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INZAKE VAN: 

1. De heer : zonder gekend beroep, wonende te A.rendonk, 

2. Mevrouw I , zonder gekend beroep, wonende te 1\rendonk, 

- eisende partijen -
alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Van Giel lve, advocaat te 2018 Antwerpen, er 

kantoorhoudende Generaaf lemanstraat 67; 

tegen : 

HET VlAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de 
Minister-President, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel1 Martelaarsplein en betekening 

doende aan de dienst bevoegd om deze betekening te ontvangen, met name de 

clusterverantwoordelijke van de cluster besluitvorming Vlaamse Regering, met burelen te 
1000 Brussel, Koolstraat 35; 

- verwerende partij -
alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Meireleire Thomas loco Mr. Claes Johan, advocaat 

te 2550 Kontich, er kantoorhoudende Mechelsesteenweg 160; 

. ....... 

De rechtbank nam kennis van de stukken van het dossier van rechtspleging_ waaronder: 

de inleidende dagvaarding zoals in kort geding betekend op 29 augustus 2017; 

de beschikking overeenkomstig artikel 747 §1 van het Gerechtelijk Wetboek waarbij 

de tussen partijen overeengekomen conclusietermijnen werden bekrachtigd en een 

rechtsdag werd bepaald; 

de conclusies voor het VlAAMS GEWEST neergelegd ter griffie van deze rechtbank en 

afdeling op 22 september 2017 en 16 oktober 2017; 

de conclusies voor eisende partijen I en ! 

deze rechtbank en afdeling op 10 oktober 2017; 

: neergelegd ter griffie var. 
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de bundels met stukken, neergelegd voor eisende partijen 1 en : ter 

griffie op 18 oktober 2017 en voor het VLAAMS GEWEST op de openbare zitting van 

24 oktober 2017. 

De rechtbank hoorde partijen bij monde van hun raadslieden op de openbare zitting van 

24 oktober 2017. 

1. Feitelijke elementen 

Eisende partijen zijn eigenaar van de woning met aanhorigheden gelegen te • , 
.. Het College van Burgemeester en Schepenen (hierna: CBS) van de 

gemeente Arendonk verleende op 10 september 2015 een stedenbouwkundige vergunning 
aan eisende partijen voor het bouwen van een garage van 145 m2 met autolift en met een 
ondergrondse kelder van 643 m2 na het slopen van een bestaande garage. 

Op 4 juli 2017 gingen verbalisanten van de lokale politie van de politiezone Kempen Noord
Oost ter plaatse om een controle uit te voeren. 

In het proces-verbaal noteerden de verbalisanten dat ze onmiddellijk vaststelden dat er nog 
werken aan de gang waren. Zij leidden dit af uit het gegeven dat er overal op het terrein nog 

bouwmaterialen en dergelijke lagen. Na de controle kwamen zij tot volgend besluit: 

"We kunnen dus na onze controle concluderen dat de bovengrondse garage conform de 
afgeleverde bouwvergunning wordt gebouwd. De vergunde kelder wordt niet gebouwd 
conform de afgeleverde bouwvergunning. Deze is 4m langer dan voorzien en heeft vooraan 

een niet vergunde uitgang naar boven waar deze dan uitkomt in een niet vergunde veranda 

welke direct achter en tegen de woning wordt geplaatst. De niet vergunde veranda heeft een 
oppervlokte van +/-140m2." 

Ter illustratie van hun vaststellingen voegden zij een fotodossier aan het proces-verbaal. 

De verbalisanten gaven ter plaatse mondeling aan mevrouw 1 : een stakingsbevel. Zij 
stelden een schriftelijke bevestiging van het mondeling bevel tot "staking der werken, 
handelingen, wijzigingen en het striidia gebruik met betrekking tot een perceel I onroerend 
goed gelegen te. , garage +kelder+ veranda." Mevrouw 
weigerde de schriftelijke bevestiging te ondertekenen. 

Op 12 juli 2017 bekrachtigde de bevoegde gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het 
mondelinge stal<ingsbevel. Hierbij overwoog deze onder meer: 

"Op 04/07/2017 werd door een hiertoe bevoegd ambtenaar, mondeling ter plaatse, de staking 

gelast van het bouwen van een kelder met autolift, niet conform de afgeleverde 

stedenbouwkundige vergunning. Tevens wordt de staking gelast van het bauwen van een 
veranda (+/- 140m), zonder stedenbouwkundige vergunning. De kelder is 4m langer dan 
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vergund en heeft bovendien een uitgong naar boven welke uitkomt in de niet vergunde 

veranda. 

