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Nr. Si---1 van het arrest 

Nr. , van het parket 

Nr. 1361/2000 van de griffie 

ARREST 

Het Hof van Beroep te Brussel, 1 sd• kamer, 

KOPIE 
Om uitsluitend te dienen 

in bestuurszaken 

zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : 

In zake van het Openbaar Ministerie : 

tegen: 

�393 1) 
R_e, .z. 

1, geboren te · op 

aJ94 2) 
R.� 2 samenwonende te 

1, geboren te op 

beklaagden, 
bijgestaan door Meester Martin Denys, advocaat aan de balie van Brussel; 

Beklaagd van : 

de eerste en de tweede, 
als dader of mededader, overeenkomstig artikel 66 van het Strafwetboek, 

in overtreding van art. 44-64 en 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd door 
de wet van 22 december 1970, en de artikelen 42 en 66 van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, 

Op het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als 
eigendom van 
in strijd met de vergunning van het College van de Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente 1 van . 
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A. tussen 26 oktober 1994 en 5 september 1996, de hierna vermelde werken 
t e  hebben uitgevoerd, namelijk : 
- het oprichten van een berging-barbecue, met afmetingen van 4, 70 m. op 

7 m" alwaar de vergunde afmetingen 4 m. op 6 m. bedragen, met 
inplanting op ca. 2,60 m. van de perseelsgrens van de voorliggende kavel 
1 en op ca. 2,80 m. van de linker perceelsgrens, alwaar afstanden van 
respectievelijk 4 m. en 3,50 m. zijn voorgeschreven, 
met niet eerbiediging van de oorspronkelijke vergunde dakhelling en 
nokhoogte zodat een aanzienlijk groter volume werd gerealiseerd en 
waarbij tevens in afwijking van de verleende vergunning een verdieping 
werd gemaakt 

- het oprichten van een muur ca. 7 m" onderbroken met een toegang van 
ca. 1 m" in het verlengde van de linker zijgevel van de bestaande woning 

B. Sedert het beëindigen van voornoemde werken, minstens in de periode van 
4 september 1996 tot 26 augustus 1998, de wederrechtelijke toestand door 
voornoemde werken te hebben instandgehouden. 

* * * * * 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

28 november 2000 door beklaagden tegen alle beschikkingen van het 
vonnis op strafrechtelijk gebied; 
5 december 2000 door het openbaar ministerie tegen beklaagden ; 

tegen een vonnis uitgesproken door de 16de kamer van de correctionele recht
bank te Leuven d.d. 20 november 2000, dat, na tegenspraak zegt: 

dat de bewezen verklaarde feiten A en B voortspruiten uit één opzet, zodat 
slechts één straf dient opgelegd; 
veroordeelt iedere beklaagde tot een geldboete van 50 x 200 = 10.000 frank 
of een vervangende gevangenisstraf van 14 dagen; 
bijdrage: elk 10 euro x 200 = 2.000 frank; 
vergoeding : elk 1.000 frank; 
kosten : elk hoofdelijk tot 12.516 frank. 

Veroordeelt beklaagden tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
namelijk door de gevolgen van het misdrijf te doen verdwijnen en dit binnen de 
twaalf maanden nadat dit vonnis kracht van gewijsde verkregen heeft; 

Zegt voor recht dat beklaagden, bij niet uitvoering van de hiervoor bevolen 
herstelmaatregel binnen de gestelde termijn een dwangsom verbeuren van 
5.000 frank per dag, mits betekening van dit vonnis overeenkomstig art. 
1385bis Ger. W" met dien verstande dat voormelde termijn ook zonder 
betekening een aanvang neemt de dag nadat dit vonnis kracht van gewijsde 
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Zegt voor recht dat bij gebreke aan uitvoering van de hier voor bevolen 
herstelmaatregel de stedenbouwkundige inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen gemachtigd worden ambtshalve in de uitvoering 
ervan te voorzien, overeenkomstig art. 153 Decreet d.d. 18 mei 1999 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening, en de van de afbraak voortkomende 
materialen en voorwerpen verkopen, vervoeren, opslaan en/of vernietigen op 
een door hen gekozen plaats en beklaagden ertoe gehouden zullen 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 
1 

Zegt voor recht dat dit vonnis dient overgeschreven overeenkomstig art. 160 en 
ingeschreven in het register van de vergunningen overeenkomstig art. 161 
Decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening d.d. 18 mei 1999. 

