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_ \\V"' Het Hof van Beroep te Brussel, 15de kamer, 

zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : 

De zaak van het Openbaar Ministerie en van : 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPEC TEUR, bevoegd voor het grondgebied 

van de provincie Vlaams- Brabant, handelend in naam van het Vlaamse Gewest, met 
kantoren te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 93, 

eiser tot herstel, 
vertegenwoordigd door meester Dennis Muiïiz, loco meester Philippe Declercq, beiden 
advocaat aan de balie van Leuven, 

tegen : 

1) geboren te op wonende tE 

2) geboren te op wonende te 

beklaagden, 
vertegenwoordigd door meester Jan De Groote, loco meester Robert Peeters, beiden 
advocaat aan de balie van Brussel. 

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

In het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

om het misdrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
meegewerkt te hebben, 
om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat 
zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 
om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, 
misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te 
hebben; 

op het perceel gelegen te , kadastraal gekend als 
gelegen in natuurgebied, 

tussen 8 maart 2005 en 24 mei 2011, 

terwijl de feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig 
opzet zonder onderbreking gedurende vijf jaar of meer, 

A. bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige 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, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 
4.2.1.1° c ( het verrichten van navolgende bouwwerken, met uitzondering van 
onderhoudswerken: het afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden van een 
constructie) uit te voeren, voort te zetten of in stand te houden, namelijk: 

1. tussen 8 maart 2005 en 24 mei 2006, op een niet nader bepaald tijdstip, 
het gieten van een volledig nieuwe vloerplaat onder de oorspronkelijke woning en de 
plaatsing van een nieuwe houten constructie binnen de oorspronkelijke en bewaarde 
muren van de woning, maar waarbij de oorspronkelijke muren geen enkele draagfunctie 
hebben en de houten structuur volledig zelfdragend is, en de oorspronkelijke woning wordt 
uitgebreid doordat de houten structuur uitsteekt boven de oorspronkelijke gevelmuren en 
de nokhoogte met ongeveer 1 meter wordt verhoogd, 

2. tussen 22 mei 2006 en 24 mei 2011, op een niet nader bepaald tijdstip, 
het verder afwerken van de onder tenlastelegging A.1 vermelde nieuwe constructie, onder 
meer door het plaatsen van een nieuw dak en voordeur, 

B. tussen 22 mei 2006 en 24 mei 2011, 
bij inbreuk op artikel 6.1.1.5° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de handelingen 
vermeld onder tenlastelegging Al te hebben voortgezet in strijd met het stakingsbevel van 
23 mei 2006 en de bekrachtigingsbeslissing van 26 mei 2006, 



de feiten, voor zover gepleegd voor 1 september 2009, strafbaar ingevolge de 
artikelen 99 §1,1·, 146,1° en 5° en 149 van het decreet houdende de organisatie van 
de Ruimtelijke Ordening dd. 18 mei 1999; 

overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig art. 
6.1.41 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te horen veroordelen tot het 
herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat, overeenkomstig de herstelvordering 
van de stedenbouwkundig inspecteur, waarover de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid op 20 maart 2014 gunstig advies gegeven heeft. 

Dagvaardingen overgeschreven op het zesde hypotheekkantoor van op 
september 2014 onder ref. nr. en 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

2 mei 2016 2016 door de beklaagden; 
4 mei 2016 door het openbaar ministerie tegen de beklaagden; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 52ste kamer van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 21 april 2016 dat onder 
meer als volgt beslist : 

Op strafgebied 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2 en B bewezen in hoofde van 

beklaagde 

Veroordeelt wegens de bewezen verklaarde feiten van de 

tenlasteleggingen A.1, A.2 en B vermengd tot: 

een geldboete van TWEE DUIZEND EURO, 

Zegt dat de geldboete van 2.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op 

de opdeciemen, tot 11.000 EUR (2.000 EUR x 5,5) en vervangen, bij gebreke van 

betaling binnen de wettelijke termijn, dooreen vervangende gevangenisstraf van EEN 

