
RECHTBANK.VAN EERSTE AANLEG TE GENT 
ZOALS IN KORT GEDING 
OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2011 

AR: 11/1155/A - IN DE ZAAK VAN: 

~. bediende, wonende te 
1, 

Eiseres. vertegenwoordigd door Mr. :, advocaat met kantoor te 

TEGEN 

Het VLMMSE .GEWEST. handelend door de Vlaamse regering, voor wie 
optreedt de Vlaamse Minister voor Ruimtelijke Ordening, met kantoor te 
121 O Brussel, Koning Albert Il-laan 19, zijnde aan het kabinet van de 
Minister-President · met kantoren gevestigd te 1000 Brussel, Koolstraat 35, 
woonstkiezende ten kantore van meester !, hierna 
vernoemd, 

Vérweerster. vertegenwoordigd door Mr. 
kantoor te 

1. PROCEDURE 

!, advocaat met 
·, 

Op de openbare terechtzitting van 1 augustus 2011 werden de partijen in 
hun middelen gehoord, waarna de debatten gesloten werden en de zaak in 
beraad werd genomen. 

De stukken werden ingezien, in het bijzonder : 

De regelmatig betekende dagvaarding d.d. 7 maart 2011; 
De door de verweerster ter griffie neergelegde conclusies d.d. 15 april 
2011; 
De door de eiseres op 26 mei 2011 ter griffie neergelegde conclusie (die 
de rechtbank als syntheseconclusie beschouwt); 
De door de verweerster op 10 juni 2011 ter griffie neergelegde 
syntheseconcl us ie; 
De door de partijen neergelegde ·· stukkenbundels, aangevuld door 
bijkomend door de rechtbank gevraagde fo.to's. 

ll . FEITEN EN VOORGAANDEN 

2.1. 
De eiseres is de eigenares van het onroerend goed gelegen te 

, kadastraal gekend als, 



Het perceel is volgens het.gewestplan . zoals goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 24 maart 1978, gelege_ri in een gebied voor 
verblijfsrecreatie. 

Voor het betrokken perceel is geen algemeen of bijzonder plan van aanleg, 
noch een ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing. 

2.2. 
Op 30 juli 2008 werd èen· stedenbouwkundige vergunning verleend door 
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
voor het oprichten van een weekend· verblijf (chalet) en het rooien van 
bomen (stuk 2 verweerster). 

De vergunning vermeldt het volgende : 
" 

De werken uit te voeren volgens plan en goedgekeurde verkaveling. 
Het optrekken van een bijgebouw wordt uit de vergunning gesloten. 
De vloeroppervlakte van het woongedeelte mag maximum 60 m2 bedragen 

Er mag onder geen enkele voorwaarde een verdieping ingericht worden. 
Záken of constructies aangeduid op plan die geen voorwerp uitmaken van de 
gemotiveerde nota/aanvraag hebben geen vergund karakter 

Op 15 december 2010. ging de politie ter plaatse en stelde vast dat een 
bovenverdièping werd aangelegd (stuk 3 verweerster) : 
"Op voormelde. datum en uur gaan we over tot de volgende vaststellingen. dit in 
aanwezigheid van de stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente 
( ... ). 
Volgens de afgeleverde bouwvergunning mogen geen bijkomende woonruimtes 
gecreëerd worden. 
We stellen vast dat een bovenverdieping werd aangelegd wat strijdig is met de 
afgeleverde bouwvergunning ... " 

In voormeld proces-verbaal werd een stakingsbevel opgelegd. Uit het 
proces-verbaal blijkt dat de eisende partij telefonisch werd ingelicht van het 
stakingsbevel dat eveneens aan de woning werd bevestigd. · 

Op .21 december 2010 ontving de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur een kopie van dit proces-verbaal. Op 22 december 201 O werd 
dit stakingsbevel door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
bekrachtigd. 
De bekrachtigingsbeslissinQ werd in elk geval aangetekend verstuurd aan 
de eisers en aan in zijn hoedanigheid van 
architect. Of m_et een ontvangstbewijs werd verstuurd wordt door de eiseres 
betwist en door de verweerster in elk geval niet bewezen (stuk 5 
verwèe~ster). 

