter over. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

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

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koen 

Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koemaad Moens, en in openbare 

rechtszitting van 18 januari 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in 

aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van grif

fier Vanessa Van de Sijpe. 

( 
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l At6 
V�eSijpe K. Moen 

�-� � � � 
B. Wylleman 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

1� blad 

VOOR: de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VOOR 

HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, met 

kantoor te 3000 Leuven, Dieststevest 6, bus 93 (Dirk Boutsgebouw), 

eiser tot cassatie, 

bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij het Hof van 

Cassatie Johan Verbist, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, 

bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan, 

TEGEN: 1. de 

2. de 

met maatschappelijke zetel te 

met ondernemingsnummer 

met zetel te 

met ondernemingsnummer 

verweersters in cassatie, 

* 

* * 

Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Ho.f 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 11 oktober 2017 werd uitgesproken door de kamer 1 8N van het hof 

van beroep te Brussel (2015/AR/2063). 

( 
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FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

1. Eerste verweerster is voor 98% eigenaar van een terrein met een 
nijverheidgebouw, gelegen te . Op 2 juli 2011 sloot de eerste 
verweerster met de (thans de tweede verweerster) een overeenkomst 
voor de verhuur van een deel van het nijverheidsgebouw. 

Het goed is volgens het gewestplan , goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 7 maart 1977, gelegen in agrarisch gebied. Op 25 januari 1979 werd 
een bouwvergunning verleend voor .de oprichting van een herstellingsplaats voor land- en 
tuinbouwmachines. 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente verleende aan 

een verzekeringsfirma op 13 maart 2001 een milieuvergunning voor een 
"distributiecentrum" waarbij onder meer de opslag van papier en papierwaren werd 
vergund. Op 20 september 2010 nam het college akte van de melding van de overname 
van deze vergunde inrichting door de eerste verweerster. Vervolgens werd op 24 januari 
2011 akte genomen van de melding van een kleine verandering van de vergunde 
inrichting, waardoor een werkplaats met twee hefbruggen vergund werd. Ten slotte werd 
op 1 augustus 2011 akte genomen van de overname van de vergunde inrichting door de 
tweede verweerster. 

Bij proces-verbaal van 24 oktober 2011 stelde eiser vast dat er banden werden 
opgeslagen in een gedeelte van de loods en dat er voor de functiewijziging van dit 
gedeelte van de loods naar de huidige niet-agrarische functie geen stedenbouwkundige 
vergunning gekend is. De stedenbouwkundige inspecteur merkte nog op dat het gebruiken 
van een gedeelte van de loods voor een bandencentrale het plegen inhoudt van een inbreuk 
op de bepalingen van het gewestplan die dit terrein bestemmen voor een agrarisch gebruik. 
Er werd een mondeling stakingsbevel afgeleverd dat op 25 oktober 2011 schriftelijk werd 
bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

In het proces-verbaal van 5 april 2012 werd vastgesteld dat de bandencentrale nog 
steeds aanwezig was, dat er binnen in de loods nog activiteiten worden uitgevoerd en dat 
de omgeving rond de loods gebruikt wordt als stapelruimte. Er werd aldus vastgesteld dat 
het stakingsbevel doorbroken werd en een nieuw stakingsbevel werd gegeven, dat op 6 

april 2012 schriftelijk werd bevestigd. 
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s. 

Op 24 juli 2012 maakte eiser zijn herstelvordering, waarbij hij het herstel in de 

oorspronkelijke staat en de staking van het strijdig gebruik vroeg, aan de Hoge Raad voor 

het Handhavingsbeleid over die op 24 augustus 2012 een positief advies uitbracht. 

2. Op 23 januari 2013 ging tweede verweerster over tot dagvaarding van het 

Vlaams Gewest voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zetelend 

zoals in kort geding, teneinde de stakingsbevelen van 26 oktober 2011 en 6 april 2012 te 

zien opheffen. 

Bij proces-verbaal van 24 januari 2013 werd vastgesteld dat het stakingsbevel 

opnieuw doorbroken werd en er werd een nieuw mondeling stakingsbevel gegeven, dat op 

25 januari 2013 schriftelijk werd bevestigd. 

Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 

zetelend zoals in kort geding, van 22 november 2013, werd de vordering van tweede 

verweerster tot opheffing van de stakingsbevelen verworpen. 

Tweede verweerster stelde hoger beroep in tegen dit vonnis bij verzoekschrift van 

15 januari 2014. 

Bij brief van 20 mei 2016 werd tweede verweerster op de hoogte gesteld van de 

opheffing van de stakingsbevelen van 21 oktober 2011, 4 april 2012 en 23 januari 2013 op 

grond van de volgende motieven : 

"Aangezien het eigenlijke actuele gebruik als bandencentrale op zich geen 
vergunningsplichtige handeling is in de zin van artikel 4.2. l VCRO, kan dit 
gebruik ook niet langer als een handeling strijdig met het gewestplan worden ( 
beschouwd Dit gebruik is op dit ogenblik dan ook geen misdrijf meer in de zin van 
voormeld artikel 6.1.1,6° VCRO. Gelet op wat voorafgaat en uw (gerechtelijke) 
vraag tot opheffing van de stakingsbevelen kan ik u hierbij mededelen dat 
voormelde stakingsbevelen ten aanzien van het gebruik van de loods als 
bandencentrale hierbij' worden opgeheven". 

Ingevolge de opheffing van voormelde stakingsbevelen werd de procedure tot 

opheffing van deze stakingsbevelen zonder voorwerp. Partijen gingen daarom akkoord om 

de zaak te laten doorhalen, hetgeen gebeurde op 5 september 2016. 

( 
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3. Op 23 januari 2014 liet eiser de verweersters dagvaarden voor de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te B russel teneinde hen te horen veroordel en 

tot herstel van de plaats gelegen te , in de oorspronkelijke staat en 

tot staking van het strijdige gebruik, zijnde het gebruik van de loods al s bandencentrale. 

B ij vonnis van 27 juli 2015 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste 

aanleg te Brussel de vordering ontvankelijk maar ongegrond. 

4.  Bij verzoekschrift van 2 november 2015 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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EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen 

- artikel 149 van de Grondwet, 
- de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

�blad 

- de artikelen 744, eerste lid 3°, 780, eerste lid, 3° en 870 van het Gerechtelijk 

Wetboek 
- de artikelen 4.2 .1, eerste lid, 6°, 6 .1.1, 6.1.41 en 6.1.43 VCRO (de artikelen 

4 .2.4 en 6.1.1. zoals van kracht voor de wijziging ervan bij decreet van 25 april 

2014 en de artikelen 6.1.41 en 6 .1.43 zoals van kracht voor de opheffing ervan 

bij decreet van 25 april 2014) 

- artikel 2, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot ( 

bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, zoals van kracht voor 

de wijziging ervan bij besluiten van de Vlaamse regering van 17 juli 2015 en 27 

november 2015, 
- de algemene rechtsbeginselen houdende de taakverdeling tussen rechter en 

partijen en houdende de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk 

geding (het beschikkingsbeginsel). 

Aangevochten beslissing 

De appelrechters verwerpen de vordering van eiser met betrekking tot het goed 

gelegen te , kadastraal gekend te 

, tot herstel van de plaats in de oorspronkellJ.ke staat, 

hetgeen inhoudt een einde stellen aan het gebruik van het kwestieuze gedeelte van de ( ' 

loods als banden.centrale, dit gedeelte van de loods kan enkel voor (para-) agrarische 

doeleinden gebruikt worden, op grond van de volgende overwegingen : 

"5.1. toepassing van artikel 744, 3° Ger. W.: 

Ingevolge de wijziging door de wet van 19 oktober 2015 bepaalt artikel 780 Ger. 

W.: 

"Het vonnis bevat, op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het 
beschikkende gedeelte: 

[. . .] 
3 ° het onderwerp van de vordering en het antwoord op de overeenkomstig 
artikel 744, eerste lid, uiteengezette middelen van de partijen; 
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[. . .) " 

Het [hof van beroep] stelt vast dat de [eiser] conclusie heeft genomen doch dat 
deze niet beantwoordt aan de vormvereisten zoals deze bepaald zijn in artikel 744 
Ger. W (zoals gewijzigd door de wet van 19 oktober 2015) dat stelt: 

"De conclusies bevatten tevens, achtereenvolgens en uitdrukkelijk: 

[ . . .] 