MAAND; 
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Zegt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis zal worden uitgesteld gedurende een 

termijn van drie jaar voor wat de helft van de geldboete van 2.000 EUR betreft alsook de 

ermee overeenstemmende vervangende gevangenisstraf, en dit onder de voorwaarden van 

de wet betreffende de opschorting, 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 vergoeding van 51,20 EUR. 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2 en B bewezen in hoofde van 

beklaagde 

Veroordeelt wegens de bewezen verklaarde feiten van de 

tenlasteleggingen A.1, A.2 en B vermengd tot: 

-een geldboete van TWEE DUIZEND EURO, 

Zegt dat de geldboete van 2.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op de 

opdeciemen, tot 11.000 EUR (2.000 EUR x 5,5) en vervangen, bij gebreke van betaling 

binnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van EEN MAAND; 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis zal worden uitgesteld gedurende een 

termijn van drie jaar voor wat de helft van de geldboete van 2.000 EUR betreft alsook de 

ermee overeenstemmende vervangende gevangenisstraf, en dit onder de voorwaarden van 

de wet betreffende de opschorting, 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 vergoeding van 51,20 EUR. 

Veroordeelt en in solidum tot de kosten van de 

strafprocedure, in totaal begroot op 269,81 EUR; 



Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

Wat betreft de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 

ontvankelijk en gegrond; 

en in solidum tot het Veroordeelt beklaagden 

herstel in de oorspronkelijke staat van het onroerend goed gelegen te 

kadastraal gekend als 

dit houdt in: het afbreken van de woning (inclusief eventuele vloerplaat en 

fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering 

van de afbraakmaterialen van het terrein; 

Veroordeelt hen dit herstel uit te voeren binnen een termijn van maximaal twaalf 

maanden vanaf de uitspraak van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 

50 EUR per dag vertraging bij niet uitvoering 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 voorzien, waarvan beklaagden 

en alle kosten moeten dragen; 

Verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad; 

Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis, op kosten van beklaagden en 

op de kant van de overgeschreven dagvaardingen vermeld zal 

worden op de wijze bepaald in de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet. 

***** 
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3. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer De Gryse. 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de eiser tot herstel in zijn middelen, zoals ter zitting ontwikkeld door meester 
Mufüz. 

Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld door 
meester De Groote. 

Gezien de conclusies en stukken van partijen. 

**** 

4. BEOORDELING 

1. De hogere beroepen zijn tijdig en naar de vorm regelmatig ingesteld en, gelet op 
de tijdig ingediende grievenformulieren en het verzoekschrift in hoger beroep, niet 
vervallen. 

In het grievenformulier en het verzoekschrift in hoger beroep vermelden de beklaagden 
en dat zij hun hoger beroep richten tegen de beslissingen over de 

schuld, de kwaliticatie, de strafmaat, de niet-toepassing van de Probatiewet, de 
herstelvordering, de verjaring, de schending van het EVRM en (het niet-verkrijgen van) de 
vrijspraak en, op burgerlijk gebied, de ontvankelijkheid en de herstelvordering. 

Het openbaar ministerie verklaart in zijn grievenformulier het hoger beroep van de 
beklaagden te volgen en ook hoger beroep in te stellen tegen de strafmaat. 

2. De feiten van de telastlegging A.1, A.2 en B zijn strafbaar gebleven, door de 
artikelen 6.2.1.1 •en 6.1.1.5° VCRO (zoals vervangen bij artikel 30 Deer.VI. 25 april 2014, BS 

27 augustus 2014, in werking getreden op 1 maart 2018). 

Ondanks de bewoordingen "of in stand te houden" in de aanhef van telastlegging A, 
worden in de telastleggingen A.1 en A.2 oprichtingsmisdrijven bedoeld, namelijk het 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning gieten van een volledige nieuwe 
vloerplaat en plaatsen van een nieuwe houten constructie en ook het verder afwerken van 
die constructie. 



3. De strafvordering wegens de feiten van de telastleggingen A.1, A.2 en B is 

verjaard. 

De misdrijven zijn de uitvoering van eenzelfde misdadig opzet, zodat de 
verjaringstermijn is ingegaan op het tijdstip van het laatste misdrijf, dat zijn de 
misdrijven A.2 en B, die in de tijd worden gesitueerd in een periode van vijf jaar, 
namelijk "tussen 22 mei 2006 en 24 mei 2011", zonder nadere precisering. 

