
3) geboren te op
en,

4) s geboren te op
•, samenwonende te Acantilados,

die woonstkeuze doen op het adres van hun raadsman, meester Cies 
Gysen, te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 18

beklaagden,
vertegenwoordigd door meester Thomas Ryckalts, advocaat aan de balie 
van Brussel, loco meester Cies Gysen, advocaat aan de balie van 
Mechelen.

Qm uifcsluitend te dieners __ ___
m bestuursiaken Veiworpen op q31o6[d$

BEROEP IN 
CASSATIE

Nr. van het arrest

Nr- A M3-f Corr- Folio

Nr. 2002 CV 348 van het parket 

<5 Nr. 2002 BC 1096 van de griffie

ARREST

Het Hof van Beroep te Brussel, 15de kamer,

zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest:

In zake van het Openbaar Ministerie tegen :
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samenwonende te
:, geboren te 

Scherpenheuvel,

i, geboren te 
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beklaagden,
vertegenwoordigd door meester Sarah Brouwers, loco meester Hans-Kristof 
CarSme, beiden advocaat aan de balie van Leuven,
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;

Gelet op het arrest gewezen door het hof van beroep te Brussel op 23 maart 
2004;

Gelet op het arrest gewezen door het arbitragehof op 19 januari 2005;

Gelet op het arrest gewezen door het hof van beroep te Brussel op 20 juni 
2006;

********

Gehoord het verslag van voorzitter Papen;

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering;

Gehoord de beklaagden en in hun middelen
van verdediging zoals door meester Brouwers ter zitting ontwikkeld;

Gehoord de beklaagden en in hun middelen van
verdediging zoals door meester Ryckalts ter zitting ontwikkeld;

Gezien de conclusies en stukken voor de beklaagden.

De voorgaanden.

1. Op 18 September 1996 legde de heer wonende aan
de te klacht neer bij de rijkswacht-
brigade te Scherpenheuvel-Zichem en dit omdat volgens hem een 
drietal woningen, opgetrokken in agrarisch gebied, tussen de

en de te zouden
gebouwd zijn zonder vergunning. Hij wijst op het feit dat het de 
woningen betreft opgetrokken op sectienummers , en

2. Op het perceel werd volgens hem recentelijk een garage 
opgericht.

3. Op 28 november 1996 stelde de eerste wachtmeester vast dat er zich
aan de te (kadastraal
gekend onder een bouwovertreding voordeed.

4. De heer vertelde het volgende. Op het ogenblik dat
in de woning aankocht als een

vakantieverblijf met aanhorigheden stond op de grond aanvankelijk. 
een houten chalet, waarvan zij haar vaste verblijfplaats heeft 
gemaakt. Na haar huwelijk met werden
renovatiewerken uitgevoerd, waarvoor een goedkeuring werd
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afgeleverd. Er werd besloten een Steen rond de chalet op te trekken 
omdat deze bouwvallig werd. Hiervoor was er volgens betrokkenen 
een mondelinge toestemming van het gemeentebestuur. In april 1992 
is men dan begonnen met de bouwwerken. Er werd een steen rond 
het bestaande gebouw opgetrokken en het oude gebouw werd 
afgebroken. Er is geen architect aan te pas gekomen.

5. De eerste wachtmeester begaf zich dan ook naar de
(sectie en ) alwaar hij de volgende vaststellingen deed.
Beide percelen waren eigendom van , die
woonachtig was in de Op het perceel was een
stenen woning opgetrokken met daarnaast een houten garage. Met 
betrekking tot deze woning werd, volgens het proces-verbaal d.d. 11 
december 1996, nooit enige bouwvergunning afgeleverd.
Op het perceel stond een houten chalet, eveneens eigendom 
van i, die verhuurd werd als vakantieverblijf.

