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Om uitsluitend te dienen 
ir) bestuurszaken 

' 
' 

1 
Nr. 113 !) f van het arrest! 

1 

Nr. Corr. Folio 
i 

Nr. van het parket (1"'• aanleg : nr.: HV.66.RW.215900/13) 

Nr. 2016 VJll 1092 

A R R E S T  

pfro"�Ó 
Het Hof van Beroep te Bruss�I, 15de kamer, 

' 

zitting houdend in strafzaken!, wijst het volgende arrest : 

De zaak van het Openbaar Ministerie en van: 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied 
' 

van Vlaams-Brabant, handelend in naam van het Vlaams Gewest, met burelen te 3000 
Leuven; Dirk Boutsgebouw, Diestsépoort 6 bus 93, 

eiser tot herstel, , 
vertegenwoordigd door meester Dennis Mufiiz, loco meester Philippe Declercq, beiden 
advocaat aan de balie van Le�ven, 

tegen: 

: 
geboren te: op , wonende te 

beklaagde, , 
vertegenwoordigd door meeher Anne-Marie Penninckx, advocaat aan de balie van 
Mechelen. i 

********** 
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1. TENLASTELEGGINGEN 

Beklaagd van: : 
' ' 

in het gerechtelijk arrondissem/ent Brussel, 
1 
1 

tussen 1 april 2013 en 3 oktober 2013, 
' 

· oo de percelen gelegen te 

notaris 
. eigendom van 
dd. 

' 

en 

. gekadastreerd als 
ingevolge aktes van aankoop verleden door 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° 0an de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

hetzij zonder voorafgaande �tedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing·van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals 
bepaald bij artikel 4.2.1.1° a (bet verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering 
van onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie), 

namelijk: 
1. een woning van ongeveer 1:5 meter breed· op 5 meter diep met vooraan een uitsprong 
van 2 meter diep op 3 meter breed, 
2. een verharding van het' terrein links van en voor .de woning, bestaande uit 
betonelementen, 

uitgevoerd te hebben. 

Overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig art. 
6.1.41 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te horen v·eroordelen tot het herstel 
van de plaats in de oorsprónkelijke staat, overeenkomstig de herstelvordering van de 
stedenbouwkundig inspecteJr, waarover de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid op 17 
juli 2014 gunstig advies gege�en heeft. 

! 

***** 

2. BESTREDEN BESLISSING· 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

10 november 2016idoor de beklaagde; 
17 november 2016/ door het openbaar ministerie tegen de beklaagde; 

' 
1 
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. 1 
tegen een vonnis uitgesp�oken na tegenspraak door de 52''• kamer van de 
Nederlandstalige rechtbank Ivan eerste aanleg te Brussel d.d. 13 oktober 2016 dat 
onder meer als volgt beslist :1 . 

Op strafgebied i ' 
Verklaart de feiten van de 1tenlastelegging onder 1. en 2. bewezen in hoofde van 
beklaagde 

1 

Veroordeelt beklaagd< . , wegens de bewezen verklaarde feiten van de 
tenlastelegging onder 1. en 2. verenigd tot een geldboete van ZESDUIZEND (6.000,00) 

EURO; 

Zegt dat de geldboete van 61.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op 
de opdeciemen, tot 36.000 EUR (6.000 EUR x 6) en vervangen, bij gebreke van betaling 
binnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van DRIE 
MAANDEN; 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis zal worden uitgesteld gedurende een 
termijn van drie jaar voor wat de geldboete van 6.000 EUR betreft doch enkel voor het 
gedeelte van 4.000 EUR� alsook voor het gedeelte van 2/3 van de ermee 
overeenstemmende vervargende gevangenisstraf, en dit onder de voorwaarden van 
de wet betreffende de ops:chorting, het uitstel en de probatie; 

Veroordeelt tot betaling van: 
een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 150,00 EUR, als 
bijdrage aan het ; Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders, 
een vaste vergoed\ng van 51,20 EUR, 
de gerechtskostenidie worden begroot op 106,81 EUR. 

Houdt ambtshalve de_ burgerlijke belangen aan. 

*** 

Wat betreft de herstelvo�dering 

Verklaart de herstelvordering van de Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
ontvankelijk en gegrond; ! 
3 

1 ' 
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Veroordeelt beklaagde 
percelen gelegen te 

tot het herstel in de oorspronkelijke staat van de 
kadastraal gekend onder 

'
wat inhoudt: het verwijderen van de woning {inclusief 

eventuele vloerplaat en fundanjienten) en de betonnen verhardingen, het opvullen van de 
bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het 

i terrein; 

1 
Veroordeelt haar dit herstel ui� te voeren binnen een termijn van maximaal zes maanden 

1 • 
vanaf de uitspraak van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 150 EUR per dag ' 
vertraging bij niet uitvoering i binnen de voormelde termijn van de hoger vermelde ' 
herstelmaatregel, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 200.000,00 ' 
EUR; ' 

Bij gebreke van uitvoering van de voormelde herstelmaatregel binnen de voormelde 
termijn, machtigt de Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente om van rechtswege in de uitvoering 
van de herstelmaatregel te vobrzien, waarvan beklaagde alle kosten moet 
dragen; 

Verklaart deze beslissing uitv0erbaar bij voorraad; 

Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis, op kosten van beklaagde op de kant van de 
overgeschreven dagvaarding�n vermeld zal worden op de wijze bepaald in de artikelen 3 

en 84 van de Hypotheekwet.; 

******* 

3. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raa�sheer De Gryse. 

