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Merit: .

OM UlTSLUiTEND TE OIENEN 
IN BESTUURSZAKEN.

Nr ^3 0 van het arrest 

Nr. 129 V 97 van het parket

Nr. 443/97 der griffie

ARREST

Hof van Beroep te Brussel, 15 de kamer, 

zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest:

In zake van het Openbaar Ministerie en van

en zijn echtgenote , samenwonende te
rut\<£ Blanden, , in hun hoedanigheid van hun

gemeenschappelijk huwelijksvermogen en ieder in eigen naam,

burgerlijke partijen,
niet aanwezig noch vertegenwoordigd alhoewel rechtsgeldig gedagvaard,

§

Beschuldigd van:
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Te

In overtrading van artikelen 44 en 64 van de wet van 29 maart 1962, door 
het uitvoeren van werken, het in stand houden ervan, door het verkavelen 
van grondeigendom of hoe dan ook, inbreuk te hebben gemaakt op de 
voorschriften der bijzondere plannen van aanleg, op de bepalingen van de 
titels II en III of op die van de verordeningen, vastgesteld ter uitvoering van 
titel III en van het eerste hoofdstuk van titel IV van voomoemde wet, 
namelijk door zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen,

A. meermaals, tussen 7 maart 1990 en 24 augustus 1992,

te hebben gebouwd, een grand te hebben gebruikt voor het plaatsen van 
een of meer vaste inrichtingen, te hebben afgebroken, te hebben herbouwd 
of een bestaande woning te hebben verbouwd, in stand houdings- of 
onderhoudswerken uitgezonderd, en meer bepaald op het onroerend goed, 
gelegen te . oekadastreerd sectie en
eigendom van - • ( namelijk door een niet vergunde veranda te
hebben uitgebreid, een aldak teJiebben opgericht en houten panelen te 
hebben gepiaatst.

B. sedert het beeindigen van voornoemde werken, minstens in de periode 
van 24 augustus 1992 tot 23 maart 1996,
de wederrechtelijk gebouwde constructies, nl. de veranda, afdak en houten 
panelen te hebben in stand gehouden.

Gezien de hogere beroepen ingesteld op :

- 28 maart 1997 door beklaagde tegen alle beschikkingen op civielrechtelijk 
en strafrechtelijk gebied;
- 28 maart 1997 door het openbaar ministerie tegen beklaagde;

tegen een vonnis gewezen door de 9 e kamer van de correctionele recht- 
bank te Leuven d.d. 24 maart 1997, dat na tegenspraak zegt:

- op straIIL-iSl

dat de ten laste gelegde feiten bewezen zijn zoals omschreven in de 
dagvaarding;

dat de herstelvordering gegrond is.

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 300 frank x 200 = 60.000 frank 
of 1 maand vervangende gevangenisstraf.

A
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bijdrage : 10,-fr x 200 = 2.000,-fr. 
vergoeding: 1 000,-fr. 
kosten: 2.027,- fr.

Beveelt beklaagde de plaats,
perceel gekadastreerd . te herstellen in de oorspron-

kelijke staat door afbraak van de wederrechtelijk opgerichte constructies, nl. 
de niet-vergunde veranda, het afdak en de houten panelen, en dit binnen de 
twaatf maanden vanaf heden.

Zegt voor recht dat beklaagde, bij gebreke van uitvoering van deze 
herstelmaatregel binnen de gestelde termijn in het voordeel van de Vlaamse 
Gemeenschap, een dwangsom zal verbeuren van 1.000 frank per dag 
vertraging, mits betekening van dit vonnis, overeenkomstig art. 1385 bis van 
het Ger. W.

Zegt voor recht dat, indien de beklaagde niet zetf tot het herste! van de 
plaats in de vorige toestand overgaat binnen de gezegde termijn, de 
gevolmachtigde ambtenaar van het bestuur voor de stedenbouw van 
ambtswege in de uitvoering ervan zal voorzien en de van de afbraak 
voortkomende materialen en voorwerpen verkopen, vervoeren, opslaan 
en/of vernietigen op een door hem gekozen plaats en beklaagde ertoe 
gehouden zal zijn alle uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van 
de verkoop van de materialen en voorwerpen te vergoeden op vertoon van 
een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter.

Zegt voor recht dat melding van dit vonnis zal gemaakt worden in de rand 
van de overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor van 
Leuven 1, boek 5018, nr. 29.

- op buraerlijk aebied :

Verklaart de burgerlijke vordering ontvankelijk en gegrond.

