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ARREST
Het Hof van Beroep zetelende te Antwerpen

12 40 kaaer
recht doende in Correctionele Zaken, 

verleent het volgende arrest:
Inzake van het Openbaar Mini3terie
dagvaarding betekend op 8 juni 2001
tegen

1.
geboren te
wonende te

beklaagde
OVERLEDEN

1
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2.
geboren te 

wonende te

2

beklaagde

OVERLEDEN

Beklaagd van:

te van 9 januari 1990 tot 17 nov-ember
2000

hetzij door het waribedrijf te hebben uitgevoerd of 
aan de uitvoering rechtstreeks te hebben 
medegewerkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat 
het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had 
gepleegd kunnen worden

bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der 
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruitntelijke ordening en van de stedebouw, 
gewijzigd bij: de artikelen 4, 20, 21 en 25 der wet 
van 22 december 1970 en gecoordineerd op 22 
oktober 1996 door het decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening (art. 42), thans strafbaar 
overeenkomstig de artikelen 1, 2, 99§ 1-1°., 146, 
147, 148, 149 en 204 van het decreet houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening d.d. 18 
mei 1999 (B.S. 8/6/1999)

- zonder voorafgaande schriftelijke en 
uitdrukkelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen,

de eerste en de tweede

als mede-eigenaars 
op het onroerend goed gelegen te 
gekadaatreerd als ,
met een (globale) oppervlakte van 18a - 12a 
(KI 34.200), 
eigendom van

de hiema vermelde werken in artikelen 44 en 42 
omschreven, van 9 januari 1990 tot 17 november 
2000 te hebben instandgehouden namelijk:

een woonhuis met dakverdieping te hebben 
opgetrokken en afgedekt met een zadeldak nit
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pannen (oppervlakte: 12,5 X 13,5m X 2,85m gemeten 
tot kroonlijst), daar waar er een landbouwloods 
met berging zou moeten zijn opgetrokken

Melding nr. 77-M-13/06/2001-4286/741 d.d. 13 juni 
2001
Tumhout, 2do hypotheekkantoor, boek 3965, nr. 4 
kosten 1315 frank
de hypotheekbewaarder (get) M. Geudens

.het onroerend good toebehorend aan
en : krachtens een akte

van schenking van de blote eigendom ontvangen op 
6.5.1953 door • , notaris te

ophouding vruchtgebruik: overlijden 
. 12.1.66, overlijden 3.11.72

en inzake

DE STEDEHBOUHX'01,'»*IGE INSPECTEUR
bevoegd voor het grondgebied van de provincie 
Antwerpen, met kantoor gevestigd te 2018 
Antwerpen, Lange Kievitstraat 111/113

eiser tot herstel

vertegenwoordigd door Mr. Johan Claes, advocaat 
bij de balie van Antwerpen

tegen de rechtsopvolgers van beklaagden, nl.:

geboren te i
wonende te i i
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2» ' i <

geboren te 1 
wonende te :

3.
<
geboren te ' 
wonende te

4.
geboren te ' 
wonende te

5.
geboren te 
wonende te

6.

geboren te 
wonende te

7.

geboren te 
wonende te

OVERT iKDEN

met als rechtsopvolgers 

7.1.
geboren op i 
wonende te

7.2.

geboren op 
wonende
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8.
geboren te 
wonende te ___

geboren te 
wonende te

10.

geboren te 
wonende te

11.
geboren te 
wonende te

de rechtsopvolgers sub l tot en met 6, 7.1, 7.2 en 
B tot en met 11 vertegenwoordigd door Mr. Jo Van 
Lommel en Mr. Ploris Sebreghts, balden advocaat 
bij de balie van Antwerpen;

* * *

Gelet op de hogere beroepen ingesteld
- op 3 oktober 2002 door beklaagden
en opzichtens alle beschikkingen
- op 3 oktober 2002 door het Openbaar Ministerie
wat bet reft de beschikkingen op strafgebied tegen 
beklaagden en

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen door 1 
rechter op 1 oktober 2002, door de correctionele 
rechtbank van Tumhout, 15° kamer, dewelke als 
volgt heeft beslist:
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Veroordeelt beklaagden en
ieder wegens voormelde tenlastelegging 

tot een geldboete van HONDEKD EURO (gedeeld door 
40,3399).

Zegt voor recht dat voormelde geldboeten worden 
verhoogd met 1990 opdeciemen en gebracirt: op 
495,79 euro.

Boeten vezvangbaar bij gebrek aan bstaling binnen 
de wettelijke termijn door een gevangenzitting van 
1 maand, ieder.

Verwijst beklaagden en
ieder tot een vierde der kosten van het proces, 
belopende in het geheel en tot op heden: 110,13 
euro.

Verwijst beklaagden en
tevens ieder tot betaling van een vergoeding van
25 euro.