Gehoord het openbaar mini�terie in zijn vordering. 

Gehoord de eiser tot herstel! in zijn middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld 
door meester Muiiiz. 

' 

Gehoord de beklaagde in ha r middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld door 
meester Penninckx . 



1 
i 

Gezien de conclusies en stuk�en van partijen. 

**** 

4. BEOORDELING 

1 
1. De hogere beroepen �ijn tijdig en naar de vorm regelmatig ingesteld en, gelet 
op de tijdig ingediende grievenformulieren, niet vervallen. 

1 
[ 
! 

2. 111 haar grievenformulier verklaart de beklaagde haar hoger beroep te ' 

richten tegen de schuldigverklaring aan "alle telastleggingen", tegen de strafmaat en 
tegen de herstelmaatregel. : 

Het openbaar ministerie ve.rklaart het hoger beroep van de beklaagde te 
volgen en ook hoger beroep;in te stellen tegen de strafmaat. 

De strafvordering. 

3. Er is geen reden om :ambtshalve grieven op te werpen over de in artikel 210 

Wetboek van Strafvordering bepaalde punten. 

4. De ten laste gelegde feiten zijn strafbaar gebleven met dezelfde straffen als in 
artikel 6.1.1.1• (oud) VCRO,ikrachtens artikel 6.2.1.1° VCRO zoals gewijzigd door het 
decreet van 25 april 2014 b�treffende de handhaving van de omgevingsvergunning (in 
werking getreden op 1 maa,rt 2018). 

5. De telastlegging is b�wezen. 
1 
i 

Het hof verwijst naar de rec1enen van het bestreden vonnis (p. 4-6, punten 3 en 4), die 
het bijtreedt en tot de zijne; maakt. 

In de conclusie en in de pleidooien voor het hof'voor de beklaagde 
' 

schuld aan de ten laste gelegde feiten niet langer betwist. 
1 

6. De door de eerste �echter uitgesproken geldboete is wettig. 

, werd de 

De beklaagde hee� de normen inzake ruimtelijke ordening volledig naast zich 
neergelegd om tegen bete( weten in een constructie op te ricnten en te gaan wonen in :en bufferzone, die niet ar woongebied bestemd is. 

1 
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In het mondelinge pleidooi voon het hof is voor de beklaagde aangevoerd dat zij 
' 

wegens haar professionele activiteiten geen werkstraf kan uitvoeren en dat het in 
conclusies gedane verzoek om e�n werkstraf niet wordt gehandhaafd. 

De geldboete zoals hierna bepa�ld is noodzakelijk om de beklaagde ertoe aan te 
zetten voortaan de normen strik� na te leven en ter bescherming van het maatschappelijk 
belang. i 

Het hof houdt bij het bepalen valn de geldboete rekening met de sedert het eerste vonnis 
. gewijzigde omstandigheden, nahielijk dat de beklaagde er na het overlijden van 
haar echtgenoot alleen voor sta,

bt en aanzienlijke schulden moet afbetalen. 

7. Beklaagde wertj eerder niet veroordeeld tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meeridan twaalf maanden en de omstandigheden van de zaak 
laten daarenboven een reclaissering van beklaagde verhopen, zodat uitstel van 
tenuitvoerlegging voor twee detden van de geldboete kan verleend worden. 

8. De eerste rechter heeft de beklaagde terecht veroordeeld tot betaling van 
een vaste vergoeding van 51,20! euro en tot de kosten van de strafvordering. 

De bijdrage voor het Slachtofferfonds van 25 euro waartoe de beklaagde is 
veroordeeld, wordt vermeerde�d met de actuele 70 opdeciemen, tot 200 euro. 

De eerste rechter heeft ook terecht de burgerlijke belangen aangehouden. 

De herstelvordering. 

9. De eerste rechter hee� op oordeelkundige reden (p. 6-9, punt 6.1-6.8 van het 
bestreden vonnis), die het hof Öijtreedt en tot de zijne maakt, het herstel van de plaats in 
de vorige toestand bevolen. 

' 

Het hof voegt daar nog volgende overwegingen aan toe. 

In tegenstelling tot wat de beklaagde in haar conclusies aankondigt, bestaan de 
' 

gevolgen van het bewezen misqrijfop heden nog steeds en is zij nog niet overgegaan tot de 
vrijwillige uitvoering van het heirstel. Weliswaar is de chalet inmiddels verkocht en moet 
volgens de beklaagde de koper instaan voor de verwijdering van de chalet van het 
terrein van de beklaagde en het transport ervan. De chalet en de verharding zijn 
tot op heden evenwel nog ni'l't verwijderd, zodat de door de eerste rechter bevolen 
herstelmaatregel actueel blijft.[ 

1 
i 1 
1 
1 
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De herstelvordering die ertoJ strekt die wederrechtelijke gevolgen van het ten.laste 
gelegde misdrijf te herstelle�, is nog steeds gegrond en de wettige en pertinente 
motieven van de herstelvordyring gelden nog steeds. 