6. Beide percelen bevonden zich volgens het geldend gewestplan in 
agrarisch gebied.

7. Het perceel heeft de heer aangekocht op 16 juni
1967 en het perceel op16mei1995.

8. Op 14 maart 1997 werd de heer verhoord en die
verklaarde hoofdzakelijk dat:

- toen hij het perceel aankocht in 1967 er toen enkel
dennenbomen opstonden;

- hij een zestal maanden later zich tot de burgemeester heeft
gewend met de vraag of het toegelaten was iets op dat perceel 
te bouwen en volgens deze laatste mocht bouwen
hoe en wat hij wilde;

- aanvankelijk een buitenverblijf in betonplaten werd opgetrok
ken;

- hij een tweetal jaar later een steen rond het gebouw optrok;
- er nooit een architect is aan te pas gekomen;
- hij er op 22 juni 1973 samen met zijn echtgenote zijn intrek 

heeft genomen;
- hij sindsdien grondbelastingen betaalde alsook huisvuil- 

belasting;
- hij waterleiding, elektriciteit en een telefoonaansluiting had;
- hij nooit een officiele bouwvergunning heeft aangevraagd maar 

dat hij de woning wel heeft laten kadastreren op het kadaster;
- hij het perceel aankocht twee jaar daarvoor en dat de 

chalet er al opstond, die hij verhuurde;
- hij zich nooit bewust is geweest dat hij in overtrading zou zijn.



9. Bij brief van 1 december 1999 aan de procureur des Konings
vorderde de gemachtigde ambtenaar het herstel van de plaats in de 
vorige toestand, voor wat de eigendom van betrof, onder
verbeurte van een dwangsom van 2.000 bef. per dag vertraging. Hij 
lichtte toe dat de vordering betekende “ dat de woning moet worden 
gesloopt en dat alle afbraakmaterialen van het terrein moeten worden 
verwijderd". Hij motiveerde deze vordering als voIgt: “Volgens het 
gewestplan is het perceel gelegen in een agrarisch gebied. Het 
planologisch voorschrift van de agrarische gebieden is neergelegd in 
artikei 11 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
van de toepassing van de gewestplannen en de ontwerp- 
gewestplannen. Luidens dit voorschrift zijn agrarische gebieden 
bestemd voor de landbouw in de ruime zin en mogen deze gebieden 
enkel de voor het agrarisch bedrijf noodzakelijke gebouwen bevatten. 
Het oprichten van een woning met als enig doel een residentiele 
functie is niet in overeenstemming met de voorschriften van de 
agrarische gebieden. De ontstane situatie kan enkel hersteld worden 
door de sloop van de woning".

10. Tezelfdertijd werd de herstelvordering meegedeeld aan

11. Bij brief van 21 augustus 2000 aan de procureur des Konings 
vorderde de gemachtigde ambtenaar het herstel van de plaats in de 
vorige toestand, voor wat de eigendom van

betrof, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 bef. 
per dag vertraging. Hij lichtte toe dat de vordering betekende “ het 
afbreken van de woning, met inbegrip van funderingen, bevloeringen, 
verhardingen, en opritten en het opruimen van alle sloopafval en 
verwijderen van het perceel".

12. De vordering werd als voIgt gemotiveerd: "Een volledige nieuwe 
woning werd opgericht na het afbreken van een vakantiehuisje. De 
werken werden uitgevoerd zonder bouwvergunning. De woning is 
zonevreemd.
De aanvraag is in strijd met art. 11 van het KB van 28/12/72 
betreffende de inrichting en de toe passing van de gewestplannen. In 
agrarisch gebied kunnen enkel gebouwen opgericht worden in functie 
van een volwaardig landbouwbedrijf’.

13. Op 23 oktober 2001 werden de beklaagden gedagvaard voor de 
correctionele rechtbank te Leuven. Het dagvaardingsexploot werd op 
29 oktober 2001 overgeschreven op het hypotheekkantoor.

14. De beklaagden werden vervolgd:

en om:

A. 1. zonder schriftelijke vergunning
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a. een bestaande chalet te hebben verbouwd tot een volledig 
nieuwe woning in de periode van 1 april 1992 tot en met 31 
oktober 1992;

b. de toestand geschapen door voornoemde werken in stand te 
hebben gehouden sedert het beeindigen van voornoemde 
werken, minstens sinds 1 november 1992 tot en met 30 april 
2000;

A. 2. de toestand geschapen door de werken vemoemd in 
tenlastelegging 1 in stand te hebben gehouden sedert 1 mei 2000 tot 
en met 21 december 2000;

en om:

B. 1: zonder schriftelijke vergunning
a. een woning en een garage te hebben gebouwd op een niet 

nader bepaald tijdstip in de periode van 16 juni 1967 tot 22 juni 
1973;

b. de toestand geschapen door voornoemde werken in stand te 
hebben gehouden sedert het beeindigen van voornoemde 
werken, minstens sinds 22 juni 1973 tot en met 30 april 2000;

B. 2 : de toestand geschapen door de werken vemoemd in 
tenlastelegging 1 in stand te hebben gehouden sedert 1 mei 2000 tot 
en met 21 december 2000;
B.3 :

a. (letter a toevoegen in onderverdeling) zonder vergunning een 
opgericht vakantieverblijf in stand gehouden te hebben sedert 
16 mei 1995 tot en met 30 april 2000;

b. zonder vergunning een opgericht vakantieverblijf in stand 
gehouden sedert 1 mei 2000 tot en met 21 december 2000.

15. Op 21 mei 2002 werd een voorontwerp ingediend door
tot het regulariseren van een verbouwing van een zonevreemde 
woongelegenheid.

Door het echtpaar werd een regularisatieaanvraag
ingediend op 10 September 2002, dewelke werd geweigerd door het 
college van burgemeester en schepenen op 31 december 2002.
Het beroep daartegen werd door de Bestendige Deputatie enkel 
ingewilligd voor de regularisatie van de uitbreiding van de bungalow 
met een veranda en kelder en werd niet ingewilligd voor de 
regularisatie van de functiewijziging van de chalet van weekendhuisje 
naar woning en van de oprichting van een vrijstaande bergplaats en 
garage.

Bij M.B. van 13 november 2006 werd voormelde beslissing van de 
Bestendige Deputatie, houdende toekenning van een stedenbouw- 
kundige vergunning met betrekking tot de regularisatie van de
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uitbreiding van de bungalow met veranda en kelder vernietigd.
De vergunning werd, wat het overige onderdeel betreft, geweigerd.

Tegen dit Besluit zouden de beklaagden een verzoekschrift voor de 
Raad van State hebben ingediend op 22 januari 2007.

16. Bij vonnis d.d. 25 September 2002 werd(en):
- alle tenlasteleggingen bewezen bevonden;
- iedere beklaagde veroordeeld tot een geldboete van 30 euro 

gebracht op 148,74 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van acht dagen;

- de herstelvordering bevolen meer bepaald : het afbreken van 
de woning, met inbegrip van funderingen, bevloeringen, 
verhardingen, en opritten en het opruimen van alle sloopafval 
en verwijderen van het perceel en dit binnen de twaalf 
maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde had gekregen;

- de ambtshalve uitvoering door de stedenbouwkundige 
inspecteur en college van burgemeester en schepenen 
voorzien.

17. Bij arrest d.d. 23 maart 2004 werd het bestreden vonnis hervormd in 
die zin dat:

1. wat beklaagden - betreft:
- de tenlasteleggingen sub A.I.a en A.I.b en A.2. bewezen 

werden verklaard;
- de geldboete met eenparige stemmen verhoogd werd;

2. wat beklaagden en betreft:
- deze werden vrijgesproken voor tenlasteleggingen sub B.I.b 

en B.2.;
- de strafvordering m.b.t. tenlastelegging sub B.I.a vervallen 

werd verklaard door verjaring;
- de tenlastelegging sub B.3.a en B.3.b bewezen werden 

verklaard;

3. wat betreft alle beklaagden:
- de herstelvordering sine die werd uitgesteld.

18. Bij arrest van 20 juni 2006 werd bovenvermelde veroordeling van de
beklaagden en ingetrokken “in zoverre de feiten
van de tenlasteleggingen sub B.3.a en B.3.b bewezen verklaard (en 
de desbetreffende motieven) en zij desbetreffend veroordeeld 
werden".
Dit alles om reden dat bij arrest van 19 januari 2005 het Arbitragehof, 
nu Grondwettelijk Hof, het artikel 146, derde lid van het decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
zoals toegevoegd bij artikel 7 van het decreet 4 juni 2003 vernietigde.
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De beslissing van het Hof.