3°. de middelen die worden ingeroepen ter ondersteuning van de vordering of . 
het verweer, waarbij in voorkomend geval verschillende middelen genummerd 
worden en hun voordracht in hoofdorde of in ondergeschikte orde wordt 
vermeld;" 

De [eiser] heeft weliswaar hoofdstukken genummerd en betiteld, doch hij 
ontwikkelt geen genummerde "middelen " zoals de wet het voorschrijft. 

Ook de {eerste verweerster] ontwikkelt geen middelen. 

Een middel is een zelfstandige redenering, opgebouwd op basis van feiten (feitelijk 
middel) of rechtsregels (juridisch middel), die leidt naar het concrete rechtsgevolg 
waarop de eiser of verweerder aanspraak maakt. Het middel is als theoretisch 
concept te onderscheiden van het argument, d i. een (feitelijk of juridisch) element 
dat het middel ondersteunt en verantwoordt. De procespartijen vermelden 
'genummerde titels ' en doen het voor als zouden deze 'titels ' de effectieve 

redeneringen inhouden - quad non -. 

Indien het onderscheid tussen een middel en een argument vatbaar kan zijn voor 
interpretatie, dan nog stelt het hof vast dat de partijen ook hun argumenten niet 
hebben genummerd 

Het [hof van beroep] mag een conclusie die niet beantwoordt aan de nieuwe 
vormvereisten van het gewijzigde art. 744 Ger. W niet uit het debat weren, De 
enige sanctie die de naleving ervan moet afdwingen, is deze van art. 780, 3° Ger. 
W, dat de antwoordplicht van de rechter omschrijft. 

Het is evenwel aan het hof niet verboden om, in weerwil van de miskenning van 
art. 744 Ger. W, toch te antwoorden op onnauwkeurige middelen of op 
argumenten waarvan het hof van oordeel is dat er een middel in verscholen ligt. 

Het hof is dienvolgens enkel gehouden
. 

tot het nemen van een beslissing met 
vermelding van de gronden en het beschikkende gedeelte en deze te motiveren 
conform artikel 6 EVRM en artikel 149 Grondwet. 

Mits het hof haar beslissing motiveert is er geen aanleiding om op de 'teksten 'van 
de procespartijen te antwoorden. " 

( . . .  ) 
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"5. 2.2. beoordeling: 

Artikel 4. 2. 1 § 1, 6° VCRO luidt als volgt: 

"Niemand mag zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige handelingen: 

[ . . ]  

�blad 

omgevingsvergunning voor 

6° de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk 
wyzigen, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als 
vergunningsplichtig heeft aangemerkt;" 

De functiewijziging is dienvolgens vergunningsplichtig wanneer deze 
functiewijziging als zodanig is aangemerkt. 

Zoals hiervoor gesteld heeft de [eiser] bij brief van 20 mei 2016 de [tweede 
verweerster] (stuk 17 in haar dossier) op de hoogte gesteld dat het gebruik van de ( 
loods dat in strijd was met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan een 
bouwmisdrijf uitmaakte. 

De [eiser] stelde evenzo dat ingevolge het nieuwe artikel 4. 4. 1, § 3 laatste lid 
VCRO, dat luidt als volgt: 

"§ 3. De volgende zaken worden niet beschouwd als strijdig met voorschriften 
van het gewestplan, algemené plannen van aanleg, gewestelijke of provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

Behoudens de onderhoudswerken vermeld in het eerste en tweede lid, worden 
niet-vergunningsplichtige handelingen niet beschouwd als strijdig met de 
voorschriften van het gewestplan, de algemene plannen van aanleg, 
gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, noch met de 
voorschriften van bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en verkavelingsvergunningen ", 

"het eigenlijke actuele gebruik als bandencentrale op zich geen 
vergunningsplichtige handeling is in de zin van artikel 4.2. l VCRO [en] dit 
gebruik ook niet .Zanger als een handeling strijdig met het gewestplan [kan] 
w orden beschouwd " 

De [eiser] leidde daaruit af dat "dit gebruik [ . ,]  op dit ogenblik dan ook geen 
misdrijf meer [is] in de zin van voormeld artikel 6. 1.1, 6° VCRO. " 

In de mate dat de functiewijziging, waarbij de loods omstreeks 2011 van de functie 
"opslag van archief" werd omgevormd tot "commerciële uitbating" - die op zich 
vaststaat - geen vergunningplichtige handeling (meer) is, nu de [eiser] niet 
aantoont dat de functiewijziging vergunningsplichtig is (en hij integendeel expliciet 
stelt in de voornoemde brief van 20 mei 2016, dat de functiewijziging niet 

( 
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vergunningsplichtig is) is er geen misdrijf en geen inbreuk op de 
stedenbouwkundige regels (meer) derwijze dat er ook geen aanleiding kan zijn tot 
enig herstel. 

Nu de stakingsbevelen zonder voorbehoud opgeheven werden is het hoger beroep 
zonder voorwerp geworden. 

De stakingsbevelen waren immers gesteund op een inbreuk op artikel 4.2. 1. VCRO 
(zoals vernoemd in de strafbaarstelling van artikel 6. 1 . 1  VCRO)(zie de stukken 6, 7 

en 11 in het dossier van tweede [verweerster]) waarvan de [eiser J stelt dat 
"ingevolge deze nieuwe bepaling 7 [ . .]  voortaan enkel nog op zich 
vergunningsplichtige handelingen strijdig [kunnen] worden beschouwd met de 
bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ". 

Wanneer er geen stedenbouwkundige inbreuk meer is, waarvan de staking kan 
worden bevolen dan kan de [eiser] ook niet (langer) rechtvaardigen dat hij de 
afbraak (herstel vorige toestand) vordert. 

De herstelvordering is dienvolgens zonder voorwerp. 

Het hoger beroep van de {eiser J is dan ook zonder voorwerp. " 

(Bestreden beslissing, blz. 7-8, 11-12) 

Grieven 

Eerste onderdeel 

1. Overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis met redenen 

( omkleed. Artikel 780, eerste lid, 3 ° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt in dezelfde zin 

dat het vonnis, op straffe van n ietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, 

het onderwerp van de vordering bevat en het antwoord op de overeenkomstig artikel 744, 

eerste lid u iteengezette middelen van de partijen. 

Overeenkomstig artikel 744, eerste lid bevatten de conclusies achtereenvolgens en 

uitdrukkelijk onder meer de middelen die worden ingeroepen ter ondersteuning van de 

vordering of het verweer, waarbij in voorkomend g eval verschillende middelen 

genummerd worden en hun voordracht in hoofdorde en in ondergeschikte orde wordt 

vermeld. 

D e  middelen zijn de zelfstandige redenen waarop de eis of het verweer van een 

partij steunt. Deze redenen kunnen van feitelijke aard zijn of van juridische aard. 
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2. Eiser voerde in conclusie verscheidene middelen aan. 

Zo voerde eiser als zelfstandig middel onder meer aan dat verweerders een misdrijf 

hadden begaan door zonder stedenbouwkundige vergunning de hoofdfunctie van de loods 

gewijzigd te hebben van de functie industrie en ambacht naar een commerciële 

hoofdfunctie. Eiser steunde zijn vordering tot herstel op dit misdrijf. De aanvoering dat 

verweerders aldus een misdrijf hadden begaan, maakte dan ook een middel uit ter 

ondersteuning van de vordering van eiser. Dit middel droeg in de conclusie het nummer 

ill. l, 1-7 zodat voldaan werd aan het vereiste van nummering van de middelen zoals 

gesteld door artikel 744, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek. 

Eiser voerde dit middel aan in de volgende bewoordingen : 

"fil. IN RECHTE: 

1. De inbreuken: 

1. 

Initieel werden door [eiser] volgende misdrijven weerhouden; 

a. Het zonder stedenbouwkundige vergunning gewoonlijk gebruiken van de 
grond voor de opslag van banden (art. 6. 1. 1, 1°  VCRO); 

b. Het zonder stedenbouwkundige vergunning wijziginge van de hoofdfunctie 
van de loods (art. 6. 1. 1, 1° VCRO); 

c. Het gebruiken van de loods in strijd met de bepalingen van gewestplan (art. 
6. 1. 1, 6° VCRO); 

d. Het voortzetten van de handelingen in strijd met een stakingsbevel (art. 
6. 1. 1, 5° VCRO) .  ( 

Het eerste feit wordt thans niet langer -voortgezet. Dat inmiddels het gewoonlijk 
gebruik van de buitenruimte voor de opslag van banden en velgen werd beëindigd, 
maakt uiteraard niet dat er destijds geen overtreding bestond, dewelke als inbreuk 
overeind blijft. 