1 
De herstelvordering is uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening 
genomen en de gevraagde fnaatregel is redelijk in vergelijking met de last voor ' 
beklaagde die overigens jarenlang voordeel heeft gehaald uit de 
wederrechtelijke toestand. i ' 
Ook in het licht van artikel 6.3!.1, § 1, VCRO (zoals gewijzigd bij wet van 25 april 2014, in 
werking getreden op 1 maart 2018), blijft het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand de h,brstelmaatregel die bevolen moet worden, nu het gevolg 
van het misdrijf niet kennelij� verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening en 
het betalen van een meerwa�rde dus niet kan worden bevolen en de uitvoering van 
bouw- of aanpassingswerken kennelijk niet zou volstaan om de plaatselijke ordening te 
herstellen. 

10. De eerste rechter heefit terecht een dwangsom van 150 euro per dag vertraging 
met een maximum van 200.0CJO euro aan te verbeuren dwangsommen opgelegd, nu er 
redenen zijn om aan te nemen dat de beklaagde niet vrijwillig zal overgaan tot 
het herstel. De op te leggen dwangsom moet haar ertoe aanzetten het rechterlijk 
bevel effectief uit te voeren of te doen uitvoeren binnen de in functie van de omvang 
van het herstel hierna bepaalde termijn. 

De termijn van zes maanden1 voor de uitvoering van het herstel komt gepast voor, 
rekening houdend met de aard van de kwestieuze uit te voeren werken. ' 

11. Overeenkomstig artikel 6.3.4, § 1, VCRO (zoals gewijzigd bij wet van 25 april ' 
2014, in werking getred�n op 1 maart 2018) beveelt het hof dat de 
stedenbouwkundige inspect�ur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering van 
de herstelmaatregel kunnen [voorzien in de plaats en op kosten van de beklaagde 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

i 
RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; . 

i . 
1 

Gelet op de. in het bestreden ltonnis aangehaalde wetsbepalingen alsook de artikelen: 

7 
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24 en 25 van de Wet v�n 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken; 
210 en 211 van het W�tboek van Strafvordering; 

1 

6.2.1.1 ', 6.3.1, § 1, 6.3.�, § 1, VCRO zoals gewijzigd door het decreet van 25 april 
2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (in werking ' -

getreden op 1 maart 2q18); 
84 Hypotheekwet; 

Op strafrechtelijk gebied. 

Bevestigt het bestreden vonnis, tet de wijzigingen dat het hof : 
- , beklaagpe, wegens het bewezen misdrijf veroordeelt tot een 

geldboete van 18.000 El!JRO, dat is 3.000 euro vermeerderd met 50 opdeciemen, of 
een vervangende gevan�enisstraf van drie maanden, en de tenuitvoerlegging van 
twee derden van deze ]geldboete uitstelt gedurende een termijn van drie jaar, 
volgens de voorwaardeljl van de Probatiewet; 
de bijdrage voor het Slachtofferfonds van 25 euro waartoe , beklaagde, 
is veroordeeld, vermeer,dert met 70 opdeciemen tot 200 euro; 

Veroordeelt , beklaagde, tot de kosten van de strafvordering in hoger beroep, 
begroot op 144,27 euro. 

Over de herstelvordering. 

Bevestigt het bestreden vonnis, 
met dien verstande dal de hersteltermijn van zes maanden ingaat de dag na de 
betekening van het gegeven arrest en de dwangsommen verbeuren na het 

1 
verstrijken van die termijn; 
met de wijziging dat hetihof beveelt dat de stedenbouwkundige inspecteur en de 
burgemeester ambtshalve in de uitvoering van de herstelmaatregel kunnen 
voorzien in de plaats eri op kosten van , beklaagde; 

Beveelt dat het gegeven arrest op de kant van de overgeschreven gedinginleidende akte 
wordt ingeschreven op de wijze, �ermeld in artikel 84 van de Hypotheekwet van 16 december 
1851 op kosten van -, beklaagde; 

Veroordeelt beklaagde, tot de kosten van de herstelvordering. 

****** 



,·, v 

Aldus gevonnist door: · 

- de heer G. De Coninck, 
- de heer B. De Gryse, 
- de heer K. Van Impe, 

raadsheèr, d.d. voorzitter, 
raadsheer, 
raadsheer, 

i 
magistraten van de 15'' kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgeromen en het beraad hebben beëindigd, 

1 

Van Impe De Co inc 

en uitgespr (conform arti�-1.1:.iLJlJS...(;;er. W.) door de voorzitter, . De 
Coninck, in openbare terechtzitting van 19 november 2018, waar aanwezig wa en : 

- de heer G. De Coninck, 
- mevrouw J. Vanderputten, 
- de he r T. Gillioen, 

Gillioen 

9 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
su bstitu ut-procureur-gen eraa 1, 

griffier, 

De nin 