De staking werd bevolen ten aanzien van alle werken, handelingen en wijzigingen. 

Voormelde werken, handelingen en! of wijzigingen vormen een inbreuk op: 

Artikel 4.2.1 VCRO 

§1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 

r de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken· 

a) het optrekken of plaatsen van een constructie 

b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 

c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, {. .. ) 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldt het bevel tot staking voor alle werken op het 

desbetreffende perceel, zelfs indien deze werken op zich niet vergunningplichtig zijn (zoals bv. 
schilder- of behongwerken) of zouden worden uitgevoerd overeenkomstig vóór de voststelling 
van het misdrijf verleende stedenbouwkundige vergunningen. 

Voor zover u voorlopige maatregelen wenst te nemen ter voorkoming van schade oon het 

onroerend goed (bv. het voorlopig afdekken van openingen in het gebouw met plastiek), dient 
u hiertoe toestemming te vragen aan de diensten van de gewestelijk stedenbouwkundtg 

inspecteur, die het stakingsbevel heeft bekrachtigd. 

Per e�mail van 5 juli 2017 vroeg de heer aan de stedenbouwkundig inspecteur of hij 
de dakconstructie van de bovengrondse garage mocht voorzien van de dakbedekking omdat 
deze constructie slechts bestond uit onbehandeld hout. De stedenbouwkundig inspecteur 
antwoordde per e-mail van 7 juli 2017 dat het enkel is toegestaan de bovengrondse g<Jr<:�ge 

tegen regen en wind af te dekken met snel verwijderbare materialen zoals een plastiek zeil. 

Hij herinnerde eraan dat een doorbreking van het stakingsbevel beboet wordt met een 
administratieve geldboete van { 5.000,00 per inbreuk en per persoon en verzocht de lokale 
politie op geregelde tijdstippen het opgelegde stakingsbevel te controleren. 

Op 29 augustus 2017 lieten eisende partijen de inleidende dagvaarding aan het VLAAMS 

GEWEST betekenen. 



--------------------------------------------------------------, 
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2. Vordering 

De vordering van eisende partijen strekt er blijkens hun conclusie toe om : 

deze ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

in hoofdorde, het VlAAMS GEWEST te veroordelen tot opheffing van het stakingsbevel 

van 4 juli 2017 en de bekrachtigingsbeslissing van 12 juli 2017; 

in ondergeschikte orde, het VLAAMS GEWEST te veroordelen tot de opheffing van 

voormeld stakingsbevel en de bekrachtigingsbeslissing voor wat betreft de kelder met 

autolift, de overdekte autostalplaats achter de woning {de zogenaamde "veranda") 

respectievelijk de vergunde garage achteraan het perceel, minstens voor wat betreft 

het gebruik van voormelde constructies, inzonderheid als autostalplaats; 

in meest ondergeschikte orde, te zeggen voor recht dat voormeld stakingsbevel en de 

bekrachtigingsbeslissing geen betrekking hebben op andere bo uwwerken dan de 

kelder met autolift en de overdekte autostalplaats achter de woning (de zogenaamde 

"veranda11) en dus niet op de vergunde garage achteraan het perceel; 

tot slot verwerende partij HET VLAAMS GEWEST te veroordelen tot de kosten van het 

geding, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van € 1.440,00. 

Het VLAAMS GEWEST verzoekt de rechtbank de vordering van eisende partijen ongegrond te 
verklaren en eisende partijen te veroordelen tot alle kosten, voor haar begroot op een 
rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.440,00. 

3. Beoordeling 

3.1.1. Rechtsmacht, bevoegdheid en ontvankelijkheid 

Het voorwerp van deze vordering betreft de opheffing van de maatregelen tot staking van 
werken opgelegd in toepassing van artikel6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(hierna : VCRO). 

Overeenkomstig het laatste lid van dit artikel kan de betrokkene in kort geding de opheffing 
van dergelijke maatregelen vragen tegen het Vlaams Gewest. De vordering wordt gebracht 

voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk 
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en de handelingen werden uitgevoerd. Artikelen 1035 tot en met 1041 van het Gerechtelijk 

Wetboek worden uitdrukkelijk van toepassing verklaard op de inleiding en de behandeling van 

de vordering. 

De voorzitter zetelt zoals in kort geding en beslist dus ten gronde over de vordering tot 
opheffing van het stakingsbevel (vgl. Cass. C.10.0669.N 8 februari 2013, T.M.R. 2013, 

390-393, noot LEFRANC, P.). 

