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ARREST

Het Hof van Beroep zitting houdende 

te Antwerpen, achtste kamer.

recht doende in correctionele zaken,

spreekt het volgende arrest uit:

Inzake van het OPENBAAR MINISTER1E

en van de BURGE RLIJKE PARTUEN:

1DESTAP
vertegenwoordigd door het College van Burge- 
meester en Schepenen, met kantoren te

vertegenwoordigd door Meester M. Similon, Advocaat bij de balie te Hasselt,

2. en zijn echtgenote

beiden gepensioneerden, 
beiden wonende te

uitsluitend voor 
bestuurlijke tnllchtlng— 

— behoelten van inwendlge
aard

■+
' -iz

beiden vertegenwoordigd door Meester Ph. Tielemans, Advocaat bij de balie 
te Gent,
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beklaagde, aanwezig.

2.
kantoorbediende, 
geboren te op
wonende te

3.
verpleegkundige, 
wonende te

U

vertegenwoordigd door Meester C. Lemache, Advocaat bij de balie te 
Hasselt,

teeen:

1.
werktuigkundige, 
geboren te op
wonende te

beklaagde,
vertegenwoordigd door Meester F. Van Swygenhoven, Advocaat bij de balie 
te Hasselt;
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Beticht van:

te , vastgesteld op 2 februari 1995:

Als eigenaars-opdrachtgevers, en uitvoerders,op het onroerend goed 
gelegen

a) te gekadastreerd of geweest
zijnde
b) te , eigendom van:
1 / i crphorpn tp op

, wonende te , t
2/

op wonende te
ophorpn te

een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of voor schroot te hebben 
aangelegd, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke ver- 
gunning van het college van burgemeester en schepenen, en vanaf 02 
februari 1995 voormeld bouwwerk in stand te hebben gehouden, 
teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de geraachtiade 
ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen, in toepassing 
van art. 65 fl 1 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stedebouw

- de plaats te herstellen in de vorige staat of het strijdige gebruik 
te staken;
en tot veroordeling tot een dwangsom van 6.000#- Fr. per dag bij 
niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn.

Gelet op de overschrijving op het 
op , boek

te
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12 december 1997 door beklaagden,
12 december 1997 door het Openbaar Ministerie,

tegen het vonnis op tegenspraak gewezen op 2 
december 1997 door de dertiende kamer (1 rechter) 
van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, 
dewelke recht doende in correctionele zaken, 
besliste als volgt:

Stelt vast dat de ten laste van beklaagde gelegde feiten 
van het oprichten en van het instandhouden van het wederrechtelijk 

rericht bouwwerk dienen te worden gepreciseerd als volgt : vanaf 
02.1995 tot minstens de datum der dagvaarding zijnde 22.03.1997.

Verklaart beide beklaagden plichtig aan het ten laste 
gelegde feit zoals in de dagvaarding met uitbreiding en na aanpassing 
omschreven.

Veroordeelt beide beklaagden elk tot een geldboete van 
HONDERD FRANK, gebracht op TWINTIGDUIZEND FRANK, -door verhoging met 
1.990 deciraen, subsidiair een gevangenisstraf van ZESTIEN DAGEN.

Legt aan beide veroordeelden tevens een vergoeding op van 
1 .000 frank, overeenkomstig het artikel 91 van het K.B. van 28 december 
1950, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het K.B. van 23 december 1993.

Verplicht beide beklaagden, bij toepassing van art. 28 en 
29 der wet van 01.08.1985 en art. 58 KB. 18.12.1986, zoals gewijzigd 
door art. 3 der wet van 24.12.1993, ieder tot beta ling van EEN bijdrage 
van TIEN frank, TELKENS gebracht op TWEEDOIZEND frank, door verhoging 
met 1.990 decimen.

Beveelt dat de plaats in de vorige staat zal hersteld 
worden, hetgeen de totale opruiming en verwijdering van de afgedankte 
voertuigen en het schroot impliceert, en dit binnen het JAAR van het 
in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis en beslist dat het 
College van Burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar, 
ingeval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, daarin op kosten van 
beklaagde kan voorzien.

Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert gerechtigd is 
de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen 
te verkopen, te vervoeren, op te slaan*en te vernietigen op een door 
haar gekozen plaats.

En statuerende op burgerlijk gebied:

Houdt de uitspraak over de kosten aan.