* * * * * 

Gehoord het verslag van mevrouw 1 
Gehoord het openbaar ministerie in zijn vorderingen; 
Gehoord beide beklaagden in hun middelen van verdediging zoals ontwikkeld 
door Meester Martin Denys, advocaat aan de balie van Brussel; 
Gelet op de conclusie neergelegd voor beklaagden; 

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

1. Wat de vordering betreft van het O.M. : 

Op 22 augustus 2003 werd het handhavingsdecreet van 4 juni 2003 
gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Dit decreet trad in werking de dag 
van de publicatie. 

Door art. 7 van het handhavingsdecreet werden aan het in voege zijnde art. 146 
van het decreet van 18 mei 1999 een derde en een vierde lid toegevoegd met 
name o.m.: 

"De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken in het eerste lid, 1°, 2°, 
3°, 6° en 7°, geldt niet voorzover de handelingen, werken, wijzigingen of het 
strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, ... " 

In het vierde lid worden de ruimtelijk kwetsbare gebieden opgesomd. 
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Het handhavingsdecreet omvat een mildere regeling gezien het instandhouden 
van een niet vergund gebouw oorspronkelijk enkel nog kon gesanctioneerd 
worden in 3 gevallen. Bij toepassing van art. 2 Sw. dient, wanneer de straf ten 
tijde van het vonnis verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was 
bepaald, de minst zware straf toegepast te worden. 

M.b.t. o.m. artikel 146, derde lid van voornoemd decreet werd een prejudiciële 
vraag gesteld. Aangenomen wordt dat eenzelfde prejudiciële vraag niet hoeft 
gesteld te worden door andere rechtscolleges wanneer het Arbitragehof reeds 
uitspraak gedaan heeft op een vraag met een zelfde onderwerp (J. Vande 
Lanotte en G. Goedertier, Overzicht Publiek Recht, 2003, nr. 1965). 

1 n het motiverend gedeelte van het arrest van 22 juli 2004, nr. 136/2004 heeft 
het Arbitragehof hierna volgend standpunt ingenomen: 

" Het eerste geval van strafbaarheid van het in stand houden van een 
stedenbouwmisdrijf, namelijk wanneer het misdrijf plaatsvindt in de ruimtelijke 
kwetsbare gebieden, voldoet aan de vereisten van nauwkeurigheid, 
duidelijkheid en voorspelbaarheid waaraan de strafwetten moeten voldoen. 
Artikel 146, vierde lid, van het decreet van 18 mei 1999 bepaalt immers dat 
onder de ruimtelijke kwetsbare gebieden worden verstaan:". 

De omschrijving "onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder voor de 
omwonenden" en de omschrijving "ernstige inbreuk op de essentiële 
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het 
ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg" hebben [derhalve] geen 
voldoende nauwkeurige normatieve inhoud om een misdrijf te kunnen 
definiëren. 

De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. " 

1 n het beschikkend gedeelte van dit arrest staat te lezen: 

" Artikel 146, derde lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd 
bij artikel 7 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 4 juni 2003, schendt 
de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet. " 

Na voornoemde uitspraak ontstond er betwisting of uit het beschikkend 
gedeelte van voornoemd arrest diende afgeleid te worden dat het Arbitragehof 
al dan niet het geheel van het artikel 146, derde lid, in strijd achtte met de 
artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet. Deze betwisting werd definitief 
beslecht door het arrest van het Arbitragehof van 19 januari 2005 (nr. 1412005) 
in die zin dat artikel 146, derde lid van het decreet van 18 mei 1999, zoals 
gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, enkel vernietigd wordt m.b.t. het niet 
veroorzaken van onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder voor de 
omwonenden of het geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële 
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het 
ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg. 
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Artikel 146, derde lid van voornoemd decreet blijft onverkort gelden in zoverre 
hierin bepaald wordt dat de strafsanctie voor het instandhouden van niet 
vergunde werken niet geldt voor zover de uitgevoerde werken niet gelegen zijn 
in ruimtelijke kwetsbare gebieden. 