Deze rechtbank heeft dan ook rechtsmacht en is bevoegd om van deze vordering van eisende 
partijen kennis te nemen. 

De vordering van eisende partijen werd tevens tijdig en regelmatig ingesteld en is dan ook 

ontvankelijk. 

3.1.2. Ten gronde 

a. 

Het bevel tot staking is een preventieve maatregel die niet alleen ertoe strekt de macht van 

de rechter om het herstel te bevelen, veilig te stellen, maar ook bedoeld is om inbreuken op 
de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening zoals bedoeld in artikel 6.1.1 VCRO te 

voorkomen. 

Het komt aan de rechter toe het bevel tot staking overeenkomstig artikel 159 van de 
Grondwet te toetsen op zijn externe en interne wettigheid. 

Hij gaat hierbij na of het bevel strookt met de wet en een preventief karakter heeft, dan wel 
berust op machtsoverschrijding. In het raam van de toetsing van de wettigheid van het 

stakingsbevel mag de rechter zich niet beperken tot een prima facie-beoordeling van het 
bestaan van de stedenbouwkundige inbreuk, waarop het stakingsbevel berust. 

De voorzitter oordeelt enkel of het gegeven bevel rechtmatig is, maar mag de opportuniteit 

ervan niet beoordelen. De voorzitter dient enkel na te gaan of het bestuur in redelijkheid tot 

zijn beslissing is gekomen. 

(Vgl. Cass. C.l0.0669.N 8 februari 2013, T.M.R. 2013, 390- 393, noot LEFRANC, P.; Cass . 

C.l0.0585.N 8 februari 2013, http:// www.cass.be; Cass. C.11.0617.N 8 februari 2013, http:// 
www.cas.s.be; Cass. C.09.0392.N 1 maart 2010, T.M.R. 2010, 490 - 491; Antwerpen 
7 november 2007, T.R.O.S. 2008, 138 noot EY.SKENS, T.) 

b. 

Eisende partijen voeren aan dat het stakingsbevel en de bekrachtigingsbeslissing onwettig 
zijn. 
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Zij stellen dat het stakingsbevel betreffende de kelder met autolift en de veranda aan de 

woning geen preventief karakter heeft. Volgens hen is de bouw van de kelder en de veranda 

voltooid en ze verwijzen in dat verband naar een verslag van een door hen aangezocht 
bouwkundig ingenieur. Zij voeren verder aan dat geen staking kan bevolen worden van niet· 
vergunningplichtige werken. Eisende partijen stellen tot slot dat het stakingsbevel alleszins 

moet worden opgeheven voor het rechtmatig gebruik van voormelde constructies als 

autostal plaats. 

Eisende partijen zijn verder van oordeel dat de werken aan de garage achteraan zijn 

u itgevoerd conform de bouwvergunning en dat het stakingsbev e! en de 
bekrachtigingsbeslissing om die reden niet rechtmatig betrekking kunnen hebben op deze 

garage. 

Verwerende partij verwijst naar de bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal van de 
vaststellers en leidt uit dit proces-verbaal af dat de werken niet voltooid waren en niet werden 
uitgevoerd conform de vergunning . Het VLAAMS GEWEST besluit dat het preventief karakter 

van het stakingsbevel wel degelijk voorhanden is. 

Verwerende partij stelt dat ook niet vergunningplichtige werken het voorwerp kunnen 
uitmaken van een stakingsbevel indien zij het herstel zouden bemoeilijken of onmogelijk 
maken. 

Partijen blijken geen concrete betwisting te voeren over de externe wettigheid van het 

stakingsbevel. Enkel de interne wettigheid ervan staat ter betwisting. 

c. 

Blijkens artikel6.1.47lid 1 VCRO is een bevel tot staking van het werk, van de handel inge n of 

van het gebruik mogelijk indien de bijzondere ambtenaren of politie-ambtenaren vaststellen 

dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen, vermeld in artikel6.1.1. 
VCRO, of wanneer de vergunning en het bijhorende dossier niet ter plaatse ter beschikking 
van de vaststellers liggen. Uit de lezing van voormelde bepaling kan niet worden afgeleid dat 
een stakingsbevel noodzakelijk moet gelden voor alle werken die op een bepaald perceel 

worden uitgevoerd. 