Op 22 december 2010 werd een kopie van de bekrachtigingsbeslissing 
eveneens verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen van 
de gemeente :, met verzoek om zowel het proces-verbaal van 
vaststelling als de · bekrachtigingsbeslissing· op te nemen in het 
vergunningenregister (stuk 6 verweerster). 

De eiseres kondigt aan eerstdaags een (nieuwe) aanvraag tot het bekomen 
van een regularisatievergunning in te dienen. 



111. VORDERINGEN 

3.1. 
De eisere$ vordert in een bij voorraad uitvoerbaar vonnis : 

- de opheffing van het stakingsbevel van dhr. , 
Inspecteur van Politie, van 15 december 2010 m.b.t. het onroerend goed 
gelegen te . zoals bekrachtigd 
door de gewestelijk st~denbouwkundig inspecteur bij beslissing van 22 
december 2010, te bevelen, 

de veroordeling van de verweerster tot de betaling van de kosten van het 
geding, aan de zijde van eiser begroot op de kosten van het 
dagvaardingsexploot en de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van € 
1200,00. 

3.2. 
De verweerster concludeert tot de afwijzing van deze vordering als 
ongegrond en de veroordeling van de eiser tot de gedingkosten, in haren 
hoofde begroot op een rechtsplegingsvergoeding van € 1.320,00. 

IV. BEOORDELING 

IV.l. Het toetsingskader van de Voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg 

Art.6.1.47 laatste lid VCRO voorziet dat de betrokkene aan wie de 
onmiddellijke staking van de werken werd opgelegd in kort geding de 
opheffing van de maatregel kan vorderen tegen het Vlaamse Gewest. De 
vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden 
uitgevoerd. Boek Il Titel VI (Inleiding en behandeling van de vordering in 
kort geding) is van toepassing op de inleiding en de behandeling van de 
vordering. 

Deze uitdrukkelijk door de wetgever voorziene procedure verloopt, volgens 
de vormen van het kort· geding en wordt derhalve ook door de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg beslecht maar heeft in wezen niets 
met het kort geding te maken. Het betreft hier een procedure "zoals in kort 
geding". Het js geen gewoon kort geding omdat de voorzitter ui~praak doet 
over de grQnd van de zaak, nl. de vraag of het bevel terecht werd gegeven 
en bekrachtigd (DEBERSAQUES, G., HUBEAU, B .• LEFRANC, P .• De 
sanctionering van stedenbouwmisdrijven,Brugge, Die Keure 2001. p. 88). 

De kortgedingrechter moet, na de regelmatigheid van het bekrachtigde 
stakingsbevel te hebben onderzocht, nagaan of de door het bevoegde 
bestuur genomen beslissing om te staken en te bekrachtigen, uitsluitend 
met het óog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Mocht blijken 
dat deze beslissing steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke 
ordening of op een opvatting van goede ruimtelijke ordening die kennelijk 



onredelijk is, dan moet de kortgedingrechter overgaan tot opheffing (Gent 6 
januari 2006, T. Aann.2007, 83-84). 

De kortgedingrechter toetst bij de vordering tot opheffing het bekrachtigde 
stakingsbevel op zijn interne en externe wettigheid, en onderzoekt of het 
strookt met de wet dan wel of het op machtsoverschrijding of 
machtsafwending berust. 

Deze rechtmatigheidscontrole, waarin begrepen een marginale toetsing 
naar de kennelijke ofwel zeer manifeste onredelijkheid, vindt zijn oorsprong 
in art.159 G.W. 

Art. 159 G.W. volgens hetwelk de hoven en rechtbanken de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in 
zoverre zij met de wetten overeenstemmen, maakt geen onderscheid 
tussen de handelingen die het beoogt. Zij is van toepassing op de zelfs 
niet-reglementaire beslissingen van het bestuur en op de administratieve 
handelingen, ook al zijn zij van individuele aard (zie o.m. Cass. 1 O 
november 1992, Arr.Cass. 1991-1992, 1291; Cass. 21april1988, Arr.Cass. 
1987-1988, 1045). 