Beveelt beklaagde de plaats, zoals hoger omschreven, te herstellen in de 
oorspronkelijke staat, door afbraak van de wederrechtelijk opgerichte 
constructies en dit binnen de 12 maanden vanaf heden.

Zegt voor recht dat beklaagde, bij gebreke van uitvoering van deze 
herstelmaatregel binnen de gestelde termijn, in het voordeel van het 
gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de burgerlijke partijen, een 
dwangsom zal verbeuren van 1.000 frank per dag vertraging, mits 
betekening van dit vonnis overeenkomstig art. 1385 bis Ger. W.

Veroordeelt beklaagde tot betaling aan de burgerlijke partijen als 
beheerders over hun gemeenschappelijk vermogen, een bedrag van 50.000 
frank en 1 frank als vergoeding voor de morele schade voor ieder van hen,
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te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf heden en meer de 
kosten.

Gehoord de heer Mahieu in zijn verslag.

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vorderingen.

Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door Mr. 
P. Nelissen Grade, advocaat aan de balie van Leuven.

Gelet op de conciusie overgelegd door Mr. Nelissen Grade, voormeld.

Hoewel regelmatig gedagvaard voor de terechtzitting van 8 november 1999, 
zijn de burgerlijke partijen en hierop niet
verschenen en werden zij evenmin vertegenwooraiga aoor een advocaat;

zij lieten eveneens verstek gaan op de zitting van 28 februari 2000, datum 
waarop de zaak op de zitting van 8 november 1999, in hun afwezigheid, 
werd uitgesteld.

De hogere beroepen, die regelmatig zijn ingesteld naar vorm en termijn, zijn 
ontvankelijk.

Qd strafrechteliik gebied :

- de vordering van het openbaar ministerie.

De tenlasteleggingen A en B, die door de eerste rechter voor vaststaand 
werden geacht, zijn ook na onderzoek van de zaak ter terechtzitting van het 
hot bewezen gebleven.

Beklaagde wordt vervolgd uit hoofde van de wederrechtelijke oprichting en 
het wederrechtelijk in standhouden van drie bouwsels: (de uitbreiding van) 
een veranda, een afdak en houten panelen.



5

De bouwovertreding met betrekking tot deze bouwsels wordt aangetoond 
door de processen-verbaai van vaststelling van de bevoegde ambtenaren 
(administratie ruimtelijke ordening en huisvesting). Hoewel oorspronkeiijk 
werd geverbaliseerd "tegen" , bleek dat bedoelde
werken werden uitgevoerd door beklaagde die het goed verwierf in 1989.

Beklaagde verklaarde:

- stuk 13: “(...) De veranda was aanwezig maar werd door mij groter 
gemaakt

- O K. IV, stuk 8: "(...) In het verleden had ik een mondelinge afspraak met 
de buur over het plaatsen van een houten afsluiting om geen hinder te 
hebben van de klanten dewelke in het tuinterras vertoefden. Hij was akkoord 
met het plaatsen van deze afsluiting.

Het lijdt geen twijfel dat voormelde bouwsels, voorwerp van de 
tenlasteleggingen A en B, vergunningsplichtig zijn. De foto's gevoegd aan 
de klacht van (O.K. IV, stuk 2 tonen aan dat de houten
panelen door hun vasthechting aan een in de grand geincorporeerde 
afsluiting eveneens moeten worden beschouwd als een vergunningsplichtig 
bouwsel.

Beklaagde kan niet voorhouden dat hij als bouwheer niet zou geweten 
hebben dat hij alvorens deze werken uit te voeren moest beschikken over 
een voorafgaande vergunning vanwege de bevoegde overheid.

Niets weerhield er beklaagde van zich destijds grondig te laten voorlichten 
omtrent zijn verplichtingen. Hij toont niet aan (en hij biedt evenmin aan het 
bewijs te leveren) dat hij destijds door de administratie verkeerd ingelicht 
zou zijn geweest.

Het staat vast dat de beklaagde, zowel bij het bouwen als bij het in 
standhouden, heeft gehandeld met de wil op resultaat, hetgeen het moreel 
bestanddeel van de voormelde misdrijven impliceert.

Hier tegenover biijft beklaagde in gebreke het bestaan te bewijzen van een 
onoverkomelijke grand van dwaling.

De gepleegde feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 
een zelfde misdadig opzet; tussen het plegen ervan verliep geen termijn van 
venaring, zodat §£n straf moet worden uitgesproken.

Het verzoek van beklaagde, ertoe strekkende een opschorting uit te spreken 
van de uitspraak van veroordeling, kan in casu niet worden ingewilligd. De 
doeistellingen van de strafvervolging zouden hierdoor niet worden bereikt.