Het staat aan de rechter het laatst gepleegde feit zo nauwkeurig mogelijk in de tijd te 
situeren om de aanvangsdatum van de verjaring van de strafvordering te bepalen. 
Wanneer dat onmogelijk is en geen precieze aanvangsdatum van de verjaringstermijn 
kan worden bepaald, moet de rechter de voor de beklaagde meest gunstige datum in 
aanmerking nemen. 

Op 23 mei 2006 heeft de stedenbouwkundige inspectie vastgesteld dat het dak en alle 
binnenmuren van de kwestieuze woning werden verwijderd, dat een volledig nieuwe 
vloerplaat werd gegoten, dat op die vloerplaat een volledig nieuwe houten skeletbouw 
werd geplaatst en dat de helling van het dak werd gewijzigd waardoor de nokhoogte 
ongeveer één meter werd verhoogd. Het proces-verbaal vermeldt dat "ter vrijwaring 
van weersinvloeden en andere schade aan de nieuwe constructie, enkel wordt 
toegelaten dat het onderdak wordt aangebracht" (stuk 4/1-1 van het strafdossier). De 
bijgevoegde foto's tonen de toestand van de bouwwerkzaamheden zoals die toen was. 

Zevenenhalf jaar later, op 9 december 2013, is de inspectie opnieuw ter plaatse 
geweest en heeft zij vastgesteld dat er sedert de op 23 mei 2006 vastgestelde toestand 
nog werken werden uitgevoerd, in die zin dat het dak verder werd afgewerkt en dater 
een voordeur werd geplaatst. 

Noch uit deze bijkomende vaststellingen van 9 december 2013, noch uit enig ander 
gegeven van het strafdossier kan worden opgemaakt wanneer die laatste werken - het 
verder afwerken van het dak en het plaatsen van de voordeur- zijn uitgevoerd. Ook 
de inschrijving op 5 april 2011 van de beklaagden in het bevolkingsregister op het 
adres waar de woning is gelegen, is geen doorslaggevend gegeven om de datum van 
het uitvoeren van die laatste werken te bepalen. 

Het is zelfs niet uit te sluiten dat de in de telastleggingen A.2 en B bedoelde 
handelingen werden gesteld op de dag van de eerste vaststellingen - 23 mei 2006-, 
nadat de inspecteur vertrokken was. 

Het hof moet, bij gebrek aan andere gegevens, de datum van 23 mei 2006 in 
aanmerking nemen als aanvangspunt van de verjaringstermijn van de strafvordering. 

Binnen de oorspronkelijke termijn van vijf jaar is de verjaring een laatste maal gestuit 
op 11 maart 2010, door het indienen van de herstelvordering per brief aan de 
procureur des Konings. 
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Deze stuitingsdaad heeft een nieuwe termijn van vijf jaar doen ingaan, die is verstreken op 
10 maart 2015; op dat ogenblik was de verjaring bereikt. 

De herstelvordering. 

4. De strafrechter kan slechts kennis nemen van een op een misdrijf gegronde 
herstelvordering indien voor dat misdrijf de strafvordering samen met of voorafgaandelijk 
aan de herstelvordering op ontvankelijke wijze bij het vonnisgerecht is aanhangig gemaakt. 
Indien de strafrechter vaststelt dat voor dit misdrijf de strafvordering is vervallen, kan hij 
slechts van de op dat misdrijf gegronde herstelvordering kennis nemen, indien op het 
ogenblik van de aanhangigmaking van de herstelvordering de strafvordering nog niet was 
vervallen. 

De verjaring van de strafvordering werd gestuit door de inleiding van de herstelvordering 
bij het parket per brief van 11 maart 2010; dit heeft een nieuwe verjaringstermijn doen 
Jopen, die zou verstrijken op 10 maart 2015. 

De strafvordering was nog niet vervallen door verjaring toen ze -samen met de (tweede en 
actuele) herstelvordering die de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur per brief op 
18 april 2014 bij het parket heeft ingediend -, is ingesteld voor de strafrechter, door de 
betekening van de rechtstreekse dagvaarding aan de beklaagden en 
op 26 augustus 2014. 

Het hof kan kennis nemen van de herstelvordering. 