Op grond daarvan heeft ieder met rechtspraak belast orgaan de macht en 
de plicht na te gaan of de besluiten, reglementen en verordeningen 
waarvan de toepassing in het geding is, met de wetten overeenstemmen. 
De door dit artikel aan de hoven en rechtbanken toegekende bevoegdheid 
betreft de controle van zowel de interne als de externe wettigheid van de 
administratieve akten. 

De controle van de externe wettigheid (formele, vormelijke) houdt louter in 
dat de regelmatigheid van het bekrachtigde stakingsbevel wordt 
onderzocht. De controle van de interne wettigheid betreft daarentegen de 
motieven, de inhoud en het doel van het bekrachtigde stakingsbevel. 

Het komt de kortgedingrechter geenszins toe om de opportuniteit van de 
bestreden maatregel te toetsen. Dit zou immers de bevoegdheid van het 
bestuur in het gedrang brengen en een schending uitmaken van de 
scheiding der machten (Vz.Antwerpen 20 oktober 2008, TBO 2009, 38 e.v., 
met noot Sammy De Ridder). 

De handhaving van de stedenbouwkundige voorschriften en van de goede 
ruimtelijke ordening zijn een zaak van het bestuur, dat hierover met de 
nodige beleids- en beoordelingsvrijheid beslist. Aan de kortgedingrechter 
komt enkel de beoordeling van de rechtmatigheid van het optreden van het 
bestuur toe (Rb. Gent 22 februari 2005, TMR 2005, 553). 

De (kortgeding)rechter mag aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet 
ontnemen en vermag zich niet in de plaats van het bestuur te stellen 
(THEUNIS, J., De exceptie van onwettigheid (art.159 G.W.) : meer vragen 
dan antwoorden, R.W. 2007-2008, 1266 e.v.). 

De bestuurshandelingen van administratieve overheden moeten 
uitdrukkelijk worden gemotiveerd. De opgelègde motivering moet in dè akte 
de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten 
grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn (art.2-3 Wet 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshàndelingen, VAN 



ORSHOVEN. De uitdrukkelijke motivering van administratieve 
rechtshandelingen. R.W. 1991-1992, 488 e.v.). . 

IV.2. Toegepast op voorliggende casus 

4.2. 1 De voorgehouden formele onwettigheid 

De eiseres houdt voor dat de bestreden beslissing behept is met een aantal 
formele gebreken. Zoals hierna zal blijken deelt de rechtbank deze mening 
niet. 

4.2.1.1. geeri aangetekende brief met bericht van ontvangst 

De eiseres stelt dat de verweerster tekort is geschoten in het naleven van 
de door de VCRO voorgeschreven vormvereisten, waardoor het . 
stakingsbevel en de bekrachtigingsbeslissing onwettig zouden zijn en de 
opheffing ervan dient te worden bevolen. 

Art.6.1.47 V.C.R.O bepaàlt: "Het proces-verbaal van de vaststelling wordt 
binnen acht dagen· bij aangetekende brief met bericht van ontvangst of bij 
gerechts_deurwaardersexploot ter kennis gebracht van de opdrachtgever, de 
architect en de persoon of aannemer die de werken of handelingen uitvoert. .Betreft 
het bevel de staking van het gebruik van eeh goed, dan wordt het proces-verbaal 
op dezelfde manier ter kennis gebracht van de persoon die het goed gebruikt 
T-egelijkerJijd wordt bij aangetekende bn'ef een afschrift van het proces-verbaal 
overgemaakt aan de burgemeester van de gemeente op wier grondgebied deze 
werken of handelingen werden uitgevoerd en naar de stedenbouwkundig 
inspecteur. ( ... )" 

Dit voorschrift. noch de termijn van 8 dagen, noch de wijze van 
kennisgeving is voorgeschreven op straffe van nietigheid. Essentieel is dat 
de betrokkene met zekerheid wist dat het·bevel werd gegeven. 
(VANDENBERGHE, J., Dwangmaatregelen, in Zakboekje Ruimtelijke 
Ordening 201 o. Mechelen, Kluwer, 2011, 641 ). 