6

Integendeel is het hot de mening toegedaan dat de door de eerste rechter 
uitgesproken straf wettelijk is en aangepast aan de ernst van de gepleegde 
misdrijven, onder meer aan de berokkende hinder en schending van 
stedenbouwkundige normen, aan de duur van het in stand houden en aan 
de persoonlijkheid van de beklaagde die aldus blijk geeft van een 
maatschappelijk storende en egocentrische ingesteldheid.

Terecht heeft de eerste rechter beklaagde overeenkomstig artikel 29 van de 
wet van 1 augustus 1985, veroordeeld tot de verplichting een bedrag van 
tien frank te betalen, verhoogd met de wettelijke opdeciemen Hij werd ook 
passend veroordeeld in de kosten.

De misdrijven werden gepleegd zowel voor als na 1 januari 1994.

- de vordering van de gemachtigde ambtenaar.

Er is geen aanleiding de beslissing nopens deze vordering uit te stellen 
zoals beklaagde verzoekt. De administratiefrechtelijke afhandeling belet niet 
nu reeds uitspraak te doen omtrent de vordering van de gemachtigde 
ambtenaar, die noodzakelijk is om de sporen van het misdrijf te doen 
verdwijnen.

Binnen de wettigheidscontrole die door het hof kan en mag worden 
uitgeoefend, wordt vastgesteld op grand van de stukken 11, 14 en 16 dat de 
vordering van de gemachtigde ambtenaar voldoet aan de 
geldigheidsnormen. Rekening houdend met de nefaste gevolgen 
voortspraitend uit de misdrijven, kan er geen sprake zijn van een 
onevenredige en onverantwoorde herstelvordering.

De vordering van de gemachtigde ambtenaar dient dan ook te worden 
ingewilligd, zoals toegestaan door de eerste rechter.

Op buroeflijk qebiecL:

IDe burgerlijke partijen en zijn niet verschenen om hun
I vordering gestand te doen.
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OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

RECHTSPREKEND bij verstek ten opzichte van de burgeiiijke partijen 
en na tegenspraak voor het overige,

Gezien de wetsbepalingen in het bestreden vonnis aangehaald, alsook de 
artikelen :

24 van de wet van 15 juni 1935;
66, 154, 162, 186, 189, 190, 210 en 211 van het wetboek van strafvordering; 
44, 64, 65 en 69 van de Wet van 29 maart 1962, gewijzigd bij Wet van 22 
december 1970, opgenomen in het Decreet betreffende de Ruimtelijke 
Ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996, bekrachtigd bij Decreet van 4 
maart 1997, als artikels 42, 66, 68 en 72 ;
100 van het strafwetboek ;
K.B van 29 juli 1992, gewijzigd door het K.B. van 23 december 1993.

en uitgezonderd artikelen:

44 van het strafwetboek ;
1382 van het burgerlijk wetboek.

Ontvangt de hogere beroepen;

Op strafrechtelijk qebied:

Bevestigt het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen mits de enkele 
wijziging dat de termijn van twaalf maanden, die aan beklaagde wordt 
toegestaan om over te gaan tot de vrijwillige afbraak, ingaat op de datum 

j van uitspraak van huidig arrest;

Veroordeelt de beklaagde in de kosten van het hoger beroep, bedragende 
de som van 3.361 frank.

Stelt vast dat de burgerlijke partijen en hun
vordering niet gestand doen en laat de kosten van de burgerlijke vordering 
in beide aanleggen te hunnen laste.
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Aldus gevonnist door:

De heer Mahieu,
De heer Simons, 
Mevrouw De Preester,

Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,

magistraten der vijftiende kamer van het hot van beroep te Brussel die aan 
de beraadslaging hebben deelgenomen overeenkomstig artikel 778 van het 
Gerechtelijk Wetboek,

en, gezien de wettige verhindering van de heer Simons, Raadsheer, de 
uitspraak bij te wonen, uitgesproken in openbare terechtzitting van dezelfde 
kamer op 28 maart 2000, overeenkomstig de beschikking van mevrouw de 
Eerste Voorzitter van 28 maart 2000, en dit bij toepassing van artikel 779 
van het Gerechtelijk Wetboek,

waar aanwezig waren 
de Heer Mahieu, it fWje.
mevrouw De Preester, 
de Heer Verbelen, 
de Heer Houben,

Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer.

Advocaat-generaal,
Griffier,

(goedgekeurd de doortialing van — lijn(en)en woord (en)