5. De beklaagden 
overschreden. 

en voeren aan dat de redelijke termijn is 

De door artikel 6.1 EVRM bedoelde redelijke termijn waarbinnen over de gegrondheid van 
een strafvervolging moet zijn beslist, neemt een aanvang op het ogenblik waarop de 
betrokkene is beschuldigd van de strafbare feiten waarvoor de strafvervolging is ingesteld, 
dit is wanneer hij in verdenking is gesteld of wanneer hij ingevolge enige andere daad van 
het opsporings- of het gerechtelijk onderzoek onder de dreiging van een strafvervolging 
leeft. 

De stedenbouwkundige inspecteur heeft per aangetekende brief van 26 mei 2006 aan de 
beklaagden een afschrift bezorgd van het proces-verbaal van 23 mei 2006, waarin de 
uitvoering van handelingen zonder stedenbouwkundige vergunning is vastgesteld en 
waarin is vermeld dat "de[".] inbreuk aanleiding geeft tot de toepassing van de dwang- en 

strafbepalingen voorzien in titel V, hoofdstuk 1, van voormeld decreet op [de beklaagden 

en / e� " 



Door deze daad van opsporingsonderzoek leefden de beklaagden onder de dreiging 
van een strafvervolging. 

Drieënhalf jaar later- in januari 2010 - heeft de stedenbouwkundige inspecteur zijn 
herstelvordering voor advies voorgelegd aan de hoge raad voor het 
handhavingsbeleid, die op 22 februari 2010 advies heeft verleend. 

Op 9 december 2013 heeft de stedenbouwkundige inspecteur ter plaatse nieuwe 
vaststellingen gedaan, opgetekend in het proces-verbaal van 30 januari 2014. Een 
nieuwe herstelvordering is voorgelegd aan de hoge raad voor het handhavingsbeleid, 
die op 4 april 2014 positief advies heeft verleend. 

Op 5 augustus 2014 zijn de beklaagden 
strafrechter. 

�n gedagvaard voor de 

Het verstrijken van meer dan acht jaren tussen de eerste vaststelling van de inbreuken 
en de dagvaarding voor de strafrechter, is in deze echter niet louter aan het stilzitten 
van de vervolgende overheid te wijten. 

De beklaagden hebben in de periode immers verschillende pogingen ondernomen om 
de toestand op administratief vlak te regulariseren en het resultaat daarvan kon van 
belang zijn bij de afweging of de beklaagden strafrechtelijk moesten worden vervolgd. 

Een eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, ingediend op 24 augustus 
2007, werd uiteindelijk geweigerd bij ministerieel besluit van 3 juli 2009. 

Een tweede procedure heeft ertoe geleid dat de deputatie een vergunning met 
voorwaarden heeft afgeleverd, die evenwel met een arrest van raad voor de 
vergunningsbetwistingen van 14 mei 2013 werd vernietigd. 

Zo er weliswaar een overschrijding van de redelijke termijn is geweest, hebben de 
beklaagden daar niet enkel nadeel van ondervonden. In tegendeel heeft de overheid 
hen op die manier nog de kans gegeven om tot tweemaal toe te trachten de toestand 
te regulariseren. 

De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke staat een 'straf' is in de zin van 
artikel 6 EVRM, brengt overigens enkel mee dat de waarborgen van die bepaling 
moeten worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen 
een redelijke termijn. Voormelde vaststelling heeft niet tot gevolg dat die maatregel in 
de Belgische wetgeving van strafrechtelijk aard is, zodat de algemene bepalingen van 
het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, inzonderheid wat betreft het milderen van 
de straf of zelfs de eenvoudige schuldigverklaring, er niet op moeten worden 
toegepast. 
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De herstelvordering heeft niet zozeer een bepaald misdrijf als grondslag, maar wel de 
stedenbouwkundige verplichting die moet worden nageleefd en waarvan de niet-naleving 
leidt tot een met de wet strijdige toestand waardoor het openbaar belang wordt geschaad 
en waaraan een einde moet worden gesteld. Deze noodzaak om de goede ruimtelijke 
ordening te handhaven en waar nodig te herstellen, biedt wegens de aard zelf van de 
herstelvordering, geen ruimte tot mildering om redenen die enkel de persoonlijkheid van 
de dader betreffen en onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de wet. 