Het proces-verbaal van vaststelling stelt dienaangaande : 
"". Door onze diensten werd ter plaatse het stakingsbevel opgelegd. Ter plaatse 
hebben we een schriftelljk stakingsbevel aan de woning gehangen. Mevr. 

werd door ons op 15112170 tevens telefonisch ingelicht omtrent 
de feiten .... " 

Hieruit blijkt dat de eiseres in kennis werden gesteld en duidelijk op de hoogte 
was van het stakingsbevel. 

Het loutere· feit dat net stakingsbev~l .niet aangetekend tegeri ontvangstbewijs 
aan de eiseres werd verzonden, is onvoldoende om tot de onwettigheid van 
het stakingsbevel en de bekrachtigingsbeslissing te besluiten. 

De omstandigheid dat de door de wet vereiste kennisgeving van het proces
verbaal van vaststelling ·niet op de door de wet voorgeschreven wijze 
geschiedt, heeft niet tot gevolg dat de geldigheid van hèt stakingsbevel zelf 
wordt aangetast (Cass. AR C .. 95.0382.N, 14 februari 1997). 



De betrokkenen werden op voldoend~ wijze in kennis gesteld ~an het 
stakingsbevel en de·bekrachtigingsbeslissing, zodat aan het doel van art. 
6.1.47 VCRO werd tegemoet gekomen ~n zowel het stakingsbev~I. als de 
erop volgende bekrachtigingsbeslissing wettig en rechtsgeldig zijn. 

4.2.1.2. geen afschrift aan de burgemeester 

De eiseres voert aan dat het proces-verbaal _van vaststelling van 15 december 
2010 waarin de stillegging werd bevolen en de bekrachtigingsbeslissing niet 
ter kennis zouden zijn gebracht van de burgemeester van de gemeente 
Knesselare en derhalve hier ook een onwettigheid voorligt. 

Dit vormvoorschrift is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven 
(DEBERSAQUES, G., De sanctionering van stedenbouwmisdrijven, 2001, 86). 

Het proces-v~rbaal van vaststelling vermeldt dat een afschrift wordt 
toegezonden aan : 
" 

· (eiaenaar en opdrachtgever) 
· (architect) 

-de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteul'. 

Uit de stukken blijkt dat het college van burgemeester en schepenen op 22 
december 2010 door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur in kennis 
werd gesteld van de bekràchtigingsbeslissing van voormeld proces-verbaal 
van 15 december 2010 (stuk 6 verweerster). 

De kennisgeving van het stakingsbevel aan de burgemeester geeft hem de· 
gelegenheid om .het proces-verbaal te vermelden in het vergunningenregister, 
overeenkomstig de bepalingen.van art. 5.1.2. §1 VCRO. 

In voormeld schrijven werd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
uitdrukkelijk gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen om 
het proces-verbaal alsook de bekrachtiging op te nemen in het 
vergunningenregister. 

Hieruit blijkt dat het doel van het overmaken van het proces-verbaal en de 
bekrachtigingsbeslissing werd bereikt, reden waarom ook hier geen 
onwettigheid voorligt. 

4.2.1.3. het stakingsbevel is onduidelijk/heeft een ander voorwerp 

De eiseres stelt dat het stakingsbevel van 15 december 2010 onduidelijk is en 
niet to~laat uit te maken waarvoor nu net de staking werd bevolen. 

In haar conclusie stelt de eiseres nog .steeds niet te weten of enkel de werken 
aan de bovenverdieping werden stilgelegd, dan wel de volledige werken aan 
de constructie, da·n wel nog andere deelaspecten van de bo.uwwerkeh. 