Het tweede feit is onverminderd actueel (cfr. infra). 

Het derde feit wordt thans niet langer strafbaar gesteld t. g.v. de recente wijziging 
van art. 4.4. 1, laatste lid VCRO, inwerking getreden op 8januari 2016 (cfr. infra). 

Het vierde feit wordt thans niet langer voortgezet aangezien de stakingsbevelen per 
20 mei 2016 werden opgeheven. Ook dit laatste wil niet zeggen dat er destijds geen 
overtreding bestond, dewelke als inbreuk overeind blijft. De stakingsbevelen waren 
immers tot op het moment van hun opheffing geldig. 

( 



( 
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2. 

Het actuele gebruik van de loods, door tweede [verweerster], als bandencentrale is 
in strijd met de destijds afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. 

Er is bovendien geen stedenbouwkundige vergunning gekend voor de 
(vergunningsplichtige) functiewijziging van de loods naar de huidige niet
agrarische functie. 

Hat doorvoeren van een vergunningsplichtige functiewifziging zonder vergunning 
is strafbaar, zowel in hoofde van eerste [verweerster], als tweede [verweerster], op 
grond van artikel 6. 1. 1, 1 °  en 3 ° VCRO. Deze bepalingen stellen strafbaar: 

"Met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 
26 euro tot 400. 000 euro of met één van deze straffen alleen wordt de persoon 
gestraft die: 

1 °  De bij de artikelen 4.2. l en 4. 2. 15 bepaalde handelingen, hetzij zonder 
voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij ingeval 
van schorsing van de vergunning, uitvoert; voortzet of in stand houdt; ( . .) 
3° Als eigenaar toestaat of aanvaardt dat één van de onder 1°  en 2° vermelde 
strafbare feiten worden gepleegd, voortgezet of in stand gehouden; ". 

Artikel 4.2. 1 ,  6° VCRO waarnaar verwezen wordt in artikel 6. 1 . l, 1°  VCRO, stelt 
dat niemand zonder voorafgaande vergunning de volgende werkzaamheden of 
handelingen mag verrichten: 

3. 

"6° De hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk 
wgzigen, indien de Vlaamse regering deze functiewijziging als 
vergunningsplichtig heeft aangemerkt; ", 

De thans geviseerde functiewijziging (in 2011) is deze van opslag, dat valt onder 
de hoofdfunctie "industrie en ambacht", naar bandencentrale, dat valt onder de 
hoofdfunctie "handel, horeca, kantoor/unctie en diensten ", 

Het betreft dan ook verschillende hoofd/uncties in de zin van artikel 2, §1 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 14  april 2000 tot bepaling van de 
vergunningsplichtige functiewijzigingen. Voormeld artikel bepaalt: 
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"Een stedenbouwkundige vergunning is nodig als een van de hierna vermelde 
hoofdfuncties van een onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk wordt 
gewijzigd in een andere hierna vermelde hoofdfunctie1 

4. 

Worden als hoofdfunctie beschouwd: 

1 ° wonen; 

2° verbiijfsrecreatie; 

3 ° dagrecreatie; 

4° landbouw in de ruime zin; 

5° handel horeca, kantoorfunctie en diensten; 

6° industrie en ambacht. " 

Er bestaat geen betwisting over het feit dat het huidig gebruik van de loods als 
bandencentrale een commerciële hoofdfunctie uitmaakt. 

Zowel [eiser], als tweede [verweerster], alsook de eerste rechter delen dit 
standpunt in. 

Zo motiveerde [eiser] zijn herstelvordering o .m. het volgende: 

"(. . .) De huidige activiteit van het bedrijf kan niet beschouwd worden als een 
agrarische of para-agrarische activiteit, maar als een commerciële activiteit, 
namelijk de verkoop en montage van banden en andere auto-onderdelen. (. .) " 

Tweede [verweerster] stelde in zijn synthesebesluiten in eerste aanleg (p. 12): 

"Reeds in 1985 (. .) verloor het gebouw zijn bijgevolg zijn agrarische functie en 
kreegt het een functie die valt onder de hoofdcategorie "handel, horeca, 
kantoorfunctie en diensten". Ook op heden heeft de loods nog steeds deze functie. " 

De eerste rechter heeft ten slotte geoordeeld (vonnis a quo, p, 8): 

"De bandencentrale verleent aan het gebouw immers een commerciële functie 

(.. .) . JJ 

Het commercieel karakter wordt bovendien ook feitelijk bewezen middels het 
proces-verbaal van 24 oktober 2011 (en diens b ijlage nr. 3), 

Ten onrechte echter stelt de eerste rechter dat de opslagfunctie die de loods had 
voor de ingebruikname door tweede [verweerster J eveneens onder deze 
commerciële functie valt. 

( 

( 
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5. 

De vorige hoofdfunctie van de loods (tot 2011) was immers industrie en ambacht. 

Eerste [verweerster] stelt in zijn synthesebesluiten in eerste aanleg zelf (p. 9); 

"Uit artikel 7.5. 1 .  VCRO volgt dat enkel functiewijzigingen die plaatsvonden na 
9 september 1984 (en dan nog enkel in bepaalde omstandigheden) 
vergunningsplichtig zijn. 

In casu is er dus steeds duidelijk sprake van een vergunde constructie met 
functie industrie en ambacht, dit gelet op de activiteiten die in de jaren '70 en 
later alhier hebben plaatsgevonden. ( . .) 
(. .)" 

Eerste [verweerster] is dus zelf van oordeel dat de functie van de loods tot in 2011 
viel onder de hoofdfunctie industrie en ambacht. 

Duidelijk is in elk geval dat de vorige functies geen commerciële functies waren in 
tegenstelling tot de huidige functie. 

De opslagfunctie die de loods tot in 2011 had, is als hoofdfunctie immers onder te 
brengen onder de categorie industrie en ambacht op basis van het 
Inrichtingenbesluit van 1972. 

6. 

Artikel 7 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de gewestplannen bepaalt immers: 

"De industriegebieden: 

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. 
Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de 
goede werking van het bedryf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting 
van het bewakingspersoneel omvatten. 

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten 
behoeve van de _andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk; 
bankagentschappen, benzinestations, transportbedry·ven, collectieve 
restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of 
internationale verkoop. " 

(eigen aanduiding) 
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Aangezien er dus sprake is van een wijziging van de hoofdfunctie, met name van 
industrie en ambacht (opslag) naar handel en diensten (bandencentrale), dienden 
[verweersters] in het bezit te zijn van een stedenbouwkundige vergunning, 

Deze recente functiewijziging kan niet worden betwist, 

De bandencentrale wordt actief uitgebaat, zoals ook blijkt uit de verscheidene 
processen-verbaal van 2012 tot eind 2013. Ook de website van tweede 
[verweerster] spreekt boekdelen. 

Voor de functiewijziging van de loods naar de huidige niet-agrarische functie 
(bandencentrale) is echter geen stedenbouwkundige vergunning gekend, noch werd 
die in de loop der jaren bekomen. 

7. 

Eerste [verweerster] was als eigenares en verhuurster op de hoogte van de 
bestemming van het perceel, Toch heeft zij de loods verhuurd aan tweede 
[verweerster J om een bandencentrale uit te baten. 

Eerste [verweerster] heeft sinds de start van de procedures (inzake de opheffing 
van de stakingsbevelen en de herstelvordering) geen stappen gezet om het 
huurcontract te (laten) ontbinden of, minstens, tweede [verweerster J in gebreke te 
stellen. 

Uiteraard ontvangt zy· maandelijks de huurgelden. " 

(blz. 7-10 van de conclusie van eiser) 

De appelrechters stellen vast dat er inderdaad een functiewijziging werd ( 

doorgevoerd, maar beslissen dat er g een misdrijf is zonder daarbij te antwoorden op het 

omstandig door eiser aangevoerde middel dat er een wijziging was van de hoofdfunctie 

"industrie en ambacht" naar "handel, horeca, kantoorfunctie en diensten" en dat deze 

wijziging van de hoofdfunctie overeenkomstig artikel 2, § 1 van het besluit van de 

Vlaamse regering van 14 april 2000 vergunningsplichtig was. 