Verwijst beklaagden en
bovendien, bij wijze van bijdrage tot de 
financiering van het Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, ieder 
tot betaling van een bedrag van TIEN EURO verhoogd 
met 40 opdeciemen en gebracht op VIJFTIG EURO.

En recht doende op de schriftelijke vordering van 
de gemachtigde ambtenaar:

Veroordeelt beklaagden en
om binnen de twaalf maanden na het in

kracht van gewijsde treden van huidig vonnis, dit 
onder verbeurdverkl axing van een dwangsom van 50 
euro per dag vertraag, over te gaan tot het 
herstel van de plants, gelegen te ,
kadastraal gekend als 1 in de
vorige Btaat door het slopen van de wederrech- 
telijk ppgerichte woning met dakverdieping met 
zadeldak uit pannen (12,5 x 13,5 x 2,85 m), het 
vexwi jderen van de funderingen en het afvoeren van 
alle afbraakmateriaal waarbij het terrein nadien 
dient aangevuld te worden met goede teelaarde.

Machtigt het College van Burgemeester en Schepenen 
of de gemachtigde ambtenaar, ingeval huidig vonnis 
binnen de voormelde termijn niet ten uitvoer werd 
gelegd, daarln te vaorzien op kosten van 
beklaagden.

* * *
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Gelet op het arrest, op tegenspraak gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 12“ kamer, op 
14 maart 2007, waarblj ils volgt werd beslist:

Omachrijvlng van de feiten

Conform de vordering van }et Openbaar Ministerie, 
dient de omschrijving van de feiten geactualiseerd 
te worden als volgtr

nde feiten thans strafbaar gesteld zijnde 
overeenkomstig de artikelen 99, 146, 149, 150,
151, 153, 160 en 204 van het Decreet van 18 mei 
1999, houdende de organisatie van de ruiratelijke 
ordening, zoals gewijzigd bij artikel 2 van het 
decreet van 28 September 1999, artikelen 16, 36., 
38, 64 van het decreet van 26 april 2000, 
artikelen 4 en 10 van het decreet van 13 juli
2001, artikelen 2 en 3 van het decreet van 1 maart
2002, artikelen 6 en 7 van het decreet van 8 maart 
2002, artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 van het decreet 
van 4 juni 2003 en artikelen 46, 47 en 48 van het 
decreet van 21 noveraber 2003"

Verklaart de hogere beroepen ontvahkelijk;

Stelt vast dat de strafvordering opzichtens 
beklaagde vervallen is ingevolge
overlijden;

Het bestreden vonnis wijzigend;

Actualiseert de feiten zoals hiervoor gezegd; 

Al.vorens verder recht te doen;

Legt de herstelvordering voor eensluidend advies 
voor aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid;

Heropent de debatten op de terechtzitting van 
woensdag 12 december 2007 om 14 uur;

De kosten

Laat de kosten gerezen op de strafvordering met 
betrekking tot beklaagde ten laste van
de Staat;

Houdt de beslissing over de kosten met betrekking 
tot de strafvordering met betrekking tot beklaagde 
Van den Broeck en over de kosten met betrekking 
tot de herstelvordering aan.
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Gelet op het advlaa van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, neergelegd op de griffie op 2 
november 2007.

* * *

Gelet op de dagvaarding tot hervatting van het 
gedlng van 2 februari 2009 namens de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur tegen de 
rechtsopvolgers van de overleden beklaagden ' 

en __ _______

« * *

Gelet op het arrest., op tegenspraak gewezen door 
het Bo£ van Beroep te Antwerpen, 12s kamer, op 
18 saart 2009, waarbij als volgt werd beslist:
Na herneming van de zaak, het arrest van 14 raaart 
2007 verder uitwerkend;

Op strafrechtelijk gebled

Verklaart de strafvordering vervallen ten aanzien 
van beklaagde wegens diens
overlijden;

Met betrekking tot de herstelvordering

Vooraleer verder recht te doen;

Legt de herstelvordering voor aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid voor eensluidend advies;

Beveelt de heropening der debatten ter 
terechtzitting van woensdag 16 december 2009 
om 10 u\ir;

De kosten

Laat de kosten in beide aanleggen gerezen op de 
strafvordering m.b.t. beklaagde 

ten lasts van de Staat;
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Houdt de beslissihg over de overige kostexx 
voorlopig aan.

* * ♦

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, neergelegd op de griffie op a juni 
2009.

* * *

Gelet op de akfce van gedlnghervatting neergelegd 
ter griffie op 17 decenber 2010 namens de 
erfgenamen van zljnde

en i i

* * *

I• Procedure
De heer Voorzitter doet verslag.

De eiser tot herstel wordt gehoord in zijn 
middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, 
voornoemd.

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn 
vorderingen.

