
Nr van het arres 

Nr 189 P 96 
van het parket 

URBAN ISA Tl E 

ARREST 

Het Hof van Beroep zitting houdende te Antwerpen, 7de 
Kamer, rechtdoende in correctionele zaken, verleent het 
volgende arrest: 

1. 

Inzake van het Openbaar Ministerie 

tegen 

vliegtuigpiloot, 
geboren te 
wonende te 

beklaagde, aanwezig; 

2. 
zonder beroep, 

geboren te 
wonende te 

beklaagde, aanwezig; 



. DAGVAAJUP~ I . 

Beklaagd van hiernavermelde data 

De eerste en de tweede : 

Hetzij de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of 
aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij 
door enige daad tot de uitvoering zodan ige hulp te hebben 
verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand 
niet had kunnen worden gepleegd. 

Bij inbreuk op de artikelen 44, 
maart 1962 houdende organisatie 
van de stedebouw, gewijzigd bij 
der wet van 22 december 1970, 

64, 65 en 69 der wet van 29 
van de ruimtelijke ordening en 

de artikelen 4, 20, 21 en 25 

- zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergun
ning van het College van Burgemeester en Schepenen, 

de eerste : als (mede)eigenaars die de opstelling van een vas
te of verplaatsbare inrichting heeft toeges taan of gedoogd. 

de eers te en de tweede : als gebruikers, 
~ 

op het onroerende goed gelegen tL 

gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 4are 25 ca 

e igendom van : 

de hiernavermelde werken in artikel 44 omschreven, 

de eerste en de tweede 

van 12 maart 1991 tot 3 februari 1994 te hebben instandgehou

den, 

namelijk: uit 
met een grondopper a e van 

dagvaardinQ overqeschreven te 
16.9.94, 

EN INZAKE VAN 

geve l steen, zade l dak uit pannen, 
17 X 8 m. 

hypotheekkantoor de 

DAGVAARDING II. 

Beklaagd van: te op hiernavermelde data 

De eerste en de tweede 



Hetzij de · misdaad of het wanbedr ij f te hebben uitgevoerd of 
aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij 
door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben 
ver leend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand 
niet had kunne n worden gepleegd. 

Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, gewijzigd bij de artikelen 4, 20 , 21 en 25 
der wet van 22 december 1970, 

- zonder voorafgaande schrif telijke en uitdrukkelijke vergun
ning van het College van Burgemeester e n Schepenen, 

de eerste : als (mede)eigenaars die de opstelling van een vas
te of verplaatsbare inrichting heeft toegéstaan of gedoogd. 

de eerste en de tweede : als gebruikers, 

op het o nroerende 2oed 2ele2en te 
gekadastreerd a l s 
met een (globale) oppervlakte van la 50ca 

ei2endom van: 

de hiernaverme l de werken in artikel 44 omschreven, 

de eerste en de tweede : 

van 12 maart 1991 tot 23 november 1995 te hebben instandgehou 
den, 

namelijk: een woonhuis uit geve l steen, zadeldak 
met een grondopperv lakte van 17 x 8 m. 

uit pannen, 

dagvaarding overgeschreven te 
de 1. 12 . 95, 

hypotheekkantoor 



Gezien de hogere beroepen ingesteld op 
18 januari 1996 door beklaagden en door het Openbaar Minis
terie, 

tegen het vonnis op tegenspraak gewezen door 1 rechter op 
16 januari 1996 door de correctionele rechtbank te 
Turnhout, 5° kamer, dewelke: 

Voegt de twee dagvaardingen teneinde er in één hetzelfde von
nis te kunnen over berech ten. 

Spreekt beide beklaagden vrij v oor de feiten ten laste gelegd 
in de eerste dagvaarding en laat de kosten hieraan verbonden 
ten laste van de Belgische Staat. 

Veroordeelt wegens de feiten i n de tweede dagvaard i ng voor
zien: 

eers te beklaagde 
ZEND FRANK; 

tot een geldboete van DUI-

- tweede beklaagde 
ZEVENHONDERD VIJFTIG FRANK; 

tot een geldboete van 

boeten vervangbaar bij ge brek aan betaling binnen de wette 
lijke termijn ieder d oo r een gevangenzitting van drie maanden . 

Zegt dat gemelde geldboeten verhoogd worden met 1990 opdecie
men en gebracht respektievelijk op tweehonderdduizend en hon
derdvijftig duizend frank. 