3. Eiser voerde als  zelfstandig middel nog aan dat verweersters een misdrijf 

hadden b egaan door het bekrachtigde stakingsbevel te doorbreken. Dit middel droeg het 

nummer III.l, 1 en 8 en III.4.2, 1-3. Dit misdrijf  vormde een tweede zelfstandige 

grondslag voor de herstelvordering van eiser. 

Eiser voerde dit middel aan in de volgende b ewoordingen : 

( 
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IJL IN RECHTE: 

1. De inbreuken: 

1 .  

Initieel werden door [eiser] volgende misdrijven weerhouden; 

a. Het zonder stedenbouwkundige vergunning gewoonlijk gebruiken van de 
grond voor de opslag van banden (art. 6. 1. 1, 1 °  VCRO); 

b. Het zonder stedenbouwkundige vergunning wijziginge van de hoofdfunctie 
van de loods (art. 6. 1 . 1, 1° VCRO); 

c. Het gebruiken van de loods in strijd met de bepalingen van gewestplan (art. 
6. 1 . 1 ,  6° VCRO); 

d. Het voortzetten van de handelingen in strijd met een stakingsbevel (art. 
6. 1. 1, 5° VCRO). 

Het eerste feit wordt thans niet langer voortgezet. Dat inmiddels het gewoonlijk 
gebruik van de buitenruimte voor de opslag van banden en velgen werd beëindigd, 
maakt uiteraard niet dat er destij'ds geen overtreding bestond, dewelke als inbreuk 
overeind blijft. 

Het tweede feit is onverminderd actueel (cfr. infra). 

Het derde feit wordt thans niet langer strafbaar gesteld t.g.v. de recente wijziging 
van art. 4. 4. 1, laatste lid VCRO, inwerking getreden op 8januari 201 6 (cfr. infra). 

Het vierde feit wordt thans niet langer voortgezet aangezien de stakingsbevelen per 
20 mei 2016 werden opgeheven. Ook dit laatste wil niet zeggen dat er destijds geen 
overtreding bestond, dewelke als inbreuk overeind blijft. De stakingsbevelen waren 
immers tot op het moment van hun opheffing geldig. 

(.") 
8. 

Daarnaast staat het eveneens vast dat [verweersters] zich schuldig maken aan de 
inbreuk beschreven onder artikel 6.1 . 1,5°  VCRO die luidt als volgt: 

"De handelingen voortzet in strijd met het bevel tot staking, de 
bekrachtigingsbeslissing oj in voorkomend geval, de beschikking in kort 
geding, " 

Uit de verscheidene processen-verbaal, stakingsbevelen en bijhorende 
bekrachtigingsbeslissingen blij'kt dat [verweersters] meerdere stakingsbevelen 
hebben overtreden. " 
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en 

"2. Mb. t. de doorbreking van het stakingsbevel 

1. 

Tweede [verweerster] meent voorts nog dat er geen doorbreking van enig 
stakingsbevel kan worden weerhouden (strafbaar onder gelding van art. 6. 1 .1,5° 
VCRO) daar de bedoelde stakingsbevelen allen onwettig zouden zijn, 

Tweede [verweerster] herhaalt de argumentatie die zij reeds uiteenzette in het, 
kader van de procedure tot opheffing van de stakingsbevelen, waar intussen, bij 
vonnis van 22 november 2013, geoordeeld werd dat de stakingsbevel in kwestie 
wettig waren. 

2. 

Op basis van een recente wijziging van artikel 4.4.1 VCRO, zijn de uitgevaardigde 
stakingsbevelen, voor de toekomst, niet langer wettig. 

Het laatste lid van artikel 4.4. 1 VCRO, inwerking getreden op 8januari 2016, luidt 
als volgt: 

"Behoudens de onderhoudswerken vermeld in het eerste en tweede lid, worden 
niet-vergunningsplichtige handelingen niet beschouwd àls strijdig met de 
voorschriften van het gewestplan, de algemene plannen van aanleg, 
gewestelijke of provinciale ruimteUjke uitvoeringsplm:znen, noch met de 
voorschriften van bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en verkavelingsvergunningen. " 

Aangezien het gebruik van een pand op zich niet vergunningsplichtig is, wordt de 
(reële) strijdigheid van de bandencentrale met de agrarische bestemming 
ü'uridisch) niet langer als strijdig beschouwd 

Als zodanig valt de strafbaarstelling van het voortgezette "strijdig gebruik" in 
huidig dossier dan ook weg. 

Omdat de stakingsbevelen in die omstandigheden niet meer kunnen dienen om een 
misdrijf te voorkomen - het misdrijf werd immers opgeheven, - verliezen de 
stakingsbevelen hun preventief karakter. 

Om die reden heeft [eiser] op 20 mei 2016 de stakingsbevelen opgeheven, 

De wettigheid van stakingsbevelen voorafgaand aan de wetswijziging komt 
hierdoor uiteraard niet in het gedrang. Integendeel, op 22 november 2013 werden 
de stakingsbevelen door de rechter in eerste aanleg wettig bevonden. 

3. 

( 

( 
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De stakingsbevelen waren bijgevolg geldig op het ogenblik dat de doorbreking 

ervan werd vastgesteld. De processen-verbaal van doorbreking zijn duidelijk en 
bewijzen de vaststellingen die erin zijn opgenomen. 

Artikel 6.1 .5 VCRO stelt dat de processen-verbaal waarin stedenbouwkundige 
misdrijven worden vastgesteld gelden tot bewijs van het tegendeel. 

De doorbreking van de bekrachtigde en wettige stakingsbevelen staat dus vast. " 
(blz. 7 en 10 van de conclusie van eiser) 

De appelrechters beslissen dat de :functiewijziging geen misdrijf uitmaakt en dat de 
stakingsbevelen werden opgeheven, zodat er geen stedenbouwkundige inbreuk (meer) is 
en besluiten dat het herstel niet langer gevorderd kan worden. De appelrechters laten 

( daarbij evenwel na om te antwoorden op het omstandig door eiser aangevoerde middel dat 
het doorbreken van een stakingsbevel dat op dat ogenblik niet onwettig was een misdrijf 
uitmaakt dat de grondslag kan vormen voor de herstelvordering. 

( 

4. Eiser voerde als zelfstandig middel nog aan dat op basis van elk van 
voormelde inbreuken, met name enerzijds de wijziging van de hoofdfunctie en anderzijds 
het doorbreken van een stakingsbevel, het herstel gevorderd werd met toepassing van 
artikel 6. l.41 VCRO. Dit middel werd genummerd als middel III.2. 

Eiser voerde dit middel aan in de volgende bewoordingen : 

"2. De herstelvordering en motivering: 

1 .  

Op basis van artikel 6. 1 .41 VCRO vorderde {eiser] in de gedinginleidende 
dagvaarding het herstel in de oorspronkelijke staat / de staking van het strijdig 
gebruik, meer bepaald: 

Het staken van het strijdig gebruik van de grond voor het plaatsen van 
allerhande materialen (hoofdzakelijk banden) en het verwijderen van deze 
materialen. 

Daarnaast dient een einde gesteld te worden aan het gebruik van het kwestieuze 
gedeelte van de loods als bandencentrale. Dit gedeelte van de loods kan enkel 
voor (para-) agrarische doeleinden gebruikt wordén. 

Aangezien het (gewoonlijk) gebruik voor de opslag van banden intussen beëindigd 
is, dient het herstel hiervoor niet langer gevorderd te worden. 

De huidige herstelvordering van [eiser J beperkt zich dan ook tot het volgende: 
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Er dient een einde gesteld te worden aan het gebruik van het kwestieuze 
gedeelte van de loods als bandencentrale. Dit gedeelte van de loods kan enkel 
voor (para-) agrarische doeleinden gebruikt worden. 

2. 