1228, zaal e^u^ropening der d^tten °p dlnsdaa 24 februa:

Gelet op het hoger beroep ingesteld op:
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Gehoord de Heer H. Vangenechten, Raadsheer in zijn verslag;

Gehoord de burgerlijke paitij De Stad Hasselt in haar middelen ontwikkeld door 
Meester M .Similon, Advocaat bij de balie te Hasselt;

Gehoord de burgerlijke partijen Erauw-Lissens in hun middelen ontwikkeld door 
Meester Ph.. Thielemans, Advocaat bij de balie te Gent;

Gelet op hun conclusie en stukken;

Gehoord de burgerlijke paitij R Heeren in haar middelen ontwikkeld door 
Meester C. Lemache, Advocaat bij de balie te Hasselt;

Gelet op haar conclusie;

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering;

Gehoord beklaagden in hun middelen van verdediging ontwikkeld door Meester 
F. Van Swygenhoven, Advocaat bij de balie te Hasselt;

Gelet op hun conclusie en dossier.

Overwegende dat vast te stellen is dat ingevolge wetscodrdinatie de feiten 
thans strafbaar gesteld zijn ingevolge de artikelen 42,44, 66, 68 en 72 van 
het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening gecobrdineerd op 22 
oktober 1996;

Overwegende dat het Hof na getuigenverhoor, behandeling der zaak en studie 
van het strafdossier over voldoende nuttige gegevens beschikt en het niet 
aangewezen is een plaatsopneming te bevelen;

Overwegende dat beklaagden niet betwisten dat dient te worden verstaan onder

- gebruikte voertuigen: voertuigen die niet meer in omloop kunnen gebracht 
worden tenzij mits een grote herstelling, in de praktijk nuttig voor de 
demontage van onderdelen;
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- schroot: voertuigen die nooit meer in omloop zullen gebracht worden en die 
uitsluitend bestemd zijn voor sloop;

Overwegende dal uit de gegevens van het strafdossier niet blijkt op welk tijdstip 
beklaagden een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of voor schroot zonder 
voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van 
Burgemeester en Schepenen hebben aangelegd:

Overwegende dat de schuld in hoofde van beklaagden wat betreft het 
instandhouden ervan wel bewezen blijft;

dat waar de oorspronkelijke dagvaarding de datum “02 februari 1995” voorzag 
en de eerste rechter de tijdbepaling preciseerde “vanaf 2 februari 1995 mins tens 
tot de datum der dagvaarding, zijnde 22 maart 1997’, het Hof vaststelt dat na 
getuigenverhoor en studie van het strafdossier er wat de tijdsbepaling betreft een 
onderscheid dient te worden gemaakt tussen het perceel

, anderrijds;

Overwegende dat het proces-verbaal van 2 februari 1995 geen aanwijzingen 
bevat dat er op het schroot of gebruikte voertuigen aanwezig
waren;

dat de opsteller van dit proces-verbaal, controleambtenaar , trouwens
onder eed verklaarde: “Het is juist dat de auto’s die ik aangemerkt heb als 
gebruikte voertuigen, ongeveer 65, en als schroot, ongeveer 10, rich alien 
bevonden op het perceel achter de toonzaal of bureel van beklaagden. Op 
het perceel stonden er inderdaad twee takelwagens, dit rijn
bedrijfsvoertuigen van beklaagde, en een zevental auto’s. Het zou kunnen dat het 
voertuigen waren die om de een of andere reden getakeld werden door 
beklaagde, bv. fout geparkeerde of in beslag genomen wagens”;

Overwegende dat echter de volgende met elkaar overeenstemmende gegevens 
de met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid opleveren dat het 
perceel ‘ ” door beklaagden, als opslagruimte voor gebruikte voertuigen of
voor schroot, wederrechtelijk werd in stand gehouden in de periode “van 26 
april 1995 minstens tot 22 maart 1997’:

- foto van 26 april 1995: vertoont een laadwagen met op elkaar gestapelde 
voertuigen en derhalve duidelijk bestemd voor de sloop;

- foto’s van 14 maart 1996: vertonen een aantal voertuigen waaronder een
roodkleurige personenwagen die duidelijk niet meer in omloop kan gebracht 
worden tenrij mits een grote herstelling en een voertuig dat zonder redelijke 
twijfel ook te rien is op de foto gevoegd bij het proces-verbaal van 29 juli 1996 
(rie hiema) met als opschrift “ ;
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- de foto’s van 18 maart 1996 en 20 april 1996: vertonen een laadwagen met op 
elkaar gestapelde voertiiigen duidelijk bestemd voor de sloop;

- de brief van de Vlaamse Gemeenschap van 7 juni 1996: maakt gewag van een 
plaatsbezoek op 23 mei 1996 en de aanwezigheid van drie wrakken;