Weliswaar gaat de rechter overeenkomstig artikel 159 Grondwet en artikel 6.1.41, § 1, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij de wettigheidstoetsvan het gevorderde herstel na 
of dit nog steeds steunt op motieven die de ruimtelijke ordening betreffen en op een 
opvatting van de ruimtelijke ordening die niet kennelijk onredelijk is en daarbij komt ook 
het ruime tijdsverloop in aanmerking in die zin dat door de aldus gewijzigde 
omstandigheden, een verder herstel zoals gevorderd kennelijk onredelijk kan voorkomen, 
maar voor het overige staat het aan de strafrechter te oordelen in welke mate de 
omstandigheden van de zaak hem toelaten een passend en redelijk verantwoord 
rechtsherstel te verlenen dat voldoet aan het bepaalde in de artikelen 6.1 en 13 EVRM 
zonder dat hij daarbij de bevoegdheden hem toegekend door artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening zou overschrijden. 

De noodzaak van een passend rechtsherstel wegens overschrijding van de redelijke termijn 
wordt daarbij beïnvloed door de omstandigheid dat de betrokkenen in afwachting van de 
uitspraak langdurig voordeel hebben kunnen halen uit de door henzelf gecreëerde 
onwettige toestand. 

In deze heeft de vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn niet tot gevolg dat 
geen herstel meer kan worden bevolen. 

6. De strafrechter die uitspraak doet over de herstelvordering, moet nagaan of het 
misdrijf waarop deze is gesteund, bewezen is. 

Zoals vermeld in de dagvaarding, moeten de feiten in de tijd worden gesitueerd vóór de 
inwerkingtreding van de VCRO op 1 september 2009; de feiten waren op dat ogenblik 
strafbaar ingevolge de artikelen 99, § 1, 1° en 146, 1 • en 5° Stedenbouwdecreet 1999 
(Decreet Vlaams Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening), die bepalen : 

Artikel 99, § 1, Stedenbouwdecreet 1999 

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 

1' bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande 

vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of 

uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken die geen 

betrekking hebben op de s tabiliteit; 



Artikel 146 Stedenbouwdecreet 1999 

Met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 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 99 en 101 bepaalde handelingen, werken of wijzigingen 

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; 

5° de handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met het bevel tot 

staking, de bekrachtigingsbes/issing of, in voorkomend geval, de beschikking in 

kortgeding; 

De feiten van de telastleggingen zijn bewezen. 

Uit de vaststellingen van de inspecteur ruimtelijke ordening blijkt afdoende dat de 
beklaagden en een volledig nieuwe houten constructie hebben 
geplaatst binnen de contouren van de bestaande woning, waarvan de oorspronkelijke 
muren werden behouden. Deze nieuwe zelfdragende houten constructie steekt in de 
hoogte uit boven de oorspronkelijke woning en de nokhoogte is ongeveer een meter 
hoger dan het oorspronkelijke dak van de oude woning. Het dak en de voordeur 
werden vernieuwd. 

De beklaagden en betwisten dat zij een nieuwe vloerplaat onder 
de woning hebben gegoten, zoals hen in telastlegging A.1 wordt verweten. Terecht 
stellen zij dat het technisch niet mogelijk is of alleszins weinig waarschijnlijk is dat 
onder de reeds bestaande muren een nieuwe vloerplaat werd gegoten. 

Dat is evenwel niet wat in de telastlegging bedoeld wordt. 

Aan de binnenzijde van de bestaande constructie werd een nieuwe vloerplaat gegoten 
en de nieuwe houten zelfdragende constructie, die ook aan de binnenzijde van de 
oorspronkelijke muren staat, is op deze nieuwe verhoogde vloerplaat gebouwd. 

Het gieten van een nieuwe vloerplaat, het optrekken van een houten zelfdragend 
skelet en het plaatsen van een volledig nieuw dak op dat houten skelet, zijn allemaal 
vergunningsplichtige werken, die betrekking hebben op de stabiliteit van de woning. 

De beklaagden en voeren verder aan dat het dak nooit volledig 
afgewerkt werd. Ook dat wordt niet bedoeld in de telastlegging A.1 en A.2. Wat wel 
vaststaat is dat de houten constructie die de beklaagden hebben opgetrokken een 
nieuw dak heeft gekregen en dat het dak van de oude woning niet behouden werd. Of 
het nieuwe dak nog met voorlopige dakplaten is bedekt, dan wel volledig is afgewerkt, 
is daarbij irrelevant. 