De eiseres spreekt zichzelf tegen. Enerzijds voert zij aan de draagwijdte van 
het stakingsbevel niet te kennen en anderzijds stelt ze dat het stakingsbevel 
het redelijkheidsbeginsel miskent daar de verdieping reeds voltooid is en het 
stakingsbevel de verdere.afwerking van de eigendom blokkeert (conclusie 
eiseres p.22). 
"Dat is nu net het geval : er valt niet uit te leggen- waarom het voordeel voor een 
goede ruimtelijke ordening, met name het stilleggen van de verdieping die reeds 

' •· 



voltooid is de volledige blokkering en verdere afwerking van de eigendom van eiser 
zou mogen blokkeren ... " · · 

Öe eiseres geeft zelf aan dat zij het onredelijk vindt dat het stakingsbevel 
betrekking heeft op de volledige werken aan d.e constructie. 

Het stakingsbevel moet samengelezen worden met het proces-verbaal van 
vaststelling dat stelt : 
"3. inbreuken 
Stedebouw en ruimtelijke ordening 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
Art.4.2. 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning 
1 • 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. 
4. vaststellingen 
Op voormelde datum en uur gaan we over tot volgende vaststellingen, dit in 
aanwezigheid van de stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente . 
De feiten doen zich voor te . Kadastrale 
gegevens zijn 
De locatie is gelegen in een gebied voor verblijfsrecreatie. 
Eigenaar en bouwheer van de locatie is , woonachtig te 

Er werd voor de woning een bouwvergunning afgeleverd door het College van 
Burgemeester en Sch~penen per 30/0712008. 
Architect van de woning is te ! 

. De woning is slotvast en in de afwerkingsfase. 
Volgens de afgeleverde bouwvergunning mogen hier geen bijkomende woonruimtes 
gecreëerd worden. 
We stellen vast dat een bovenverdieping werd aangelegd wat strijdig is met de 
afgeleverde bouwvergunning. 
Foto's werden door ons genomen en zullen vervat worden in een navolgend proces
verbaal. 
5. Opleggen stakingsbevel 
Door onze diensten werd ter plaatse een stakingsbevel opgelegd. Ter plaatse hebben 
we een schriftelijk stakingsbevel aan de woning gehangen. 
Mevr. werd door ons op 15112110 telefonisch ingelicht omtrent de 
feiten ... " 

Het stakingsbevel is duidelijk en betreft wel degelijk de volledige stillegging 
van de werken. De eiseres heeft zulks bovendien duidelijk begrepen, zodat 
haar bemerkingen desbetreffend onterecht zijn. 

4.2.1.4. de bekrachtiqingsbeslissing kent geen ander voorwerp dan het 
stakingsbevel 

De eis.eres houdt ten onrechte voor dat de bekrachtigings.beslissing van 22 
decE:mber 2010 een ander voorwerp kent dan het stakil')gsbevel van 15 
december 2010. 

De bekrachtigingsbeslissing bepaalt als volgt : 
"Hierbij bekrachtig ik, , gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur, in uitvoering van artikel 6.1.47 van de· Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het schrifte/J]k gegeven bevel tot staking van de 
werken/handelingen/wijzigingen te : 
-ligging: 
-kadastraal : . nummer(s) : 
-overtreders : 

.. 
f 



-architect : de saedeleer 
-onder!Nerp : het bouwen van een weekencfverblijf niet conform de 

stedenbouwkundige vergunning nr. 2008170 van 3010712008. 
Zie proces"verbaal voor uitgebreide omschrijving van het misdrijf. 

Op 1511212010 werd door een hiertoe bevoegde ambtenaar, mondeling en schriftelijk 
de volgende staking gelast: het bouwen van een weekendverblijf niet 
conform de stendebouwkundige vergt.inning nr. 2008170 van 30/0712008. 