1. Wat de partijen en betreft:

19.De herstelvordering is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk. De 
feitelijke en juridische grondslag van de herstelvordering is niet 
betwistbaar (in casu niet vergunde werken : een bestaande chalet te 
hebben verbouwd tot volledig nieuwe woning in agrarisch gebied) en is 
op zich afdoende motivering (in dezelfde zin: Cass. 6 juni 2006, 
P.06.0038.N; Cass. 4 december 2001, R.W. 2001-02, 1353, conclusie 
advocaat-generaal M. De Swaef).
De herstelvordering moet niet negatief gemotiveerd worden (Cass. 16 
december 2003, T.R.O.S. 2004, 229).

De herstelvordering is een vordering tot teruggave en heeft derhalve 
een burgerlijk karakter. Die vordering strekt ertoe in het algemeen de 
gevolgen van het misdrijf ongedaan te maken (in dezelfde zin Cass. 22 
februari 2005, P.04.1345.N). Het strekt tot het doen verdwijnen van de 
onrechtmatige toestand (in dezelfde zin Cass. 22 februari 2005, 
P.04.0998.N). Uit het burgerlijk karakter van de teruggave vloeit voort 
dat zij het voorwerp uitmaakt van een burgerlijke vordering die strekt 
tot het herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade.

De “rechtsvordering tot herstel van de schade, door een misdrijf 
veroorzaakt" bedoeld in artikel 3 Voorafgaande Titel Sv., omvat zowel 
de vordering tot schadevergoeding krachtens artikel 1382 B.W. als de 
vordering tot teruggave zoals bedoeld in de artikelen 44 Sw., 161 en 
189 Sv. waaronder de voorliggende herstelvordering initieel op grand 
van artikel 68 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoordineerd op 22 oktober 1996 (opgeheven bij artikel 171 van 
hiemagenoemd decreet), thans op grand van artikel 149 DORO.

20. Het staat vast dat bij brief van 21 augustus 2000 de bevoegde 
overheid de wil heeft uitgedrukt om het herstel van deze beklaagden te 
vorderen.
Er is derhalve voldaan aan de materiele vereiste dat de duidelijke wil 
van de bevoegde overheid om het herstel te vorderen blijkt uit de 
stukken van de rechtspleging die aan de rechterzijn voorgelegd.
De volgens art. 149 §4 DORO te vermelden of bij te voegen gegevens 
blijken uit de hierna vermelde stukken van het gerechtelijk dossier 
zodat:

- de stedenbouwkundige situatie van het betrokken perceel 
duidelijk is voor alle in het geding betrokken partijen alsook voor 
het Hof zodat deze met kennis van zaken kan oordelen;

- de miskenning van art. 149 §4 DORO niet nuttig kan worden 
ingeroepen.
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Zo blijkt duidelijk:

- uit de koopakte d.d. 26 november 1985 dat de toen aangekochte 
constructie een vakantieverblijf was, wat bevestigd werd door de 
beklaagden in hun respectieve verklaringen;

- dat de oorspronkelijke constructie een houten chalet was zoals te 
zien is op een in het dossier gevoegde foto (zie bijlage 1 P.V. nr. 
101382 van 28 november 1996);

- dat op het ogenblik der vaststellingen een stenen huis zich op het 
kwestieuze goed bevond;

- dat de beklaagden deze eigenhandig bouwden.

21. Aan het hof komt geen opportuniteitsbeoordeling van het gevorderde 
herstel toe (in dezelfde zin, o.m.: Arbitragehof nr. 46/2005, 1 maart 
2005; Cass. 15 juni 2004, P.04.0237.N en P.04.0358.N; R.v.St., 
b.v.b.a. G., nr. 130.075, 2 april 2004).
Het komt het hof riiet toe om een niet gevorderde meerwaarde op te 
leggen in plaats van het gevorderde herstel van de plaats in de vorige 
toestand.

22. Volgens de beklaagden is de gevorderde herstelmaatregel tevens 
onredelijk om reden dat voorbijgegaan zou zijn aan de mogelijkheid 
geboden door art. 145 bis DORO volgens dewelke de agrarische 
gebieden geen kwetsbare gebieden zijn zodat deze in aanmerking 
komen voor een uitzonderingsregel.
Bij deze verliezen de beklaagden uit het oog dat voormelde bepaling 
erikel betrekking heeft op regularisatieaanvragen van verbouwingen, 
herbouwen of uitbreidingen van vergunde woningen/ gebouwen.