De motivering bij de herstelvordering luidt als volgt: 

"Het herstel in de oorspronkelijke staat is de enige maatregel die leidt tot het 
volledig wegnemen van de fysische gevolgen van het schadeverwekkend bouw 
misdrijf, en herstelt als zodanig steeds de legaliteit. Deze herstelvorm komt 
bijgevolg per definitie tegemoet aan de vereisten van de goede ruimtelijke 
ordening, terwijl dit voor de alternatieve herstelvormen van aanpassingswerken 
en meerwaarde niet noodzakelijk het geval zal zijn. (. . )  

Wanneer zoals in casu voor het herstel in de vorige staat wordt geopteerd, is 
elke verdere motivering vanuit het perspectief van het algemeen belang dan ook 
overbodig, minstens ten overvloede. 

De inbreuken zijn gepaard gegaan met het doorbreken van een stakingsbevel, en 
bestaan om de hierna vermelde redenen geheel of gedeeltelijk uit handelingen 
in strijd met de bestemmingsvoorschriften. Er is geen sprake van een geldige 
afwijking op deze voorschriften om volgende redenen: 

De inbreuken zijn str(jdig met de geldende bestemmingsvoorschriften, meer 
bepaald met artikel 11 uit het KB van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van· de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, 
daar deze niet in functie van een landbouwactiviteit staan, maar in fimctie van 
een commercieel bedrijf dat handelt in de verkoop en montage van banden en 
andere auto-onderdelen. 

Deze inbreuken zijn niet opgenomen als afwijkingsmogelijkheid op de ( 
planologische voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4. 4. 10 en volgende 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

De overtreders kunnen eveneens geen beroep doen op de bepalingen uit het 
besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de 
lijst van toelaatbare zonevreemde functie wijzigingen. (.. ) 

Conform artikel 6. 1.41, §1, 1 ° VCRO is de vorderende overheid gehouden om 
ten aanzien van de dergelijke inbreuken het herstel in de vorige staat te 
vorderen, tenzij het uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken kennelijk, dit is 
manifest (Pari. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 201111, 101), kan volstaan 
om de plaatselijke ordening te herstellen. (.. . )  

Door de gepleegde inbreuken is een illegale situatie ontstaan, die de 
plaatselijke ordening aantast. Deze aantasting blijkt reeds uit (niet-toelaatbare) 

( 
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strijdigheid met de bestemmingsvoorschriften, die voor de toekomst de 

maatregelen van aanleg en de algemene bestemmingen voor de betreffende 

percelen bepalen.(.") 

De huidige activiteit van het bedrijf kan niet beschouwd worden als een 

agrarische of para-agrarische activiteit, maar als een commerciële activiteit, 

namelijk de verkoop en montage van banden en andere auto-onderdelen.(,") 

De huidige bedrifvigheid heeft samen met het plaatsen van de materialen buiten 

het gebouw tot gevolg dat het agrarische karakter van de omgeving ernstig 

verstoord wordt. 

Het bedrijf is tevens gelegen aan een smalle lokale" weg die niet voorzien is op 

de verkeersgenererende strook die deze activiteit op deze plaats met zich 

meebrengt. 

Het uitoefenen van de commerciële activiteit brengt een aanzienlifke overlast 

met zich mee: geluidshinder, verkeersoverlast, het gebruik van het openbaar 

terrein als laad- en losplaats. 

Tevens staat de vestiging van een bandencentrale op deze plaats haaks op alle 

recente gewesteliike en gemeenteli;ke planologische beslissingen en initiatieven 

voor dit gebied (.. . )  

In de screeningsnota van het ontwerp gemeentelijk RUP ' 
' wordt uitdrukkelijk besloten (pag. 84) dat de activiteiten van de 

bandencentrale geen groeipotentieel kunnen hebben en dat daarvoor een 

onmiddellijk uitdovend beleid gehanteerd dient te worden. De niet-vergunde 

activiteit als bandencentrale dient aldus onmiddellijk gestopt te worden.(. . .) 

Tenslotte werd ook reeds naar aanleiding van de opstelling van het gewestelijk 

RUP 'specifiek regionaal bedri]·venterrein transport, distributie en logistieke 

zone 'te en uitdrukkelijk het agrarisch karakter van 

deze zone bevestigd Enkel het achterste gedeelte van het perceel werd binnen 

dit RUP opgenomen (zie hoger pag. 2 onder A2). 

Deze aantasting kan niet, minstens niet manifest, worden opgeheven door het 

uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken omwille van volgende reden(en): 

Er is geen voorafgaande stedenbouwkundige vergunning waaraan de illegale 

situatie kan aangepast worden. Bovendien dient een slechts gedeeltelijke staking 

van het gebruik de plaatselijke ruimtelij'ke ordening niet. (. . .)" ." 

(conclusie van eiser, blz. 11-13) 
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De appelrechters beslissen dat de functiewijziging geen misdrijf uitmaakt en dat de 

stakingsbevelen werden opgeheven, zodat er geen stedenbouwkundige inbreuk (meer) is 

en besluiten dat het herstel niet langer gevorderd kan worden. De appelrechters laten 

daarbij evenwel na om te antwoorden op het door eiser aangevoerde middel dat de 

herstelvordering niet enkel steunde op het misdrijf van de functiewijzing zonder 

vergunning, maar ook op het misdrijf dat bestond in het doorbreken van het stakingsbevel 

en dat op basis van elk van deze misdrijven het herstel in de oorspronkelijke staat 

gevorderd kon en diende te worden. 

5. Eiser voerde voorts als zelfstandig middel aan dat de herstelvordering enkel 

ingegeven was door motieven van goede ruimtelijke ordening en dat het herstel in de 

oorspronkelijke staat noodzakelijk was voor het herstel van de goede ruimtelijke ordening. 

Dit middel werd geformuleerd onder nummer II.4.6 van de conclusie van eiser. 

Eiser voerde dit middel aan in de volgende bewoordingen : 

"6. Mb. t. de aantasting van het agrarisch gebied 

1. 

Eerste [verweerster J verwijst verder naar de aantastingen van het agrarisch 
gebied waarin de loods zi.ch bevindt. Eerste [verweerster J zou niet inzien op welke 
manier de goede ruimtelijke ordening erbij gebaat is dat de activiteiten van de 
bandencentrale worden stopgezet. 

Evenwel is de herstelvordering van [eiser J enkel ingegeven door motieven van 
goede ruimtelijke ordening. 

Er is vooreerst de onbetwistbare zonevreemdheid, waar de commerciële ( 
activiteiten van tweede geïntimeerde in schril contrast staan met de agrarische 
bestemming van het terrein. 

Ook al zou deze bestemming reeds ten dele of historisch zi.jn aangetast, toch vormt, 
het voorschrift van het gewes"t]Jlan ook een streefdoel, dat niet zomaar terzijde kan 
worden geschoven. 

Het Hof van Cassatie heeft dit recent nog bevestigd,· 

"Een gewestplan is geen bevestiging van bestaande toestanden, maar het 
bepaalt integendeel (.. .) de maatregelen van aanleg en de algemene 
bestemmingen die bij het verlenen van vergunningen moeten worden in acht 
genomen. " 

(Cass. 19 januari 2016, rolnr. P.15. 1 091.N/3). 

( 



( 
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2. 

Daarnaast tonen ook de recente ontwikkelingen dat er geen planologische 
oplossing; voor dit bedrijf mogelifk is. 

Het agrarisch karakter van de zone wordt telkens opnieuw bevestigd. Zo dient o.m. 
te worden verwezen naar de screeningsnota met het afwegingskader voor 
zonevreemde bedrijven aan de {bijlage 11 aan stuk 1 van [eiser]). 

De gemeente is ondubbelzinnig van oordeel dat de bandencentrale niet ter plaatse 
kan blijven. 

3. 

Ook HRH heeft gesteld dat de bandencentrale functioneel niet inpasbaar is in deze 
landelijke omgeving. 

De HRH heeft in zijn advies gesteld: 

"5.3. 3. Uit de luchtfoto van Google-Earth van 2009 blijkt dat de onmiddellijke 
omgeving gekenmerkt wordt door woningbouw en dat het perceel vooraan op 
dat moment quasi enkel verhard was en nog niet gebruikt werd voor de opslag 
van materialen, zoals tevens blijkt uit de foto van Google Streetview van 2009. 
Thans wordt het perceel gebruikt voor de opslag van materialen wat in visueel 
opzicht storend is in de onmiddellijke omgeving. De bandencentrale is 
daarnaast functioneel niet inpasbaar in deze landelijke omgeving. 