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

Voormelde werken, handelingen en/of wijzigingen vormen een inbreuk op : 
Mike/ 6. 1. 1. VCRO zijn strafbaar : 
1° de bij de artikelen 4.2.1. en 4.2.15 VCRO 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 in geval van 
schorsing van de vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houdt: 
Artikel 4.2. 1. VCRO 
§1 Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 
1 • de hierna v.olgende 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 uitbreideri van een constructie .... " 

In de bekrachtigingsbeslissing werd expliciet verwezen naar het proces
verbaal van vaststelling zodat de stedebouwkundige inspecteur hierdoor het 
stakingsbevel wel degelijk tot het zijne maakt. De stelling van de eiseres· dat 
de bekrachtigingsbeslissing een ander voorwerp kent, kan derhalve niet 
bijgetreden worden. 

4.2.1.5. schending van het recht op bescherming van het eigendomsrecht van 
de eiseres zoals vervat in artikel 1 van het eerste Aanvullend Protocol bij het 
E.V.R.M 

Het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens d.d. 23 maart 
2010 (Mullai/Albanië) www.echr.coe.int (30 juni 201 O); TROS-Nieuwsbrief 
201 O,samènvatting Boullart, S .• afl 5, 11) 
oordeelde inderdaad dat een stakingsbevel inzake ruimtelijke ordening een 
inmenging uitmaakt op het eigendomsrecht beschermd door artikel 1 van het 
Eerste ·Aanvullend Protocol bij het E.V.R~M en dat dit moet worden beschouwd 
als een gebruiksregeling in de zin van artikel 1, tweede lid van voornoemd 
aanvullend protocol. 
De genoemde overheidsinmenging dient derhalve te voldoen aan het 
legaliteitsbeginsel en impliceert derhalve dat de overheidsinmening wettelijk 
moet zijn. 

Zoals het geheel van onderhavig vonnis aantoont is deze rechtbank net van 
oorc:leel dat de inmenging middels de stakingsbeslissing volledig reglementair 
is gebeurd, zbdat geen schending voorligt van de door de eisere·s 
aangebrachte internationale bepaling. 

': 



.. 

~ 1 ,, 

4.2.2. De voorgehouden interne onwettigheid 

De eiseres stelt terecht dat het bekrachtigingsbesluit van 22 december 201 O 
moet worden gemotiveerd·overeenkomstig de 
vereisten van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van de bestuurshandelingen, en dat het bovendien moet voldoen aan de 
vereisten van de materiële motiveringsplicht evenals aan het algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur. · 

Zij stelt daarbij vooreerst de draagwijdte van de verleende stedenbouwkundige 
vergunning in vraag, zij meent verder dat er geen individuele en afdoende 
motivering terug te vinden is, dat de motivering niet in evenredigheid is met 
het gewicht van de beslissing en dathet stakingsbe~el ieder.e redelijkheid mist 
doordat het geen preventief karakter heeft. 
Het stakingsbevel zou bovendien behept zijn met een gebrek in de 
motiveringsplicht. 

4.2.2.1. De voorgehouden schending van de motiveringsplicht 

Waar de eiseres meent dat de motivering van de beslissing niet afdoende is 
en d~t de motivering niet in ev~nredigheid is met de gew_ichtigheid van de 
beslissing, is ook dit niet correct. 

Het evenredigheidsbeginsel heeft immers niets te maken met de lengte of de 
omvang van de motivering. . 
In voorliggend geval werd de staking bevolen omwille van een manifeste 
overtreding van de vergunning (die bovendien door de eiseres zeer goed was 
gekend, zoals blijkt uit haar omstandig verzet tegen de interpretatie van de 
vigerende stedenbouwkundige bepalingen inzake de oppervlakke van de 
weekendhuisjes) en de staking werd om die reden opgelegd. 
De rechtbank ziet écht niet in waarom de klaar en duidelijke motivering van de 
beslissing( die bijkomend wordt geduid door de verwijzing naar het proces
verbaal van vaststelling) meerdere malen zou moeten worden geparafraseerd 
om aan het evenredigheidsbeginsel te moeten voldoen. Zolang de beslissing 
is gemotiveerd op een wijze waarop elkèen, en vooral de burger aan wie het 
stakingsbevel wordt opgelegd, heeft begrepen waarom het wordt opgelegd én 
deze motieven ook waarheidsconform zijn en de sanctie naar alle redelijkheid 
kunnen dragen kan geen inbreuk op de voornoemde principes worden 
vastgesteld. 