- het proces-verbaal van 29 juli 1996: de opsteller Convents verklaarde onder
eeddatde vrachtwagen “ ” te zien op de foto’s 4 en 5 volgens hem
niet meer rijvaardig was omdat een gedeelte van de stuurkabine uitgebrand 
was en dat aan de voorzijde van de inrit ook een voertuig stond zonder 
nummerplaten;

- de foto van 31 januari 1997: vertoont een laadwagen met op elkaar gestapelde 
voertuigen duidelijk bestemd voor de sloop en een hijskraan met een voertuig 
van gelijke aard;

- de foto van 17 februari 1997: vertoont een vrachtwagen welke duidelijk niet 
meer in omloop kan gebracht worden tenzij mits een grote herstelling of 
bestemd is voor de sloop;

dat de foto’s voorgebracht door de burgerlijke partijen mede in aanmerking 
worden genomen gelet op het feit dat uit geen enkel element blijkt dal zij geen 
getrouwe weergave zouden zijn van de toestand van het perceel op de data 
zoals vermeld op de foto’s zelf;

dat de bewering van beklaagden dat een laadwagen in het kader van “Eco- 
transporten” slechts een nacht op het perceel stond en de voertuigen de 
laadwagen niet hebben verlaten en dat in het kader van de ontruiming van 
perceel er enkele wagens op een laadwagen werden overgebracht naar 
perceel geen afbreuk doet aan de schuld van beklaagden;

dat de omstandigheid dat de destijds op hetzelfde perceel
bouwvergunningen kreeg voor het oprichten van een station voor technische 
controle en later voor het inrichten van een examencentrum evenmin afbreuk 
doet aan de schuld van beklaagden daar de toenmalige situatie niet vergelijkbaar 
is met een opslagruimte van schroot en gebruikte voertuigen;

dat uit de wet niet blijkt dat slechts het permanent torenhoog opstapelen van 
autowrakken strafbaar is, zoals beklaagden in eerste beroepsbesluiten 
argumenteren;

Overwegende dat het proces-verbaal van 2 februari 1995 emstige aanwijzingen 
bevat dat er op het perceel gebruikte voertuigen en schroot aanwezig 
waren;

dat controleambtenaar onder eed verklaarde dat hij op de foto’s met
betrekking tot perceel ongeveer 65 voertuigen heeft aangemerkt als 
gebruikte voertuigen ongeveer 10 als schroot;
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dat de huurovereenkomst met de van 25 januari 1997
waamaar beklaagden verwijzen, betrekking heeft op een om
wagens te rangschikken, motoren en radiatoren uit te lichten uit wagens” 
hetgeen nogmaals wijst op de aanwezigheid van schroot;

dat de gerechtsdeurwaarder pas op 5 juni 1997, hetzij na de incriminatieperiode, 
op verzoek van beklaagden vaststellingen heeft gedaan met betrekking tot de 
toestand op het perceel ;

dat deze elementen de met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
opleveren dat de wederrechtelijke toestand door beklaagden werd in stand 
gehouden vanaf 2 februari 1995 minstens tot 22 maart 1997, datum van de 
dagvaarding;

Overwegende dat de omstandigheid dat andere personen mogelijk aan de
een bouwvergunning bekwamen voor een verkooppunt voor 

tweedehandswagens aan de schuld van beklaagden geen afbreuk doet gelet op 
het feit dat het geen opslagruimte voor schroot of gebruikte voertuigen betreft;

Overwegende dat gelet op de aard der feiten -het langdurig in stand houden van 
de wederrechtelijke toestand op gebied van ruimtelijke ordening- en het gegeven 
dat niet blijkt dat een veroordeling een sociale declassering zou uitmaken voor 
beklaagden, het voordeel van de opschorting niet wordt toegekend;

Overwegende dat de ten laste gelegde feiten de uiting zijn van eenzelfde 
voortgezet misdadig opzet zodat, overeenkomstig artikel 65 van het 
Strafwetboek, slechts e6n straf wordt opgelegd;

dat een effectieve geldboete beklaagden moet doen inzien dat zij de wetgeving 
inzake ruimtelijke ordening dienen na te leven en het verlenen van uitstel 
deriialve niet aangewezen is;

dat bij de bepaling van de omvang van de geldboete wordt rekening gehouden 
met de aard van de feiten zoals hoger vermeld en met het gunstig straftechtelijk 
verleden van beklaagden;

dat de vervangende gevangenisstraf aangepast is aan de grootte van de 
geldboete;

* * *

Overwegende dat de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar integraal 
wordt afgewezen;
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Overwegende dat in de vordering tot herstel (stuk 3c) wordt gesteld: “Het betreft 
hier het aanleggen van een opslagplaats voor gebruikte voertuigen (65 stuks) en 
voor schroot (10 stuks);

dat deze motivering duidelijk enkel het perceel “ ” betreft en niet het perceel

dat de herstelvordering derhalve wat betreft het perceel ” niet formed en 
afdoende gemotiveerd en onwettig is;

Overwegende dat het strafdossier voldoende gegevens bevat waaruit blijkt dat 
het perceel ‘ ” ontruimd werd wat betreft gebruikte voertuigen en schroot;

dat de herstelvordering wat betreft dit punt zonder voorwerp is; .