Beveelt verder het herstel in ziin oorsoronkeli i k staat van de 
plaats gelegen te groot 1 a 50 
ca, met name door de afbraak van het 
uit gevelsteen, zadeldak met pannen 
van 17 x 8 meter en dit binnen de 
kracht van gew i jsde treden van huidig 

er opgerichte woonhuis 
met een grondoppervlakte 
drie maanden na het in 

vonn is; 

Machtigt nu r eed s voor aldan de gemachtigde ambtenaar en het 
Co llege van Burgemeester en Schepenen , om in geval beklaagden 
niet overgaan tot herstel binnen de hoger bevolen termijn , 
daartoe zelf het nodige te doen of te laten d oen, kosten 
verhaalbaar op beklaagden. 

Ve rwijst beklaagden solidai r in de kosten van de tweede dag
vaardi ng belopende in het geheel en tot op heden 3.828 frank 
en ieder tot een vergoeding van du izend frank. 

Verwijst beklaagden bovendien, bij wijze van bijdrage to t de 
fi nanciering van het Fonds tot Hu lp aan de Slachtoffers van 
opzette l ijke gewelddaden, ieder tot , betaling van een bedrag 
van tien frank, verhoogd me t 1990 opdeciemen en gebracht op 
telkens tweedu izend frank . 
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Gehoord het verslag gedaan door de heer Voorzitter; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vorderingen; 

Gehoord beklaaaden in hun middelen van verdediging, 
ontwikkeld door Hr en Mr advocaten 
bij de balie van 

Gelet op de conclusies; 

Overwegende dat de hogere beroepen, regelmatig naar 
vorm en termijn, ontvankelijk zijn; 

Bet reffende de 11 eerste dagyaardjng11
, d.i. de dagvaar

ding waartoe op 2 september 1994 bevel werd gegeven: 

Overwegende dat beide beklaagden door de eerste 
rechter desbetreffend terecht werden vrijgesproken; 

Betreffende de 11 tweede dagvaarding", namelijk, deze 
waartoe op 28 novent>er 1995 bevel werd gegeven: 

Betreffende eerste beklaagde: 

Ove·rwegend~ dat eerste beklaagde ten onrechte aan
voert dat de strafvordering zou vervallen zijn door het 
gezag van gewijsde van een vonnis van 6 maart 1995 van de 
correctionele rechtbank van Turnhout; 

Overwegende dat eerste beklaagde destijds werd ver
volgd wegens reliëfwijziging, ontbossina. veaetatiewijzi 
ging - onder meer op .het perceel - en om een 
gebouw te hebben opgericht op perceel 
dat eerste beklaagde van de reliëfwijziging, de ontbossing, 
en de vegetatiewijziging werd vrijgesproken; dat hij wegens 
de oprichting van het gebouw op het perceel 

werd veroordeeld; 

Overwegende dat eerste beklaagde thans wordt vervolgd 
wegens andere feiten, namelijk wegens het instandhouden van 
een woonhuis op het perceel sectie 

Overwegende dat de feiten die thans aan eerste be 
klaagde worden ten laste gelegd dus andere feiten zi jn dan 
deze die aanleiding gaven tot het vonnis van 6 maart 1995; 
dat hij thans niet wegens reliëfwijziging, ontbossing en 
vegetatiewijziging wordt vervolgd; dat eerste beklaagde 
destijds niet werd vervolqd voor het instandhouden van een 
woning op perceel 

Overwegende dat de omstandigheid dat eerste beklaagde 
destijds wegens op een bepaald perceel gepleegde feiten 
werd vrijgesproken, uiteraard niet tot gevolg heeft dat hij 
later niet wegens een ander op datzelfde perceel gepleegd 
misdrijf zou kunnen vervolgd worden; 
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Overwegende dat de feiten waarvoor eerste beklaagde 
thans wordt vervolqd (instandhouding van de woning op 
perceel sectie en het feit waarvoor hij reeds 
definitief werd veroordeeld onderscheiden feiten zijn, die 
samen geen voortgezet misdrijf uitmaken; 

Overwegende dat eerste beklaagde verder aanvoert dat 
er tussen de feiten waarvoor hij destijds werd vervolgd en 
de feiten waarvoor hij thans wórdt vervolgd eenheid van 
opzet bestaat en dat" ... gezag van het strafrechterlijk 
gewijsde( •.. ) gebaseerd op de constructie van het voortge
zet misdrijf en de eenheid van opzet( ... ) de huidige 
strafvordering lastens eerste (beklaagde) doet vervallen 