In het proces-verbaal van 4 juli 2017 motiveerden de verbalisanten inzake het door hen 
verleende mondelinge stakingsbevel dat de werken, handelingen en/ of wijzigingen werden 
uitgevoerd zonder de verelste stedenbouwkundige vergunning en in strijd met de 

stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 10 september 2015. Bij hun vaststellingen 

noteerden de verbalisanten evenwel uitdrukkelijk dat de bovengrondse garage achteraan het 
perceel conform de afgeleverde bouwvergunning wordt gebouwd. In de schriftelijke 
bevestig ing van het mondeling stakingsbevel vermeldden de verbalisanten vervolgens dat het 

stakingsbevel niet alleen betrekking heeft op de kelder en de veranda, maar ook op de garage. 

In de bekrachtigingsbeslissing van 12 juli 2017 motiveert de stedenbouwkundig inspecteur dat 
de bevoegde ambtenaar de staking heeft bevolen van het bouwen van een kelder met autolift, 
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niet conform de stedenbouwkundige vergunning, en van het bouwen van een veranda, zonder 
stedenbouwkundige vergunning. In deze beslissing is er nergens sprake van de bouwwerken 
aan de garage achteraan het perceel. 

Uit geen enkel element kan worden afgeleid dat de bouwwerken aan de garage achteraan het 

perceel op enige manier een inbreuk vormen op artikel 6.1.1. VCRO.Integendeel, deze werken 
blijken volgens de eigen vaststellingen van de verbalisanten te zijn uitgevoerd conform de 
stedenbouwkundige vergunning. Voor zover het stakingsbevel betrekking heeft op de werken 

aan de garage achteraan het perceel, mist het elk preventief karakter aangezien het nuttig, 

noch noodzakelijk is voor het veiligstellen van een herstel en onmogelijk bedoeld kan zijn om 

inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening zoals bedoeld in artikel 6.1.1 
VCRO te voorkomen. 

In de mate dat het stakingsbevel betrekking heeft op de garage achteraan het perceel, is het 

derhalve onwettig en dient het om die reden en in die mate te worden opgeheven. 

d. 

Overeenkomstig artikel 6.1.5. VCRO gelden de processen-verbaal waarbij de misdrijven 
bepaald in de VCRO worden vastgesteld, tot bewijs van het tegendeel. Deze bijzondere 

bewijswaarde heeft betrekking op de materiële vaststellingen van de verbalisanten, maar 
strekt zich niet uit tot de gevolgtrekkingen die zij daaruit afleiden of de juridische 
beschouwingen die zij eraan vastknopen. 

De verbalisanten merkten in eerste instantie op dat er overal op het terrein nog 

bouwmaterialen en dergelijke lagen. Zij illustreerden dit aan de hand van de aan het proces

verbaal gevoegde foto's. Hieruit leidden zij af dat er nog werken aan de gang waren. Deze 
gevolgtrekking heeft echter op zich geen bijzondere bewijswaarde. 

Inzake de veranda aangebouwd tegen de woning stelden de verbalisanten vast dat deze niet 

terug te vinden is in de verleende stedenbouwkundige vergunning. Partijen voeren er ook 

geen betwisting over dat er geen stedenbouwkundige vergunning voor deze constructie voor 

handen is. De verbalisanten stelden dat de werken aan de veranda nog niet voltooid zijn. Uit 

de foto's gevoegd aan het aanvankelijk proces-verbaal kan worden afgeleid dat de constructie 

wind- en waterdicht is afgewerkt, de leidingen voor nutsvoorzieningen zijn gelegd, maar de 

volledige binnenafwerking nog dient te gebeuren. Het verslag van de eigen expert, 

bouwkundig ingenieur , sluit hierbij aan waar het stelt dat de constructieve 
vergunningplichtige werken zijn voltooid, alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn en uitsluitend 
niet-vergunningplichtige inrichtingswerken nog dienen uitgevoerd te worden. 

Inzake de kelder stelden de verbalisanten vast dat deze zich bevindt op 7 meter achter de 

woning en een totale lengte heeft van 43,43 meter terwijl de kelder volgens de 
bouwvergunning op 10 meter van de achtergevellijn van de woning moest worden ingeplant 
en slechts een maximale lengte van 39,39 meter mocht hebben. Blijkens de vas tstellingen is 

de kelder ongeveer 4 meter langer dan voorzien en heeft deze vooraan via een trap een niet 
vergunde uitgang naar de niet vergunde veranda. Uit de foto's gevoegd aan het aanvankelijk 
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proces-verbaal kan worden afgeleid dat de kelder wind- en waterdicht is afgewerkt, de 
leidingen voor nutsvoorzieningen zijn gelegd, maar de binnenafwerking nog verder voltooid 

dient te worden, vooral in het eerste deel van de kelder met compartimentering aan de zijde 

van de (niet vergunde) veranda en woning. Het verslag van de eigen expert, bouwkundig 
ingenieur . sluit aan bij de vaststellingen van de verbalisanten waar het stelt dat de 
constructieve vergunningplichtige werken zijn voltooid, alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn 
en uitsluitend niet-vergunningplichtige inrichtingswerken nog dienen uitgevoerd te worden. 