De rechtsopvolgers van beklaagden worden gehoord 
in hun middelen van verdediging., ontwikkeld door 
hun raadslieden, voornoemd.

De neergelegde conclusies en stukken worden in het 
beraad betrokken.

Omschrijving van de feiten
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Conform het kantschrift van bet Openbaar 
Ministerie neergelegd ter zitting van 16.12.2009, 
client de omschrij v±ng der feiten geactualiseerd te 
worden als volgt:

"de feiten met ingang van 1 September 2009 thans 
strafbaar gesteld zijnde overeenkomstig de 
artikelen 93.1° a) en c) , 146, 149, 150, 151, 153., 
160 en 204 van het Decreet van 18 mei 1999 
houdende de organi-satie van de ruimtelijJce 
ordening zoals gewijzigd bij artikel 2 van het 
Decreet van 28 September 1999, de artikelen 16,
36, 38 en 64 van het Decreet van 26 april 2000, de 
artikelen 4 en 10 van het Decreet van 13 juli 
2001, de artikelen 2 en 3 van het Decreet van 1 
maart 2002, de artikelen 6 en 7 van het Decreet 
van 8 maart 2002, die artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 
van het Decreet van 4 juni 2003 en de artikelen.
46, 47 en 48 van het Decreet van 21 november 2003 
en laatst bij de artikelen 36, 50, 53, 54, 55, 56, 
61 en 95 van het Decreet tot aanpassing en 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid van 27 maart 
2009 (B.S. 15.05.2009)

en

de feiten bij toepaBsing van de artikelen 110 en 
111 van boek XXV van het Decreet tot aanpassing en 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid van 27 maart 
2009 (B.S. 15.05.2009) met ingang van 1 September 
2009 eveneens omschreven als een inbreuk op 
artikel 4.2.1.1° a) en c) en strafbaar gesteld bij 
de artikelen 6.1.1.lid 1.1°, 6.1.41.§I, €.1.42, 
6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening (Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende codrdinatie van de Decreetgeving 
op-de ruimtelijke ordening d.d. 15 mei 2009 (B.S. 
20.08.2009))".

De feiten op zich zijn hierdoor niet gewijzigd.

De rechtaopvolgers van beklaagden werden hiervan 
in kennis gesteld en hebben de gelegenheid 
gekregen bun verweermiddelen desbetreffend near 
voran te brengen.

II. Motivering ten gronde

1. Korte historiek

10

Op 25.02.1985 werd door het College van 
Burgemeester en Schepenen een bouwvergunning 
verleend voor het bouwen van een loods met berging 
voor landbouwraacbines.
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Op 4.08.1986 werd de regular!satievergunning 
geweigerd door hst College van Burgeraeester en 
Schepenen waarbij een woning werd opgericht in 
plaats van de vergunde loods met als motivering 
dat een tweede woning bij een niet leefbaar 
landbouwbedrljf onaanvaardbaar was.

Op 19.10.1987 verleende het College van 
Burgemeester en Schepenen een gunstig advies met 
betrekking tot de aanvraag tot regularisatie van 
de loods omgevormd tot woning en de oude woning 
tot opslagplaats.

Uit het proces-verbaal van 11.06.1990 blijkt 
echter dat de oude woning die tot opslagplaats 
moest omgevormd worden, door

werd verkocht blj akte 
verleden op 9.01.1990 aan

Verder onderzoek wijst vervolgens uit 
dat de oude inmiddel-s verkochte woning niet werd 
omgevormd tot opslagplaats maar door de nieuwe 
eigenaars als woning werd gebruikt.

Op 18.01.1995 werd door de stedenbouwkundige 
inspecteur een herstelvordering aan het College 
van Burgemeester en Schepenen meegedeeld waarbij, 
met betrekking tot de woning die werd opgericht in 
plaats van de loods met berging, een meerwaardesom 
werd gevorderd van 720.000 oude bfr. Het College 
van Burgemeester en Schepenen stemde op 30.01.1997 
met deze herstelvordering in waarop de 
stedenbouwkundige inspecteur op 23.05.1997 deze 
herstelvordering aan het Operibaar Ministerie 
meedeelde.

Op 4.10.2000 wijzigde de stedenbouwkundige 
inspecteur zijn herstelvordering en vorderde niet 
langer de meerwaarde, maar vordert hij de afbraak 
van de wederrechtelijk opgerichte woning op 
straffe van een dwangsom van 5.000 oude bfr., 
thans 125 euro.

Op 14 mei 2001 werden wijlen
gedagvaard voor de

correctionele rechtbank te Turahout wegens het 
instandhouden van een woonhuis met dakverdieping 
afgedekt met zadeldak uit pannen, daar waar een 
landbouwloods met berging moest zijn opgetrokken 
en dit in strijd met de verleende vergunning.