Il • . . . , 

Overwegende dat eerste beklaagde bij vonnis d.d. 6 
maart 1995 van de correctionele rechtbank van Turnhout 
veroordeeld werd wegens gans andere feiten dan deze die het 
voorwerp uitmaken van de huidige tenlastelegging; dat de 
thans aan eerste beklaagde ten laste gelegde feiten niet 
voortspruiten uit hetzelfde opzet als dat waarmede de 
vorige feiten werden gepleegd; dat er tussen de onderschei 
dene feiten geen oorzakelijk. verband bestaat; dat zij niet 
met hetzelfde doel werden ·verwezenlijkt; dat zij niet samen 
één complexe gedraging uitmaken; dat nergens uit blijkt dat 
toen eerste beklaagde de eerste feiten pleegde, hij ook 
voornemens was de latere te plegen; 

Overwegende dat het kwestieuze vonnis op 22 maart 
1995 in kracht van gewijsde was getreden; dat de thans aan 
beklaagde· ten laste gelegde feiten nog werden gepleegd na 
dat het vorig vonnis definitief was geworden; dat feiten 
die na een definitieve beslissing gepleegd worden niet meer 
de uitvoering van hetzelfde opzet kunnen zijn als dat 
waarmede de vorige feiten gepleegd werden; 

Overwegende dat bovendien nog dient vastgesteld te 
worden dat de aan beklaagde ten laste gelegde feiten nog 
werden gepleegd na 31 juli 1994, datum waarop artikel 45 -
houdende vervanging van artikel 65 van het Strafwetboek -
van de Wet van 11 ju l i 1994 in werking trad; 

Overwegende dat zelfs indien eenheid van opzet zou 
vastgesteld worden, zulks geenszins het verval van de 
strafvordering tot gevolg zou hebben; dat zulks enkel 
aanleiding zou geven tot de toepassing van het nieuwe 
tweede lid van artikel 65 van het Strafwetboek; 

Overw~gende dat eerste beklaagde vervolgens "ten 
gronde" aanvoert dat de strafvordering met betrekking tot 
11 
••• het tweede deel van de geïncrimineerde periode( ... ) 

óngegrond is bij gebreke aan nieuw misdrijf •.. "; dat zoals 
boven reeds aangehaald de thans aan eerste beklaagde ten 
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laste gelegde feiten integendeel een ander misdrijf uitma
ken dan dat waarvoor ~erste beklaagde destijds werd ver
volgd; 

Overwegende dat de beschouwingen van eerste beklaagde 
in verband met" .•• het instandhouden NA het definitief 
vonnis van 6 maart 1995 ... " (blz 6 van de conclusie) niet 
ter zake dienend zijn; dat eerste beklaagde immers niet 
vervolgd worden wegens instandhouding van een gebouw waar
voor hij vroeger reeds veroordeeld werd, maar wegens in
standhouding van een ander gebouw; 

Overwegende dat eerste beklaagde verder ten onrechte 
aanvoert dat hij" ... GEEN wederrechtelijke en strafbare 
gedraging (heeft) gesteld ... "; 

Overwegende dat de omstandigheid dat op het bewuste 
perceel vroeger reeds ("sedert onheuglijke tijden") een 
woning zou gestaan hebben, niet wegneemt dat de huidige 
woning zonder vergunning gebouwd werd; 

Overwegende dat de omstandigheid dat de vorige woning 
bouwvallig en/ of onbewoonbaar geworden was, eerste beklaag
de niet toeliet om ter plàatse zonder vergunn ing een gans 
andere woning te bouwen; 

Overwegende dat eerste bek laagde ten onrechte beweert 
dat het slechts instandhoudingswerken betrof; dat uit de 
stukken van het dossier integendeel duidelijk blijkt dat 
een volledig nieuw gebouw werd opgetrokken (cfr. stuk 11 en 
bijlagen); dat eerste beklaagde trouwens zelf toegeeft dat 
het vroegere gebouw een oppervlakte van 190 m2 had, terwijl 
het hu idige een oppervlakte van 136 m2 heeft; 

Overwegende dat het aldus, door de stukken van het 
doss ier en door het onderzoek dat op de terechtzitting van 
het hof werd gedaan , bewezen is dat eerste beklaagde zich 
schuldig maakte aan de hem in de tweede dagvaarding (bevel 
d.d . 28 november 1995) ten laste gelegde feiten; 

Overwegende dat het hof bij het bepalen van de straf
maat ermee rekening houdt dat het misdrijf in een bosgebied 
met ecologisch belang werd gepleegd ; dat het hof tevens het 
blanco strafregister van beklaagde in aanmerking neemt; 

Overwegende dat de door beklaagde gepleegde feiten te 
ernstig zijn om de uitspraak van de veroordeling op te 
schorten; 

Overwegende dat de eerste rechter ten onrechte het 
herstel in de vorige staat beval; 
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Overwegende dat het herstel van de plaats in de 
vorige staat slechts kan bevolen worden op vordering van de 
gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester 
en schepenen; 