5. 3.4. In de bij het dossier gevoegde screeningsnota, horende bij het 
ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

, wordt ten aanzien van het gebruik van het perceel in het kader van 
een bandencentrale het volgende uiteengezet: 

"Vermits de zonevreemde activiteiten van [tweede verweerster] momenteel 
onvergund zijn, deze zonevreemde activiteiten op de site derhalve geen 
groeipotentieel kunnen hebben en ze voor hun bedrijfsvoering niet afh.ankelijk 
zijn van de omgeving, kan deze functie geen toekomst hebben op de site en is 
een onmiddellijk uitdovend beleid hier aangewezen". 

De voornoemde screeningsnota horende bij het ontwerp van het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan concludeert dan ook dat 
de niet-vergunde activiteit van [tweede verweerster] onmiddellijk dient te 
worden stopgezet. 

5. 3 .5. Daarnaast blijkt uit het grafisch plan van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan "specifiek regionale bedrijventerrein 'transport, distributie en 
logistieke zone 'te en " goedgekeurd op 18 januari 
2008, dat enkel het achterste gedeelte van het kwestieuze perceel er in is 
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opgenomen, zodat de thans geviseer_de activiteit tevens binnen dit GRUP niet 
weerhouden is. 11• 

De stelling van eerste [verweerster] omtrent het zogenaamd aangetast karakter 
van het plaatselijk landbouwgebied kan dan ook niet gevolgd worden. " 
(conclusie van eiser, blz. 18-20) 

De appelrechters beslissen dat de functiewijziging geen misdrijf uitmaakt en dat de 

stakingsbevelen werden opgeheven. De appelrechters overwegen dat wanneer er geen 

stedenbouwkundige inbreuk meer is waarvan de staking kan worden bevolen, eiser ook 

niet langer kan rechtvaardigen dat hij de afbraak vordert. 

In zoverre de appelrechters hiermee beslissen dat het doorbreken van een 

stakingsbevel op zich het herstel niet kan rechtvaardigen, laten zij na te onderzoeken of de ( 
herstelvordering enkel ingegeven was door motieven van goede ruimtelijke ordening en 

beantwoorden zij het middel van eiser dat het herstel in de oorspronkelijke staat mogelijk 

was gelet op het feit dat het enkel ingegeven was door motieven van goede ruimtelijke 

ordening, niet. 

6. Eiser voerde als zelfstandig middel nog aan dat de herstelvordering 

geenszins kennelijk onredelijk is. Dit middel droeg het nummer ll.4.7 en was opgesteld 

in de volgende bewoordingen : 

"7. Mb.t. het onredelijk karakter van de vordering 

1. 

Beide [verweersters] halen nog aan dat de herstelvordering beoogt in te grijpen in ( 
een strijdig gebruik dat reeds meer dan 30 jaar bestaat, waardoor de vordering 
onredelijk zou zijn. 

De bandencentrale, die ruimtelijk veel ingrijpender is dan het opslagcentrum of de 
archiefruimte van weleer, heeft zich, zoals uit de stukken blijkt, pas ter plaatse 
gevestigd in 2011, éénjaar nadat eerste [verweerster] eigenares werd. 

[Eiser] herneemt voor zoveel als nodig haar argumentatie m. b . t. de gewijzigde 
hoofdfimcties. De laatste wijziging van de hoofdfunctie dateert pas van 2011. 

De redelijke termijn is dan ook niet geschonden nu de herstelvordering en het 
advies van de HRH dateren van 2012 en er gedagvaard werd in januari 2014. 

2. 
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Overigens, zelfs indien er een schending zou zijn van de redelijke termijn ex artikel 
6 EVRM, quad non, betekent dit niet dat er geen noodzaak meer zou bestaan om 
een passend rechtsherstel op te leggen (Cass" 1 4  januari 2014, rolnummer 
P. 12.l 015.N), 

Nog volgens het Hof van Cassatie, in hetzelfde arrest, wordt daarbij in aanmerking 
genomen dat de betrokkenen in afwachting van de uitspraak langdurig voordeel 
hebben kunnen halen uit de door henzelf gecreëerde onwettige toestand, 

3. 

De herstelvordering kan bovendien maar worden afgewezen indien zij 'kennelijk ' 
onredelijk zou zijn. 

Uw Hof kan zich in dat opzicht niet uitspreken over de opportuniteit van de 
herstelvordering,' Het Hof dient zich te beperken tot een toetsing van de interne en 
externe wettigheid van de herstelvordering te toetsen, m. n. door te onderzoeken of 
zij al dan niet door machtsoverschrijding of machtsafwending is aangetast (Cass. , 
12juni 2012, rolnummer P. 11. 2025.N). 

Het opportuniteitstoezicht valt derhalve buiten de rechterlijke controle, wat 
betekent dat de vordering niet kan worden afgewezen omdat {verweersters] er een 
andere mening op nahouden over de impact van de inbreuken en/of de vorm die het 
herstel dient aan te nemen. 

Om onwettig te zijn, dient de beoordeling van {eiser] dermate onredelijk te zijn, 
dat zij in de verste verte niet te begrijpen valt. Indien die 'kennelijke ' 

. onredelijkheid niet wordt aangetoond, dient de gevorderde herstelmaatregel te 
worden opgelegd. 

Daarbij heeft ook de HRH reeds positief advies verleend op 24 augustus 2012 met 
daarbij een aantal expliciete overwegingen die ingaan tegen de opvattingen van 
[verweersters] (cfr. supra). 

De HRH kan overigens wel de opportuniteit van de herstelvordering nagaan, zodat 
.aan diens advies reeds een bijzonder gezag kleeft. 

4 

Eerste [verweerster] blijft verwijzen naar het feit dat opslagactiviteiten in 
agrarisch gebied niet problematisch zouden zijn. 

[Eiser J heeft er reeds op gewezen dat een loutere opslagfunctie eventueel 
vergunbaar zou zijn, maar dat er in casu geen sprake is van opslag, maar wel van 

een commerciële bandencentrale." 
(conclusie van eiser, blz. 20-21) 
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De appelrechters beslissen dat de functiewijziging geen misdrijf uitmaakt en dat de 

stakingsbevelen werden opgeheven. De appelrechters overwegen dat wanneer er geen 

stedenbouwkundige inbreuk meer is waru;van de staking kan worden bevolen, eiser ook 

niet langer kan rechtvaardigen dat hij de afbraak: vordert. 

In zoverre de appelrechters hiermee beslissen dat het doorbreken van een 

stakingsbevel op zich het herstel niet kan rechtvaardigen, laten de appelrechters na te 

antwoorden op het omstandig door eiser aangevoerde verweermiddel dat het gevorderde 

herstel niet kennelijk omedelijk was. 

7. Eiser voerde tenslotte aan dat de betaling van een meerwaarde in de 

omstandigheden van de zaak niet mogelijk was gelet op het feit dat de gevolgen van het 

misdrij f  hier niet kennelijk verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke ordening. Dit ( 
zelfstandig middel werd genummerd als middel ill.4.8 .  en werd opgesteld in de volgende 

bewoordingen : 

"8. Mb. t. een meerwaardevorderinq 

1. 

Artikel 6. 1. 41 VCRO stelt dat naast het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand (waarvoor {eiser] in casu kiest) in principe ook aanpassingswerken en het 
vorderen van een meerwaarde mogelijk zijn. 

Evenwel zijn aanpassingswerken in casu zinloos daar er geen voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning bestaat waaraan de illegale situatie kan worden 
aangepast 

Gelet op het feit dat {verweersters] handelingen hebben verricht in strijd met een ( 
stakingsbevel, alsook een onvergunde functiewijziging hebben doorgevoerd, is een 
vordering tot betaling van de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen, volgens art. 6. 1. 41 VCRO, enkel mogelijk indien het gevolg van het 
misdrÎJf "kennelijk verenigbaar" is met de goede ruimtelijke ordening. 

Gelet op het wat [eiser] hoger heeft gesteld, kan een commerciële bandencentrale 
in agrarisch gebied in geen enkel geval als kennelijk verenigbaar met de goede 
plaatselijke ruimtelÎ).ke ordening worden opgevat. 

Bovendien is het standpunt van de gemeente over de plaatselijke goede ruimtelijke 
ordening genoegzaam bekend (zie bÎ)"Zage 11 van stuk 1 van [eiser]). 