2. Met betrekking tot de herstelvordering

De wederrechtelijke constructie is gelegen in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens 
het gewestplan goedgekeurd bij



1367 P 2002 12

K.B. van 28.07.1978, zijnde een niet kwetsbaar 
ruimtelijk gebied.

De stedenbouwkundige inspecteur handhaaft zijn 
herstelvordering van 4.10.2000 tegen de 
rechtsopvolgers van wijlen i i i

Overeenkomstig artikel 6.1.1. laatste lid van de 
Via arose Codex Ruimtelijke Ordening kan een 
berstelvordering die 1b ingesteld op grond van 
instandhouding vanaf 1 September 2009 niet langer 
worden ingewilligd indien de instandhouding op het 
ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is, 
wat hier het geval is.

De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
en de wil van de decreetgever zijn daaromtrent 
zeer duidelijk, wat ook bevestigd werd door het 
Grondwettelijk Hof in zijn arrest d.d. 29 juli 
2010.

Tevergeefs wil de stedenbouwkundig inspecteur de 
feiten van instandhouden nog horen herkwalificeren 
als een inbreuk op artikel 6.1.1.lid 1.6° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening au dergelijke 
inbreuk eveneens als een oprichtingsmisdrijf en 
aflopend misdrijf dient te worden beschouwd. Deze 
inbreuk is bovendien niet meer te vereenzelvigen 
met de feiten van oprichting waarover het Hof geen 
rechtsmacht heeft. Dit betreft dan gebeurlijk 
nieuwe of andere feiten die evenwel niet voor het 
eerst in hoger beroep kunnen aanhangig gemaakt 
worden.

In zoverre de eiser tot herstel de 
herkwalificering betracht van de feiten van 
instandhouding waarmee het Hof wel gelast is naar 
een inbreuk op artikel 6.l.l.lid 1.6° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is dergelijke 
herkwalificering doelloos want zij zou leiden tot 
een identiek gevolg, nu ook voor dergelijke 
inbreuk een herstelvordering overeenkomstig art. 
6.1.1 vierde lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
ordening niet langer meer kan worden ingewilligd 
indien, zoals hier, overeenkomstig art. 6.1.1.. 
derde lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening de strafsanctie voor het instandhouden 
van dergelijke inbreuk niet meer geldt, vexmits de 
beweerd wederrechtelijke handeling op het ogenblik 
van de instandhouding niet gelegen is in een 
ruimtelijk kwetsbaar gebled. Derhalve geldt voor 
deze inbreuken ook artikel 6.1.1. laatste lid van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en kan de 
herstelvordering niet langer worden ingewilligd.
De herkwalificering is derhalve niet nodig, want
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de feiten zijn correct omschreven, en bovendlen 
oimuttig want ze leidt tot een identiek gevolg 
zoals uitdrukkelijk gewild door de decreetgever.

De overige argumentatie van eiser tot herstel ia 
niet van aard het Hof anders te doen oordelen 
en/of niet terzake dienend.

OM DIB REDBNKN: 

HET HOP,

Het arrest is op tegenspraak,

v-'dE-ar tike ten:

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 
15 juni 1935

- 162, 185, 190, 190 ter, 194, 195, 199, 200, 
202, 203, 203 bis, 210, 211 vetboek van 
strafvordering
1, 2, 3, 7 strafwetboek
146 derde en vierde lid van het decreet van IB 
mei 1999

- 6.1.1. derde en vierde lid Vlaamse Codex 
Ruiintelijke Ordening

Na herneming van de zaak, de arresten d.d.. 
14.03.2007 en 18.03.2009 verder uitwerkand;

Actualiseert de feiten zoals hoger vermeld (paglna 
10) ;

Verleent akte van gedinghervatting door
en namens hun

vader ;

Met betrekkinq tot de herstelvordering

Het bestreden vonnis wijzigend;

Stelt vast in rechte dat de herstelvordering met 
betrekking tot de afbraak van de woning niet 
langer kan worden ingewilligd;

De kosten
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Veroordeelt de eiser tot herstel tot de kosten in 
beide aanleggen met betrekking tot de 
herstelvordering, incluslef de kosten van 
dagvaarding in gedinghervatting, de kosten 
voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op nihil.
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Dlt arrest la gewezen te ANTWERPEH door het 
HOF VAN BEROEP, TWAALFDE KAMER, 
samengesteld ult

N. SNELDERS, Voorzitter,

P. BOYLE, Raadsheer,

L. KNAPEH, Raadsheer,

as op de openbare terechtzitting van

ZES APRIL TWEEDOIZEND EH ELF

uitgesproken door Voorzitter N. SNELDERS,

in aanwezigheid van Advocaat-generaal L. DE MOT,

met bijstand van Qriffier J. GEYSEMANS.

P. BOYLE N. SNELDERS