11 
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Deze werken waren niet vrijgesteld van de vergunningsplicht krachtens het toepasselijke 
besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 'tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is'. 

7. Het verweer van de beklaagden en dat de woning als een 
vergund geachte woning moest worden beschouwd in de zin van artikel 4.2.14, § 14, VCRO 
(of destijds in de zin van artikel 96, § 4, Stedenbouwdecreet 1999), is op dit punt niet 
relevant. 

Wat aan de beklaagden wordt verweten, is immers het uitvoeren van de 
vergunningsplichtige handelingen in 2006. 

Het gegeven dat de woning reeds vóór 22 april 1962 was opgericht, verandert niets aan de 
vergunningsplicht voor de werken die in 2006 werden uitgevoerd en die betrekking hadden 
op de stabiliteit van de woning. 

8.  De beklaagden er voeren aan dat er geen misdrijf is, nu de 
bouwfirma die de nieuwe houten constructie heeft opgetrokken, hen had verzekerd dat er 
voor die werken geen voorafgaande stedenbouwkundige vergunning nodig was, zolang er 
gebouwd zou worden binnen de oppervlakte van de oorspronkelijke woning, zodat zij niet 
wisten dat zij een misdrijf begingen. 

Dat verweer kan niet worden aangenomen. 

Rechtsdwaling over de strafbaarheid van een handeling is slechts dan onoverwinnelijk 
indien uit de concrete elementen van de zaak kan afgeleid worden dat elke normaal 
voorzichtige en redelijke persoon in dezelfde omstandigheden ook zou hebben gedwaald. 

Het advies dat de beklaagden zouden hebben gekregen, is geen inlichting die uitgaat van 
de vergunningverlenende overheid. De beklaagden er hebben 
bewust het risico genomen om voort te gaan wat de bouwfirma hen zou hebben verzekerd, 
terwijl zij, indien zij als normaal voorzichtige en vooruitziende personen hadden gehandeld 
en de nodige inlichtingen hadden ingewonnen, moesten weten dat er wel degelijk een 
stedenbouwkundige vergunning vereist was voor de werken. 

Er is dan ook geen rechtsdwaling en de beklaagden 
feiten willens en wetens gepleegd. 

en hebben de 

9. De beklaagden er voeren aan dat de herstelvordering, die 
strekt tot het herstel van de plaats in de vorige staat en meer bepaald de afbraak van de 
woning, kennelijk onredelijk is in vergelijking met de last die dit voor hen met zich zou 
meebrengen. 



Het door de overheid gevorderde herstel moet overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel van artikel 1 eerste aanvullend protocol EVRM beantwoorden 
aan het vereiste rechtmatige evenwicht tussen een goede ruimtelijke ordening en het 
recht op ongestoord genot van de eigendom door de overtreder. 

De oppervlakte van de woning is dezelfde gebleven als voor de uitgevoerde 
handelingen en het dak is slechts beperkt verhoogd. Het hof acht de ruimtelijke 
impact hiervan - ten opzichte van de vooraf bestaande toestand, die wordt geacht 
vergund te zijn geweest, namelijk een woning met een zelfde oppervlakte maar wel 
een lagere nokhoogte - minimaal, zodat een afbraak van het volledige gebouw niet in 
verhouding is tot de last die voor beklaagden uit het gevorderde herstel zou 
voortvloeien en deze gevorderde afbraak niet opweegt tegen het voordeel dat hieruit 
voor de ruimtelijke ordening zou ontstaan, ten opzichte van de vooraf bestaande 
toestand. 

Het is wel zo dat de woning onverenigbaar is met de bestemmingsvoorschriften van 
het natuurgebied, maar dit was ook vóór de uitgevoerde werken zo, voor de 
bestaande woning die als vergund werd geacht. 

In de herstelvordering wordt geargumenteerd dat de "residentialisering" door de 
uitgevoerde werken "manifest bestendigd én versterkt" wordt. Dat blijkt evenwel niet 
uit objectieve vaststellingen. Met name is niet geweten of vóór de uitgevoerde 
werken de woning al dan niet als hoofdverblijfplaats was bestemd door de toenmalige 
bewoners. 