De motivering is immers afdoende wanneer deze de betrokkene 
redelijkerwijze in staat stelt te begrijpen op grond van welke feitelijke en 
juridische gegevens de beslissing is genomen (OPDEBEEK, 1. en COOLSAET 
A., Formele motivering.van bestuurshandelingen .. Brugge, Die Keure, 1999, · 
144 nr.179). 

Dat deze motivering naar het oordeel van de eiseres een loutere stijlformule 
is, is een stelling die de rechtbank evenmin volgt. 
Het is correC:t dat reeds een aantal gelijkaardige beslissingen in.zake 
weekendverblijven werden genomen, waarbij telkenmale werd verwezen naar 
het verbod op een verdieping, verbod dat telkenmale werd geschonden. 
Dat de administratie dari steeds weer moet argumenteren dat de miskenning 
van dit verbod de grond is van het stakingsbevel, is inderdaad correct, maar 



maakt van deze.pertinente motivering geenszins een loutere stijlclausule. Zij 
motiveert .en draagt de beslissing immers. 

4.2.2.2. De voorgehouden inbreuk op het redelijkheids- en het 
zorgvuldigheidsprincipe 

Het stakingsbevel is een preventieve maatregel (Cass. nr. C06.0567.N, d.d. 18 
mei 2007, T.R.O.S. 2007, 300, noot D. Lindemans ). 
Indien een stakingsbevel geen preventief karakter heeft, is het uitgevaardigd 
met machtsoverschrijding en bijgevolg onwettelijk (Cass. nr. C.06.0480.N" 16 
januari 2009). Bijgevolg kan een stakingsbevel niet meer regelmatig worden 
opgelegd nadat de werken zijn voltooid, nu het bevel op dat ogenblik niet 
meer kan bijdragen tot enige preventie. 
In een recent arrest van 1 maart 2010 {cass. 1 maart 2010 www.cass.be, 
rolnr.C0903392N) duidde het Hof van Cassatie het preventief karakter van het 
stakingsbevel op een wijze waarbij het afstand nam van een overdreven 
restrictieve interpretatie van het preventief karakter ervan. · 
Het Hof oordeelde als volgt :"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 art. 146 van het decreet te 
voorkomen': 

' 
Het stakingsbevel is m.a:w. in twee gevallen preventief: 

Wanneer het de macht van de rechter om het herstel te bevelen beveiligt 
OF 

/ Wanneer het inbreuken (of de voortzetting ervan) kan voorkomen. 

In voorliggend geschil is het duidelijk dat het stakingsbevel werd opgelegd 
teneinde de voortzetting van de inbreuk te voorkomen, temeer nu de 
ingebruikname een onderdeel uitmaakt van het misdrijf van oprichting van 
het onvergunde vergunningsplichtige gebouw, zodat ook de staking van het 
gebruik van het illegale gebouw kan worden bevolen alvorens de 
ingebruikname daadwerkelijk is aangevat. (Vansant, P" "Handhaven van 
ruimtelijk gebruik", T.M.R., 2010, afl. 6, p. 698 e.v.). 

In die zin is het van geen belang of de woning al dan nret grotendeels werd 
afgewerkt (wat ten andere zelfs niet uit de op vraag van de rechtbank 
bijkomend voorgebrachte foto's kan worden afgeleid), de woning was nog 
steeds niet in gebruik en er was nog een bepaalde afwerking nodig, ze was 
evenzeer nog niet bewoond, zodat het opgelegde stakingsbevel in het l.icht 
van bovengenoemde uitspraak van het Hof van Cassatie wel degelijk nog 
een graad van preventie inhield. 

Het stakingsbevel is aldus geenszins ontdaan van enige .redelijkheid, zodat 
ook dit argument van de eiseres faalt. 

4.2.3~ Samenvattend 

~ . 
De rechtbank is in voorliggend geschil van oordeel dat het stakingsbevel· een 
uitdrukkelijke en afdoende motivering bevat en voorts niet is aangetast door 
enige externe (formele) onwettigheid. 