De herstelvordering van {eiser J is om hoger vermelde redenen niet kennelijk 
onredelijk en aldus wettig. " 
(conclusie van eiser, blz. 2 1 -22) 



( 

V�erentwintigste blad/ 
C. l 8. 0207. N/ 29. 

De appelrechters beslissen dat de functiewijziging geen misdrijf uitmaakt en dat de 

stakingsbevelen werden opgeheven. De appelrechters overwegen dat wanneer er geen 

stedenbouwkundige inbreuk meer is waarvan de staking kan worden bevolen, eiser ook 

niet langer kan rechtvaardigen dat hij de afbraak vordert. 

In zoverre de appelrechters hiermee beslissen dat het doorbreken van een 

stakingsbevel op zich het herstel niet kan rechtvaardigen, laten de appelrechters na te 

antwoorden op het omstandig door eiser aangevoerde verweer dat de betaling van een 

meerwaarde niet mogelijk was gelet op het feit dat de gevolgen van het misdrijf hier niet 

kennelijk verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke ordening. 

( 8 .  De appelrechters stellen daarentegen vast dat eiser weliswaar de 

hoofdstukken genummerd en betiteld heeft, maar geen genummerde "middelèn" 

ontwikkelt zoals de wet voorschrijft en verder dat dat de procespartijen 'genummerde 

titels' vermelden en het voordoen als zouden deze 'titels' de effectieve redeneringen 

inhouden - quod non. De appelrechters beslissen nog dat partijen hun argumenten niet 

genummerd hebben. De appelrechters besluiten dat er geen aanleiding is om op de 

'teksten' van de procespartijen te antwoorden. 

Door te beslissen dat eiser in zijn conclusie geen genummerde middelen heeft 

ontwikkeld, geven de appelrechters van de conclusie van eiser een interpretatie die met de 

bewoordingen ervan onverenigbaar is aangezien de appelrechters beslissen dat deze 

conclusie geen middelen bevat, terwijl de conclusie wel de hierboven geformuleerde 

middelen bevat, en schenden de appelrechters de bewijskracht van deze conclusie 

(schending van de artikelen 1 3 1 9, 1 320 en 1 322 van het Burgerlijk Wetboek). 

Door te beslissen dat "eiser in zijn conclusie geen genummerde middelen heeft 

ontwikkeld, terwijl eiser in elk van de hierboven weergegeven middelen ondubbelzinnig 

een van elementen die aan de grondslag van de vordering liggen, had geformuleerd, 

miskennen de appelrechters het begrip middel in de zin van artikel 744, eerste lid van het 

Gerechtelijk Wetboek. 

Door na te laten te antwoorden op de bovenvermelde door eiser aangevoerde 

middelen, om reden dat de 'teksten' van eiser niet als middel gekwalificeerd kunnen 

worden, schenden de appelrechters nog de artikelen 744, eerste lid en 780, eerste lid, 3° 

van het Gerechtelijk Wetboek en 1 49 van de Grondwet. 
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Tweede onderdeel 

256flad 

De appelrechters beslissen dat eiser in zijn brief van 20 mei 20 1 6  expliciet stelt dat 

de functiewijziging niet vergunningsplichtig is, zodat de :functiewijziging geen misdrijf is 

en geen inbreuk op de stedenbouwkundige regels en zodat er geen aanleiding kan zijn tot 

enig herstel. 

De brief van eiser van 20 mei 2016 was opgesteld in de volgende bewoordingen : 

"Geachte heer, mevrouw, 

In deze zaak werd op 2111012011 een bevel tot staking gegeven ten aanzien van het 
gebruik van de loods op dit perceel als bandencentrale en ten aanzien van het 
gebruik van de grond voor het opslaan van materialen. 

Dit stakingsbevel werd bekrachtigd op 2511012011. 

Op 0410412012 werd een nieuw bevel tot staking gegeven ten aanzien van het 
gebruik van de loods als bandencentrale en ten aanzien van het gebruik van de 
grond voor het opslaan van materialen. 

Dit tweede stakingsbevel werd bekrachtigd op 0610412012. 

Op 2310112013 werd een nieuw bevel tot staking gegeven ten aanzien van het 
gebruik van de loods als bandencentrale. De opslag van materialen was intussen 
beëindigd 

Dit derde stakingsbevel werd bekrachtigd op 25101/2013. 

Er is op dit ogenblik nog steeds een gerechtelijke procedure lopende tot opheffing 
van de stakingsbevelen. 

De stakingsbevelen inzake de loods strekten ertoe te voorkomen dat het gebruik 
van de loods dat in strijd was met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan 
zou worden voortgezet. Dit gebruik maakte een bouwmisdrijf uit in de zin van 
artikel 6. 1 . 1, 6° van de Vlaamse Çodex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

Artikel 6. 1 . 1, 6° VCRO stelt strafbaar degene die : 

"Een inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zijn 
gekomen volgens de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en die van kracht blijven zolang en in 
de mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften uitgevaardigd 
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 [ . . ]; " 

( 

( 
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Deze bepaling dient dan samen gelezen te worden met een nieuw ingevoerd artikel 
4. 4. 1, §3, laatste lid VCRO dat het volgende bepaalt: 

"Behoudens de onderhoudswerken vermeld in het eerste en tweede lid, worden 
niet-vergunningsplichtige handelingen niet beschouwd als strijdig met de 
voorschriften van het gewestplan, de algemene plannen van aanleg, gewestelijke of 
principale ruimtelijke uitvoeringsplannen, noch met de voorschriften van 
bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en 
verkavelingsvergunningen. " 

Ingevolge deze nieuwe bepaling kunnen 
vergunningsplichtige handelingen strijdig 
bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. 

voortaan 
worden 

enkel nog op zich 
beschouwd met de 

Aangezien het · eigenlijke actuele gebruik als bandencentrale op zich geen 
vergunningsplichtige handeling is in de zin van artikel 4. 2. 1 VCRO, kan dit 
gebruik ook niet langer als een handeling strijdig met het gewestplan worden 
beschouwd. 

Dit gebruik is op dit ogenblik dan ook geen misdrijf meer in de zin van voormeld 
artikel 6. 1 . 1, 6° VCRO. 

Gelet op wat voorafgaat en uw (gerechtelijke) vraag tot opheffing van de 
stakingsbevelen kan ik u hierbij mededelen dat voormelde stakingsbevelen ten 
aanzien van het gebruik van de loods als bandencentrale hierbij worden 
opgeheven". 

In deze brief werd uitdrukkelijk gesteld dat het bevel tot staking gegeven was ten 

aanzien van het gebruik van de loods in strijd met de bestemmingsvoorschriften op grond 

van artikel 6. 1 . 1, 6° VCRO en dat het gebruik op zich geen vergunningsplichtige 

handeling is in de zin van artikel 4.2. 1 VCRO. 

In deze brief was er daarentegen geen sprake van het daarvan onderscheiden 

misdrijf van de functiewijzigillg zonder vergunning. 

Door te beslissen dat eiser in zijn brief van 20 mei 201 6  expliciet stelt dat de 

functiewijzigillg niet vergunningsplichtig is, lezen de appelrechters in deze brief een 

vermelding die · er niet in staat en schenden zij de bewijskracht ervan (schending van de 

artikelen 1 3 19, 1 320 en 1 322 van het Burgerlijk Wetboek). Door op grond daarvan te 

beslissen dat de functiewijzigillg geen misdrijf is en het herstel niet kan verantwoorden, 

verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht. 
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Derde onderdeel 

Overeenkomstig de artikelen 1 3 1 5  van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 

Gerechtelijk Wetboek dient de eiser het bewijs te leveren feiten die aan de grondslag 

liggen van zijn vordering. Deze bepalingen verplichten de eiser echter niet het bewijs te 

leveren van de toepasselijke rechtsregel. Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel 

inzake de taakverdeling tussen rechter en partijen en het beschikkingsbeginsel is de rechter 

gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde 

rechtsregels .  Hij heeft de plicht ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de 

toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het bijzonder worden 

aangevoerd tot staving van hun eisen. 

Overeenkomstig artikel 6 . 1 . 1 , 1 ° en 3 °, V CRO zoals van kracht voor de wijziging 

ervan bij decreet van 25 april 201 4, wordt gestraft de persoon die : 

1 °  de bij artikel 4.2. 1 bepaalde handelingen zonder voorafgaande vergunning 

uitvoert, voortzet of in stand houdt, 

3 ° als eigenaar toestaat of aanvaardt dat een onder 1 ° strafbaar feit wordt 

gepleegd, voortgezet of in stand gehouden. 