In casu werd de houten chalet door de beklaagden volledig afgebroken 
en werd een volledig nieuwe woning opgericht voor permanente 
bewoning. Art. 145 bis DORO voorziet dat het herbouwen betrekking 
moet hebben op een bestaande vergunde woning.

23. De herstelvordering werd voor de rechter ingeleid op een ogenblik dat 
de vereiste van een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, ingevoerd ingevolge de wijziging van art. 149§1 DORO 
door art. 8 van het Decreet van 4 juni 2003, nog niet bestond.
Luidens artikel 198bis, eerste lid, DORO treden de bepalingen met 
betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1 pas in werking nadat de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke 
reglement is goedgekeurd (in casu 16 december 2005). Artikel 198bis, 
tweede lid, DORO bepaalt dat de rechter de ingediende vorderingen 
voor inbreuken, die dateren van voor 1 mei 2000 maar die nog niet 
voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies 
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
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Uit die bepalingen voIgt niet dat de rechter de ingediende vorderingen 
voor inbreuken, die dateren van voor 1 mei 2000 en die nog niet voor 
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies “moet" voorleggen aan 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid (Cass. 5 September 2006, 
P060475N en P060543N).

Het hot beschikt over voldoende gegevens om de herstelvordering te 
beoordelen. Ze is reeds voorwerp geweest van een opportuniteits- 
overweging door de terzake bevoegde instanties (de gemachtigde 
ambtenaar, thans de stedenbouwkundige inspecteur).

24. Het feit dat volgens een in opmaak zijnde RUP de woning van de 
beklaagden in de toekomst voor een regularisatie in aanmerking zou 
kunnen komen, doet geen afbreuk aan het feit dat de bestemming van 
de kwestieuze percelen volgens het nog steeds verordenende 
gewestplan niet achterhaald is.

Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande schriftelijke 
en uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde werken blijft bestaan tot aan 
het herstel in de vorige staat of de regularisatie volgens een 
desbetreffende vergunning.
Op heden wordt geen bewijs van herstel voorgelegd noch van een 
regularisatievergunning.

Er is geen reden om de zaak sine die, wat betreft de herstelvordering, 
uit te stellen tot er in de toekomst een regularisatie zou kunnen 
komen.

De per inbreuk gevorderde dwangsom per dag vertraging wordt 
opgelegd nu uit de behandeling van de zaak en het strafdossier blijkt 
dat er reden is om aan te nemen dat de beklaagden niet vrijwillig 
zullen overgaan tot dat herstel. De op te leggen dwangsom moet hen 
er toe aanzetten het rechterlijk bevel effectief uit te voeren of te doen 
uitvoeren binnen de in functie van de omvang van het herstel hiema 
bepaalde termijn.
Er is geen enkele gegronde reden om deze termijn op drie jaar te 
bepalen zoals gevorderd door de beklaagden.

2. Wat de partijen en betreft:

25.Ten onrechte stellen deze beklaagden dat er nopens hen geen enkele 
basis meer bestaat waarop de herstelvordering gebaseerd kan worden.

Zoals hierboven uiteengezet werd :

9



- een vrijspraak bekomen voor tenlasteleggingen sub B.1 .b en B.2.;
- de strafvordering m.b.t. tenlastelegging sub B.1.a vervallen 

verklaard door verjaring;
- hun oorspronkelijke veroordeling voor tenlasteleggingen sub B.3.a 

en b bij arrest van 20 juni 2006 ingetrokken “in zoverre de feiten 
van de tenlasteleggingen sub B.3.a en B.3.b bewezen verklaard 
(en de desbetreffende motieven) en zij desbetreffend veroordeeld 
werden”.

De desbetreffende herstelvordering werd tijdig aanhangig gemaakt, dit 
is voor het verval van de strafvordering inzake.
Het hof is wel degelijk bevoegd uitspraak te doen nopens de ingestelde 
herstelvordering.

Niet alleen de inbreuk sub B.1.a, waarvan de strafvordering vervallen 
werd verklaard door verjaring, maar tevens de instandhoudingfeiten 
zoals vermeld onder tenlastelegging sub B.3.a en b blijven de 
grondslag uitmaken voor de hangende herstelvordering nu deze 
laatste werd ingesteld voor 22 augustus 2003 met betrekking tot feiten 
van instandhouding buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied, strafbaar op 
het ogenblik waarop ze gesteld werden.