In casu liggen de litigieuze gebouwen in een woongebied wat geen ruimtelijk 
kwetsbaar gebied uitmaakt conform artikel 146, derde lid en vierde lid van het 
decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd, zodat het misdrijf van instandhouden 
ervan niet meer strafbaar is. 

Beklaagden worden derhalve ontslagen van rechtsvervolging uit hoofde van de 
tenlastelegging B. 

De feiten, voorwerp van de tenlastelegging A, zijn, na onderzoek door het hof, 
bewezen gebleven. 

Deze feiten worden overigens door beklaagden niet betwist. 

De door de eerste rechter opgelegde straf, zijnde een geldboete, is wettelijk en 
werd oordeelkundig bepaald rekening houdende met de zwaarwichtigheid en 
de ernst van de gepleegde feiten alsmede met de asociale persoonlijkheid van 
de beklaagden die weinig respect blijken te kunnen opbrengen voor de van 
toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften. Deze geldboete blijft 
aangepast niettegenstaande de vrijspraak voor de tenlastelegging B. 

Hierbij werd rekening gehouden met het blanco strafregister van de beide 
beklaagden. 

De eerste rechter heeft beide beklaagden, elk, overeenkomstig artikel 29 van 
de wet van 1 augustus 1985, terecht verplicht het bedrag van tien frank te 
betalen, verhoogd met de wettelijke opdeciemen en hun even terecht, elk, 
overeenkomstig het K.B. van 29 juli 1992, een vergoeding opgelegd van 1.000 
frank; Ingevolge het inmiddels in voege getreden K.B. van 11 december 2001 
en de wet van 26 juni 2000 dienen voornoemde bedragen omgezet te worden 
in euro. De vergoeding van 1.000 frank wordt alsdan 25 euro en de bijdrage 
van 1 O frank ten voordele van het fonds voor slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden wordt dan, overeenkomstig art. 36 van de wet van 7 februari 
2003, 55 euro. 

Er werd passend uitspraak gedaan over de kosten op strafgebied, die bij 
toepassing van de wet van 30 oktober 1998, tevens dienen omgezet te worden 
in euro. Deze kosten werden ondeelbaar gedaan ter opsporing en vervolging 
van de bewezen gebleven tenlastelegging. 
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2. Wat de vordering betreft van de Stedenbouwkundige Inspecteur: 

De stedenbouwkundige inspecteur vordert het herstel in de oorspronkelijke 
toestand. 

Artikel 149 § 1 van het decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd door art. 8.1' 
van het decreet van 4 juni 2003 bepaalt dat voor de misdrijven waarvan de 
eigenaar kan aantonen dat ze werden gepleegd {vóór 1 mei 2000 } in principe 
steeds het middel van de meerwaarde kan gehanteerd worden tenzij in een 
aantal uitzonderingsgevallen, waarvan de stedenbouwkundige inspecteur niet 
aantoont dat deze in casu verwezenlijkt zijn. 

De datum van 1 mei 2000 is thans niet meer aan de orde gezien bij arrest 
uitgesproken op 22 juli 2004 het Arbitragehof besliste dat dit deel van artikel 
149 § 1 een schending uitmaakte van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
doordat het een verschil in behandeling doet ontstaan naargelang het 
bouwmisdrijf vóór of na 1 mei 2000 is gepleegd. 

In ditzelfde artikel wordt gesteld dat voortaan op het moment dat er in feite een 
ontwerp van vordering is opgesteld door de stedenbouwkundige inspecteur en 
vooraleer die vordering voor de rechter gebracht wordt, over deze vordering 
een bindend eensluidend advies dient gegeven te worden door de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid. 

Artikel 198bis van het decreet van 18 mei 1999, zoals ingevoegd door het 
decreet van 4 juni 2003, stelt verder dat de rechter ingediende vorderingen voor 
stedenbouwkundige inbreuken die nog niet voor eensluidend advies werden 
voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, vooralsnog kan 
voorleggen voor eensluidend advies aan dit orgaan. 