* * *

Overwegende dat in tegenstelling tot wat beklaagden beweren, de burgeriijke 
partijen en wel een belang hebben tot het stellen van een
burgeriijke vordering in zoverre deze het perceel betreft;

dat een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of voor schroot concreet een 
andere bedrijvigheid inhoudt dan de uitbating van een automobielinspectie of 
een verkooppunt voor voedingswaren;

dat de omstandigheid dat deze burgeriijke partijen geen opmerkingen hebben 
geformuleerd ten tijde van de automobielinspectie of thans, wat betreft een groot 
verkooppunt van algemene voedingswaren, derhalve niet impliceert dat deze 
burgeriijke partijen geen belang zouden hebben;

dat het onwaarschijnlijk is dat deze burgeriijke partijen louter de bedoeling 
hebben “munt te slaan” uit de situatie en beklaagden schade te berokkenen;

Overwegende dat deze burgeriijke partijen het bestaan van schade in oorzakelijk 
verband met het instandhouden van de opslagruimte voor schroot of voor 
gebruikte voertuigen bewijzen;

dat de opslagruimte zonder vergunning niet kon in stand gehouden worden en 
er door de aard zelf van de inbreuk concrete schade werd toegebracht aan de 
burgeriijke partijen als naaste buren van perceel “ ”, zoals hinder van
esthetische aard, geluids- en reukhinder ook bij nacht, in een landelijk 
woongebied en een landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

dat de burgeriijke partijen echter ook concluderen over het
perceel ‘ doch geen eigen schade bewijzen veroorzaakt door de toestand 
op dit voor hen verder gelegen perceel;
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dat zij trouwens in hun brief van 18 april 1996 gericht aan het Openbaar 
Ministerie duidelijk gewag maakten van perceel ;

dat wat betreft de schade-eis van de burgerlijke partij dient te worden
opgemerkt dat de beweerde bedreigingen, uitkoping en pesterijen geen voorwerp 
uitmaken van het ten laste gelegde feit, dat zij het bestaan van inkomsten- en 
patrimoniaal verlies bij verhuur van appartementen niet bewijst en het slapen 
overdag -als verpleegkundige met nachtposten- bij normaal verkeer op de

ook bemoeilijkt wordt;

dat de bewezen schade, bij gebrek aan exacte wiskundige berekening, rekening 
gehouden met de concrete hinder en de tijdsduur, in redelijkheid en billijkheid 
begroot wordt op 50.000,-fr. per persoon;

•

Overwegende dat deze burgerlijke partijen in besluiten en pleidooien stellen dat 
de wederrechtelijke toestand tot op heden duurt;

dat de gegevens van beklaagden in verband met de huidige toestand van perceel 
geen zekerheid bieden wat betreft volledig herstel gelet op de specifieke 

situatie van een opslagruimte voor schroot of gebruikte voertuigen waar de 
toestand van dag tot dag kan gewijzigd worden;

dat de herstelvordering van de burgerlijke partijen derhalve wordt ingewilligd;

dat het aangewezen is een dwangsom op te leggen met omvang zoals hiema 
bepaald teneinde beklaagden tot herstel aan te zetten,

dat bij bepaling van de grootte van de dwangsom rekening wordt gehouden met 
de aard van de inbreuk en de sociale positie van beklaagden;

Overwegende dat de vordering van de stad Hasselt onontvankelijk is daar zij het 
bestaan van een eigen schade niet aantoont;

OM DIE REDENEN,

HET HOF recht doende op tegenspraak;

Gelet op de artikelen:

- 2,11, 12, 14,24,31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935,
- 1, 3, 7,38,40,44,45, 50, 65,100 van het Strafwetboek,
- 42, 44, 66, 68 en 72 van de wet van 29 maart 1962, gewijzigd door de 
artikelen 4, 20, 21 en 25 van de wet van 22 december 1970 en 78 en 81 van
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de wet van 29 maart 1962 zoals aangevuld door artikel 2 van het decreet van 
de Vlaamse Raad van 28 juni 1984, thans 42, 65, 66, 68 en 72 Ruimtelijke 
Ordening Codrdinatie 22 oktober 1996,
- 3 en 4 van de wet van 17 april 1878,
- 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
- 1385bis en 1385ter van het Gerechtelijk Wetboek,
- 1 van de wet van 5 maart 1952 gewijzigd door art. 1 van de wet van 24 
december 1993,
|- 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 gewijzigd door art. 3 van de wet 
van 24 december 1993,
-58 van het K.B. van 18 december 1986,
- 91 van het K.B. van 28 december 1950 gewijzigd door art. 1 van het K.B. 
van 29 juli 1992 en door art. 1 van het K.B. van 23 december 1993,
- 66,162,185,190, 194,210,211 van het Wetboek van Strafvordering;

Het arrest van dit Hof en deze Kamer gewezen op 25 mei 1999 verder 
uitwerkend;

Wijzigt het bestreden vonnis en opnieuw recht doende;

Stelt vast dat ingevolge wetscoordinatie de feiten thans strafbaar gesteld zijn 
ingevolge de artikelen 42, 44, 66, 68 en 72 van het Decreet betreffende de 
Ruimtelijke Ordening gecoordineerd op 22 oktober 1996;

Verklaart beklaagden schuldig aan het instandhouden van een opslagruimte 
voor gebruikte voertuigen of voor schroot zonder voorafgaandelijke 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het College van Burgemeester 
en Schepenen:
-wat betreft het perceel te
gekadastreerd of geweest zijnde : van
minstens tot ;
-wat betreft het perceel te 

van tot minstens ;

Veroordeelt beklaagden hoofdens deze vermengde feiten ieder tot een 
geldboete van HONDERD FRANK vermeerderd met 1.990 opdeciemen en 
alzo gebracht op twintigduizend frank of een vervangende gevangenisstraf 
van zestien dagen;

Verplicht beklaagden ieder een bijdrage te betalen van TIEN FRANK 
vermeerderd met 1.990 opdeciemen en alzo gebracht op TWEEDUIZEND 
FRANK;
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Legt beklaagden ieder een vergoeding van DUIZEND FRANK op;

Zegt voor recht dat de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar: 

- onwettig is wat betreft het perceel gekadastreerd of geweest zijnde

- zonder voorwerp wat betreft het perceel ;

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij onontvankelijk;

Verwijst deze burgerlijke partij in de kosten van haar vordering in beide 
aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij begroot op 143,- 
ffank;

Verklaart de vordering van de burgerlijke partijen en
ontvankelijk en in volgende mate gegrond;

Veroordeelt dienvolgens beklaagden solidair om aan ieder van deze 
burgerlijke partijen te betalen de som van VIJFTIGDUIZEND FRANK te 
vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf de gemiddelde datum, 
zijnde 1 april 1996 tot heden en vanaf heden de gerechtelijke intresten;

Beveelt het herstel van het perceel te
gekadastreerd of geweest zijnde in de vorige toestand
door de totale opruiming en verwijdering van gebruikte voertuigen en 
schroot, en dit binnen den jaar nadat huidig arrest kracht van gewijsde zal 
bekomen hebben en machtigt de burgerlijke partijen en

in geval dit arrest niet wordt uitgevoerd daarin op kosten van 
beklaagden te voorzien;

Zegt dat de burgerlijke partijen die het arrest doen uitvoeren gerechtigd zijn 
de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te 
verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vemietigen op een door hen gekozen 
plaats;

Zegt dat de veroordeelden solidair gehouden zijn alle uitvoeringskosten, 
verminderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, 
te vergoeden op vertoon van een staat, begroot en invorderbaar verklaard 
door de Beslagrechter;
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Veroordeelt beldaagdeidaarenboven solidair tot een dwangsom van 6.000,-fr. 
per dag vertraging bij niet uitvoering van huidig arrest binnen de gestelde 
termijn;

Verwijst beklaagden solidair in de kosten van de strafVordering en van de 
burgerlijke vorderingen van de burgerlijke partijen , . ! en

i in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij 
begroot op 6.020,-fr., daarin niet begrepen de kosten van de dagvaarding dd. 
27 mei 1999 en van het uittreksel van het arrest dd. 23 juni 1999, welke ten 
laste van de Staat blijven;
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Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting van de acbtstc 
kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen op

TWEE FEBRUARI TWEEDUIZEND.

Aanwezig:

J. VAN HOUCHE,
L. MICHIELSEN,
H. VANGENECHTEN, 
J.P. VANDEN EEDE, 
C. VANDROMME,

Voorzitter,
Voorzitter,
Raadsheer,

Advocaat-Generaal,
Griffier.