Ook inhoudelijk is zij alvast niet in strijd met enige wettelijke bepaling. 

. 
• t 
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Rest de vraag of het verlenen van het stakingsbevël als kennelijk onredelijk 
moet worden beschouwd. 

De rechtbank acht zulks geenszins het geval. De rechtbank moet de 
beleidsvrijheid van het bestuur, en de op grond van deze beleidsvnjheid 
genomen beslissingen, in principe eerbiedigen. Zij kan de opportuniteit van 
deze beslissingen niet in vraag stellen en haar eigen oordeel in de plaats 
stellen van dat van de bevoegde overheid. 

De rechtbank kan deze beleidsbeslissingen uitsluitend toetsen öp (hun 
wettigheid en) hun redelijkheid, dit is als het ware de 'juridische ondergrens' 
van de beleidsvrijheid van de overheid. De rechtbank kan in dit verband 
slechts overgaan tot een 'marginale toetsing.' : enkel. wanneer geen redelijk 
mens· bij een afweging van de verschillende belangen had kunnen komen tot 
de bestreden beslissing, moet worden vero_nc:f ersteld dat de vereiste 
belangenafweging niet heeft plaatsgevonden. De marginale toetsing is dus 
een vorm van beperkte rechterlijke controle die de rechter slechts toelaat op te 
treden wanneer over de onjuistheid van de overheidsbeslissing geen enkele 
twijfel bestaat (MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME M., en VANDE 
LANOTTE J., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antw~rpen, 
Kluwer, 1996, p.748, nr.795). 

Dit is hier niet het geval. Het stakingsbevel is niet kennelijk onredelijk. 
Integendeel, gelet op het feit dat er aanwijzingen waren van een · 

· strafrechtelijke inbreuk in hoofde van de eisers (miskenning van de 
bouwvergunning), werd het stakingsbevel terecht opgelegd. 

4.3. De gedingkosten 

De eiseres dient, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden verwezen in 
de gerechtskosten (art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek). 

De gerechtskosten omvatten onder meer de rechtsplegingsvergoeding, zoals 
bepaald in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (art. 1018, 6° 
Gerechtelijk Wetboek). De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire 
tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het 
gelijk gestelde partij (art. 1022, eerste lid Gerechtelijk Wetboek, zoals. 
vervangen bij art. 7 Wet 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, B.S. 31 
mei 2007, p. 29541). 

De in het gelijk gestelde partij is in dit geval de verweerster, zodat alleen de 
verweerster gerechtigd is op een rechtsplegingsvergoeding. 

De vordering van de eiseres is een niet in geld waardeerbare vordering 
(opheffing stakingsbevel). In dat geval is het geïndexeerde ·basisbedrag van 
de rechtsplegingsvergoeding gelijk aan 1.320,00 euro (art.· 3 K.B. 26 oktober 
2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 9 november 2007, p. 56834). 



OP DEZE GRONDEN, 

DE VOORZITTER, ZETELEND ZOALS IN KORT GEDING, 

RECHTDOENDE OP TEGENSPRAAK, 
met inachtname van de art.2,37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het 
taalgebruik in gerechtszaken, · 

Verklaart de vordering van de eiseres ontvankelijk doch wijst deze af als 
ongegrond. 

Veroordeelt de eiseres tot de gerechtskosten verbonden aan deze procedure 
en stelt ze kosten vast als volgt : 

- aan de zijde van de eiseres: 

* rolrechUdagvaarding: 

-aan de zijde van de verweerster: 
*rechtsplegingsvergoeding: 

€ 254,1 8 

€ 1.320,00 

Aldus gewezen en uitgesproken· in de openbare terechtzitting van de kort 
gedingen, in het gerechtsgebouw te Gent door rechter, in 
vervanging van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, de 
ondervoorzitters en de ouder benoemde rechters, allen wettelijk verhinderd, 
en bijgestaan door ~ griffier oo 8 auQustus tweeduizefld en elf. 

. . . ' 