De Hoge Raad voor het Herstelbeleid is inmiddels geïnstalleerd. 

Teneinde te vermijden dat voor ' oude ' stedenbouwkundige misdrijven 
systematisch het herstel in de vorige toestand zou worden gevorderd, in strijd 
met de ratio legis van het decreet van 4 juni 2003 die in dergelijke gevallen in 
eerste instantie het betalen van een meerwaardesom beoogt, komt het in 
huidige zaak gepast voor het voorafgaand advies in te winnen van de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid (cfr. Peter Flamey, Joost Bosquet en Frank Judo, 
Handhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 
Uitgave 2004, p. 72, nr. 111 ). 
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OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK, 

Gezien de hierna aangehaalde wetsbepalingen, namelijk de artikelen: 

11, 12, 16, 24, 31 à 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935; 
43, 44, 185, 190, 21 O en 211 van het Wetboek van Strafvordering; 
44, 64, 65 en 69 van de Wet van 29 maart 1962, gewijzigd door art. 4, 20 en 21 
van de wet van 22 december 1970, opgenomen in het Decreet betreffende de 
Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, bekrachtigd bij 
Decreet van 4 maart 1997, als artikelen 42, 66, 68 en 72; 
99, 146, 147, 149, 153, 160 en 161 van het Decreet van 18 mei 1999 
houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij Decreet van 
26 april 2000; 
het Decreet van 13 juli 2001; 
145bis, 146 en 147 van het decreet van 18 mei 1999, voormeld, zoals gewijzigd 
door artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003; 
2, 3, 4 en 9 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de 
euro en art. 36 en 45 van de wet van 7 februari 2003 en het K.B. van 22 
december 2003; 
1, 2 en 3 van het K.B. van 11 december 2001 betreffende de invoering van 
de euro in de regelgeving inzake justitie; 
3 van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro; 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Bevestigt het bestreden vonnis, mits deze wijzigingen dat: 

beide beklaagden ontslaan worden van rechtsvervolging uit hoofde 
van de tenlastelegging B; 
de geldboetes van 50BEF worden omgerekend tot 50 x 200 : 
40,3399 = 247,89 euro; en worden opgelegd aan ieder van beide 
beklaagden enkel uit hoofde van de tenlastelegging sub A; 
de bijdragen van 10BEF worden omgerekend tot 10 euro x 5,5 = 55 
euro; 
de vergoedingen van 1.000BEF worden omgerekend tot 25 euro; 
het totaal bedrag van de kosten in eerste aanleg, begroot op 
12.516BEF wordt omgerekend tot 12.516: 40,3399 = 310,26 euro; 
vooraleer verder uitspraak te doen ten gronde voor wat de vordering 
van de Stedenbouwkundige Inspecteur betreft, legt de zaak voor 
eensluidend advies voor aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Stelt de zaak ten dien einde uit sine die. 

Houdt de kosten van het hoger beroep aan. 

7 



Aldus gevonnist door : 

- De heer A. Boyen, 
- mevrouw A. De Preester, 
- de heer E. Janssens de Bisthoven, 

Raadsheer d.d. Voorzitter, 
Raadsheer, 
Raadsheer, 

magistraten van de 15d• kamer van het hof van beroep te Brussel, die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

en, 

gezien de wettige verhindering van mevrouw De Preester, 

uitgesproken overeenkomstig de beschikking van de heer Eerste Voorzitter van 
dezelfde datum, en bij toepassing van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, in 
openbare zitting van de 1 sd• kamer op 8 november 2005; 

waar aanwezig waren : 
- de heer A. Boyen, 
- de heer E. Janssens de Bisthoven, 
- de heer J. Verstappen, 
- de heer M. Verbelen, 
- de heer Th. Gillioen, 

(goedgekeurd de doorhaling van /� lijn (en) en 

Gillioen 

1 

j( / 
Janssens d 

·��-----·'--�-

Bisthoven 

Raadsheer d.d. Voorzitter, 
Raadsheer, 

Raadsheer, 
Advocaat-generaal, 
e.a. Adjunct-griffier. 

,woord (en) 

Verstappen 

� I / 
Bo yen 
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