Overeenkomstig artikel 6. 1 .41,  § 1 VCRO, zoals van kracht voor de opheffing ervan 

bij decreet van 25 april 2014, kan de rechtbank naast de straf bevelen de plaats in de 

oorspronkelijke toestand te herstellen. Overeenkomstig artikel 6.1 .43 VCRO, eveneens 

zoals van kracht voor de opheffing ervan bij decreet van 25 april 201 4, kan de 

stedenbouwkundig inspecteur voor de rechtbank van eerste aanleg ook de 

herstelmaatregelen vorderen zoals omschreven in artikel 6. 1 .4 1 ,  § 1 .  

Overeenkomstig artikel 4.2. l ,  6°, zoals van kracht voor de wijziging ervan bij 

decreet van 25 april 20 1 4, mag niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk 

wijzigen, indien de Vlaamse regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft 

aangemerkt. 

Overeenkomstig artikel 2, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 4  april 

2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, zoals van kracht voor 

de wijziging ervan door de besluiten van de Vlaamse regering van 1 7  juli 2 0 1 5  en 27 

november 20 1 5, is een stedenbouwkundige vergunning nodig als één van de hierna 

vermelde hoofdfuncties van een onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk wordt 

gewijzigd in een andere hierna vermelde hoofdfunctie. Worden als hoofdfunctie 

beschouwd : 

( 

( 



( 

Açhtentwintigste bladJ 
C. T 8. 0207.N/ 33. 

1 °  wonen; 

2° verblijfsrecreatie; 

3 ° dagrecreatie; 

4 ° landbouw in de ruime zin; 

5°  handel, horeca, kantoorfunctie en diensten; 

6° industrie en ambacht. 

Eiser voerde in conclusie aan dat de hoofdfunctie van de loods tot 201 1  "industrie 

en atnbacht" was en daarna gewij zigd werd naar de hoofdfunctie "handel, horeca, 

kantoorfunctie en diensten". 

De appelrechters stellen vast dat de functiewijziging, waarbij de loods omstreeks 

20 1 1  van de functie "opslag van archief' werd omgevormd tot "commerciële uitbating" 
vaststaat, maar dat eiser niet aantoont dat deze functiewijziging vergunningsplichtig is, 

zodat er geen misdrijf en geen inbreuk op stedenbouwkundige regels meer is derwijze dat 

er geen aanleiding kan zijn tot enig herstel. 

Door aldus aan eiser het bewijs op te leggen dat de vaststaande functiewijziging 

vergunningsplichtig is, terwijl het aan de rechter zelf toekomt de juiste rechtsregel toe te 

passen op de door eiser aangevoerde feiten, schenden de appelrechters de artikelen 1315  

van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek evenals de  algemene 

rechtsbeginselen van de taak.verdeling tussen rechter en partijen en het 

beschikkingsbeginsel. 

Door voorts te beslissen dat er geen vergunningsplichtige functiewijziging voorlag, 

zonder te onderzoeken of de vastgestelde functiewijziging "opslag van archief', die naar 

( het oordeel van eiser viel onder de hoofdfunctie ' industrie en ambacht' , naar "commerciële 
uitbating" een vergunningsplichtige functiewijziging uitmaakte in de zin van artikel 2, § 1 

van het besluit van de Vlaamse regering van 1 4  april 2000 tot bepaling van de 

vergunningsplichtige functiewijzigingen, zoals eiser in conclusie had aangevoerd en 

zonder in dit verband te antwoorden op het door eiser aangevoerde omstandig middel, 

schenden de appelrechters de artikelen 2, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 

1 4  april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en 1 49 van de 

Grondwet. 

Door op grond daarvan de beslissen dat er geen misdrijf en geen inbreuk op de 

stedenbouwkundige regels meer is derwijze dat er geen aanleiding kan zijn tot enig 

herstel, schenden de appelrechters nog de artikelen 4.2. 1 ,  6. 1 . l, 1 °  en 3 °, 6. 1 .4 1 en 6.1 .43 

VCRO en 2, § 1  van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling 

van de vergunningsplichtige functiewijzigingen 



Nifgenentwintigste blad. 
C. 7 8. 0207. N/ 34. 

Vierde onderdeel 

29�blad 

Overeenkomstig artikel 6. 1 . 1 ,  5°, VCRO zoals van kracht voor de wijziging ervan 

bij decreet van 25 april 2014, wordt gestraft de persoon die de handelingen voortzet in 

strijd met het bevel tot staking, de bekrachtingsbeslissing of, in voorkomend geval, de 

beschikking in kort geding. 

Overeenkomstig artikel 6 . 1 .41 ,  § 1 V CRO, zoals van kracht voor de opheffing ervan 

bij decreet .van 25 april 2014, kan de rechtbank naast de straf bevelen de plaats in de 

oorspronkelijke toestand te herstellen: Overeenkomstig artikel 6 . 1 .43 VCRO, eveneens 

zoals van 
_
kracht voor de opheffing ervan bij decreet van 25 april 2014, kan de 

stedenbouwkundig inspecteur voor de rechtbank van eerste aanleg ook de 

herstelmaatregelen vorderen zoals omschreven in artikel 6 . 1 .  41 ,  § 1 .  

Eiser voerde in conclusie aan dat de stakingsbevelen weliswaar werden opgeheven 

op 20 mei 2016 op grond van het gewijzigde artikel 4.4 . 1  VCRO, maar dat de wettigheid 

van de stakingsbevelen voorafgaand aan de wetwijziging hierdoor niet in het gedrang 

kwam. Bijgevolg had er wel gelijk een doorbreking plaatsgevonden van de bekrachtigde 

en wettige stakingsbevelen, zodat er wel degelijk een misdrijf had plaatsgevonden op 

grond waarvan de herstelvordering kon worden ingeleid. 

Eiser voerde in conclusie nog aan dat de herstelvordering enkel ingegeven was 

door motieven van een goede ruimtelijke ordening en meer bepaald de onbetwistbare 

zonevreemdheid van de commerciële activiteiten, het doel om het voorschrift van het 

gewestplan ten uitvoer te leggen en het feit dat er geen planologische oplossing voor dit 

bedrijf mogelijk is (blz. 1 8-21 van de synthesebesluiten van eiser). 

De appelrechters beslissen dat wanneer er geen stedenbouwkundige inbreuk meer 

is waarvan de staking kan worden bevolen, de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 

ook niet langer kan rechtvaardigen dat hij de afbraak (herstel vorige toestand) vordert. 

Door aldus te beslissen dat het doorbreken van het stakingsbevel geen misdrijf is 

op grond waarvan het herstel kan worden bevolen, schenden de appelrechters de artikelen 

6. 1 . 1 , 5°, 6. 1 .41 ,  § 1  en 6 . l .43 VCRO. 

In zoverre de appelrechters beslissen dat het kennelijk omedelijk is om het herstel 

te vorderen wanneer er geen andere inbreuk meer is dan het doorbreken van het 

stakingsbevel, zonder daarbij vast te stellen dat een andere maatregel dat het herstel van de 

plaats in de oorspronkelijke toestand kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te 

herstellen, dan wel dat het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met de goede 

( 

( 



( 
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ruimtelijke ordening, verantwoorden de appelrechters hun beslissing evenmin naar recht 

(schending van de artikelen 6 .1 . 1 ,  5°, 6. 1 .4 1 ,  § 1  en 6. 1 .43 VCRO). Door ten slotte na te 

laten te antwoorden op het door eiser in dit verband aangevoerde omstandig verweer, 

schenden de appelrechters nog artikel 149 van de Grondwet. 

* 

* * 

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 hiervan melding zal worden gema� op 

de kant van de vernietigde beslissing, de zaak en de partij en te verwijzen naar een ander 

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

Voor eensluidend afschrift, 
De Griffier, 

Bijlagen 

Antwerpen, 24 april 201 8  

Johan Verbist 

1 .  eensluidend afschrift van de brief v an  20 mei 201 6  die door tweede verweerster als 

stuk 17  werd neergelegd voor het hof van beroep; 

2. het exploot van betekening van deze voorziening aan de verwerende partijen. 