Overwegende dat de gemachtigde ambtenaar op 21 janua
ri 1994 het herstel van de plaats in de vorige staat vor
derde; 

Overwegende dat de gemachtigde ambtenaar op 24 novem
ber 1995 de betaling van de meerwaarde vorderde; dat de 
gemachtigde ambtenaar derhalve niet meer vordert de plaats 
in de vorige staat te herstellen; 

Overwegende dat het college van burgemeester en 
schepenen evenmin het herstel van de plaats in de vorige 
staat vordert; 

Overwegende dat het de rechtbank derhalve niet toege
laten was de afbraak van de woning te bevelen; 

Overwegende dat de gemachtigde ambtenaar de betaling 
van een geldsom vordert, gelijk aan de meerwaarde die het 
goed door het misdrijf heeft verkregen: 906.000 frank; dat 
het college van burgemeester en schepenen met die vordering 
akkoord gaat; 

Overwegende dat de beslissingen van de gemachtigde 
ambtenaar en van het college van burgemeester en schepenen 
geenszins onwettelijk zijn; dat de betaling van de meer
waarde precies wordt opgelegd omdat op het bewuste perceel 
niet mocht (mag) gebouwd worden; dat het herstel in de 
vorige staat allicht niet wordt gevorderd omdat er voordien 
op die plaats reeds een gebouw stond; 

Overwegende dat eerste beklaagde ten slotte volledig 
ten onrechte voorhoudt dat" ... uit geen omstandigheid 
blijkt dat het woonhuis( ... ) een meerwaarde heeft bekomen 
in de zin van de stedebouwwet ... "; 

Overwegende dat het goed door het misdrijf uiteraard 
een meerwaarde heeft verkregen; dat eerste beklaagde een 
bouwvallig en/of onbewoonbaar gebouw heeft vervangen door 
een moderne villa, zulks in een bosgebied waar bouwen niet 
toegelaten is; dat de huidige villa uiteraard meer waarde 
heeft dan het gebouw dat er vroeger stond; 

Betreffende tweede beklaagde: 

Overwegende dat het niet bewezen is dat deze beklaag
de zich aan de haar ten laste gelegde feiten schuldig 
maakte; dat deze beklaagde derhalve dient te worden vrijge
sproken; 
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OM DIE REDENEN 

HET HOF, rechtdoende op tegenspraak; 

Gezien de wetsbepalingen aangehaald in het vonnis, 
betreffende eerste beklaagde, 
alsook de artikelen: 

-24 wet 15 juni 1935, 
162, 194, 211, 212 wetboek strafvordering, 

Ontvangt de hogere beroepen; 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre de beide 
beklaagden werden vrijgesproken. voor de feiten bedoeld in 
de "eerste dagvaarding" , de kosten hieraan verbonden ten 
laste van de staat werden gelegd en in zoverre eerste 
beklaagde schuldig werd bevonden aan de feiten bedoeld in 
de "tweede dagvaarding", hem een bijdrage werd opgelegd van 
10 frank, gebracht op 2.000 frank en een vergoeding van 
1.000 fr; 

Wijzigt het bestreden vonnis voor het overige: 

Spreekt tweede beklaagde vrij van de haar in de 
"tweede dagvaarding" ten laste gelegde· feiten; 

Veroordeelt eerste beklaagde wegens de in "tweede 
dagvaarding" bedoelde feiten tot een geldboete van honderd
vijftig frank, met 1.990 deciemen te verhogen , alzo ge
bracht op 30.000 frank of een vervangende gevangenisstraf 
van een maand, de feiten gepleegd z ijnde zowel voor als na 
1.1.1995; 

Veroordeelt eerste beklaagde tot het betalen van de 
meerwaarde, namelijk een geldsom van 906.000 frank, zulks 
binnen een termijn van een jaar; 

Zegt dat deze betaling dient te geschieden in handen 
van de ontvanger der registratie, op een speciale rekening 
van de door de Minister beheerde begroting; 

Beveelt dat de veroordeelde zich op geldige wijze zal 
kunnen kwijten door de plaats binnen een jaar in de vorige 
staat te herstellen; 

Veroordeelt eerste beklaagde tot de helft der kosten 
van beide aanleggen betreffende de tweede dagvaarding, deze 
aan de zijde van de Openbare Partij begroot in totaal op 
9.345 frank en laat de overige helft dezer kosten ten laste 
van de staat; stelt vast dat alle kos ten ondeelbaar werden 
veroorzaakt door de aangehouden feiten. 

I 
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Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
8 NOVEMBER 1996. 

aanwezig 

Voorzit ter, 
Raadsheer, 

Raadsheer, 
Advocaat-generaal, 
Griffier. 