Uit de vaststellingen van de verbalisanten, het fotodossier gevoegd hun proces-verbaal en het 
verslag van expert kan niet afgeleid worden dat er thans nog andere werken dan 
loutere inrichtingswerken moeten worden uitgevoerd in de veranda en de kelder. 

Uit artikelen 6.1.1.r en 4.2.1.r VCRO volgt dat de loutere uitvoering van 

inrichtingswerkzaamheden aan een afgewerkt gebouw niet vergunningplichtig is, aangezien 
artikel 4.2.1. VCRO hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist. De omstandigheid 
dat het gebouw waarin de inrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd, zelf werd 
opgetrokken zonder stedenbouwkundige vergunning of in strijd met de verleende 
stedenbouwkundige vergunning, doet hieraan niet af. De loutere uitvoering van niet

vergunningplichtige inrichtingswerkzaamheden aan een afgewerkt gebouw, is derhalve geen 
stedenbouwkundige inbreuk in de zin van artikel 6.1.1. VCRO (vgl. Cass. C.l0.0585.N 
8 februari 2013, http:// www.cass.be). 

De thans nog uit te voeren werken zijn evenmin van die aard dat zij de eventuele opdracht 

van de rechter ten gronde om zo nodig een herstel in de vorige staat te bevelen, nog verder 
zouden bemoeilijken of onmogelijk maken wegens een onomkeerbare toestand. 

Een stakingsbevel tot stopzetting van het gebruik van een gebouw dat werd opgericht zonder 
of in strijd met de vergunning, kan slechts worden opgelegd als het gebruik vergunningplichtig 

is. Uit de samenhang van de artikelen 6.1.l.r, 4.2.1.6° en 4.2.1.r VCRO kan niet worden 
afgeleid dat de ingebruikneming van een onvergund of niet (volledig) volgens de vergunning 
opgericht gebouw een strafbare stedenbouwkundige inbreuk in de zin van artikel6.1.1. VCRO 
zou uitmaken (vgl. Cass. C.l0.0585.N 8 februari 2013, http://www.cass.be). Het gebruik van 
de veranda en de kelder vormt geen inbreuk op artikel 6.1.1. VCRO en tast op zich de goede 

ruimtelijke ordening niet aan. 

Uit wat voorafgaat volgt dat het stakingsbevel ook wat betreft de veranda en de kelder berust 
op machtsoverschrijding en derhalve moet worden opgeheven wegens onwettigheid. 

4. Kosten en uitvoerbaarheid 

Verwerende partij dient als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld te worden tot de 
gerechtskosten. 
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De vorderingen van eisende partijen zijn niet in geld waardeerbaar zodat het toepasselijke 

basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding € 1.440,00 bedraagt, zoals overigens door beide 

partijen begroot in hun conclusies. 

Overeenkomstig artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek is huid ige beslissing v2n 

rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. 

OM DEZE REDENEN, 

DE VOORZITTER, ZETELEND ZOALS KORTGEDING, 

en de rechtsp leging geschied zijnde in het Nederlands, overeenkomstig de artikels 2, 34, 36 
37 en 41 der wet van 15 juni 1935; 

rechtdoende op tegenspraak; 

Verklaart de vordering van eisende partijen ontvankelijk en gegrond; 

Beveelt de opheffing van het stakingsbevel betreffende het onroerend goed gelegen te 

, kadastraal gekend 

verleend op 4 juli 2017 en bekrachtigd door de gewestel ijk stedenbouwkundig inspecteur op 

12 juli 2017; 

Veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding en begroot deze als volgt: 

voor eisende partijen: 

• dagvaarding en rolstel!ing: 

• rechtsplegingsvergoeding: 

voor verwerende partij HET VLAAMS GEWEST: 

• rechtsplegingsvergoeding: 

€ 301,97; 

€ 1.440,00; 

€ 1.440,00. 

Deze beschikking werd u itgesproken in de openbare zitting van dinsdag zeven november 

tweeduizend zeventien door: 

F. VAN STEENBERGEN, Rechter-Wn. Voorzitter; 
bi jgestaan door : 

K. OEGEEST, Griffier; 

I I 