De overweging in de herstelvordering dat het nieuwe gebouw visueel storend is 
doordat een nieuwe houten structuur binnen de oude stenen gevelmuur is geplant, is 
weliswaar correct, zoals blijkt uit de voorgelegde foto's. De vraag rijst evenwel of de 
afbraak van de woning de enige mogelijke wijze van herstel is, om hieraan te 
verhelpen en of er niet door aanpassingswerken kan worden aan verholpen. 

Het hof besluit dat de herstelvordering, die strekt tot de afbraak van de volledige 
constructie, niet voldoende gemotiveerd is vanuit ruimtelijk oogpunt, nu zij verzuimt 
rekening te houden met de ruimtelijke impact van de vooraf bestaande en vergund 
geachte toestand en geen rekening houdt met mogelijke aanpassingen. 

10. Krachtens artikel 6.3.1, § 1, VCRO, beveelt de rechtbank, ambtshalve of op 
vordering van een bevoegde overheid, een meerwaarde te betalen en/of bouw- of 
aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met inachtneming van de 
volgende rangorde: 
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1• als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede 
ruimtelijke ordening, het betalen van een meerwaarde; 

2· als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de 
uitvoering van bouw- of aanpassingswerken; 
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3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschillende 
herstelmaatregelen gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in het 
eerste lid. 

Zoals gezegd, rijst de vraag of de ruimtelijke ordening kan worden hersteld door andere 
maatregelen dan het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand (de afbraak van 
de volledige constructie) en met name hetzij door de uitvoering van bouw- of 
aanpassingswerken en/of het betalen van een meerwaarde. 

Tevens rijst de vraag hoeveel die meerwaarde desgevallend bedraagt, berekend 
overeenkomstig de artikelen 14 en volgende van het besluit van de Vlaamse regering van 9 
februari 2018 'betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en 
opheffing van diverse besluiten'. 

De debatten worden heropend om de partijen toe te laten hierover hun standpunt mee te 
delen. 

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 

Gelet op de in het bestreden vonnis door de eerste rechter aangehaalde wetsartikelen; 
alsook de artikelen: 

24 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; 
210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering; 
21 t/m 28 V.T. Sv.; 
33 Programmawet van 5 augustus 2003; 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Doet het bestreden vonnis te niet en, opnieuw rechtsprekend; 



Op strafrechtelijk gebied. 

Stelt vast dat de strafvordering tegen en , beklaagden, 
vervallen is door verjaring en ontslaat hen van rechtsvervolging zonder kosten; 

Laat de kosten ten laste van de Belgische Staat; 

Over de herstelvordering. 

Heropent de debatten teneinde de partijen toe te laten standpunt in te nemen over de 
volgende punten : 

de vraag of de ruimtelijke ordening kan worden hersteld door andere 
maatregelen dan het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand (de 
afbraak van de volledige constructie) en met name hetzij door de uitvoering 
van bouw- of aanpassingswerken en/of het betalen van een meerwaarde; 

de vraag hoeveel die meerwaarde desgevallend bedraagt, berekend 
overeenkomstig de artikelen 14 en volgende van het besluit van de Vlaamse 
regering van 9 februari 2018 'betreffende de handhaving van de ruimtelijke 
ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten'. 

Zegt dat de partijen hun conclusie over deze punten zullen neerleggen ter griffie en 
aan elkaar overmaken op volgende data : 

conclusie voor het openbaar ministerie en de gewestelijk stedenbouwkundige 
inspecteur op 30 april 2019, 
conclusie voor de beklaagden �n op 28 juni 2019, 
syntheseconclusie voor het openbaar ministerie en de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur op 30 september 2019, 
syntheseconclusie voor de beklaagden �n op 29 november 
2019. 

Stelt de zaak vast op de rechtsdag van maandag 20 januari 2020 om 14.00 uur voor 
een geschatte pleitduur van 60 minuten; 

****** 
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Aldus gevonnist door : 

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

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

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

Van Impe \ .s 

en uitgesproken (conform artikel 782 bis Ger. W.) door de voorzitter, de he r G. De 
Coninck, in openbare terechtzitting van 29 januari 2019, waar aanwezig waren: 

- de heer G. De Coninck, 
- de heer B. Pieters, 
- de heer T. Gillioen, 

Gillioen 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
su bstitu ut-procureur-ge neraa 1, 

griffier, 

Dec inck 