De intrekking waarvan hierboven sprake, ten gevolge van het feit dat 
bij arrest van 19 januari 2005 het Arbitragehof, nu Grondwettelijk Hof, 
het artikel 146, derde lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening zoals toegevoegd bij artikel 
7 van het decreet 4 juni 2003 vemietigde, doet geen afbreuk aan het 
voorafgaande.
Deze intrekking had duidelijk alleen betrekking tot de veroordeling van 
de beklaagden voor de tenlasteleggingen sub B.3.a en b en de 
desbetreffende motieven.

De instandhoudinghandelingen buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied van 
voor de inwerkingtreding van het Handhavingsdecreet blijven een fout 
uitmaken waarvoor het herstel kan gevorderd worden.

De instandhoudinghandeling, die op het ogenblik dat ze plaats had 
door de wet strafbaar werd gesteld, maakt een onrechtmatige daad uit 
ook al werd de strafwet nadien opgeheven.

26.Vervolgens stellen de beklaagden dat ze geen fout overeenkomstig 
art. 1382 B.W. gemaakt hebben nu zij zich beroepen op een 
vermoeden van vergunning.

De beklaagden beroepen zich op een vermoeden van vergunning dat 
zij putten uit artikel 96, § 4, tweede lid van het decreet van 18 mei 
1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna 
DORO). Deze bepaling werd ingevoegd bij decreet van 4 juni 2003 en
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is ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 22 augustus 
2003 op die datum in voege getreden. Ingevolge deze nieuwe 
wettelijke bepaling krijgen constructies waarvan door enig bewijs- 
materiaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerking- 
treding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, maar die dateren van 
voor de allereerste, definitive vaststelling van het gewestplan waar- 
binnen zij gelegen zijn, in het vergunningenregister de vermelding dat 
er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig 
bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel 
van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een 
bezwaarschrift, dat de constructie in overtrading werd opgericht.

Het staat vast dat de kwestieuze woning na de Stedenbouwwet en 
voor de allereerste, definitive vaststelling van het gewestplan 
Aarschot Diest vastgesteld bij K.B. van 7 november 1978, werd 
opgericht. Aldus geldt het vermoeden bedoeld in artikel 96, § 4, 
tweede lid DORO tot het bewijs van het tegendeel door enig 
bewijsmateriaal met uitsluiting van getuigenverklaring.

Uit de gegevens in het strafdossier blijkt genoegzaam het bewijs dat 
de woning in overtrading werd opgericht: (1) uit het bewijsmateriaal 
dat bestond vooraleer het decretaal vermoeden werd ingevoerd, met 
name het voormelde proces-verbaal van vaststelling van 14 maart 
1997 en de verklaring van de beklaagde van 14 maart
1997 zelf dat hij voor de constructies geen officiele bouwvergunning 
had; (2) de beklaagden kochten bij notariele akte d.d. 16 juni 1967 het 
kwestieus perceel met nr. als een “perceel mastbos met grand" 
(zoals blijkt uit de voorgebrachte leningsakte) en is volgens het 
gewestplan gelegen in agrarisch gebied; (3) in het proces-verbaal van 
11 december 1996 signaleerde de verbalisant dat er nooit enige 
bouwvergunning werd afgeleverd met betrekking tot deze woning; (4) 
de tenlasteleggingen in het dagvaardingsexploot hebben betrekking 
op het bouwen en de instandhouding van een woning en garage 
waarvan uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze zonder vergunning werd 
gebouwd; (5) ook de architect bij de aanvraag tot regularisatie 
vermeldde dat de gebouwen ca. 1969 werden opgetrokken zonder 
vergunning .

Dat bewijsmateriaal dat bestond vooraleer het vermoeden door de 
decreetgever werd ingevoerd, heeft tot gevolg dat de beklaagden het 
vermoeden dat de woning en garage als vergund moet worden 
beschouwd, niet op goede gronden kunnen inroepen.

27. Het staat vast dat deze beklaagden de woning en garage opgericht 
hebben zonder stedenbouwkundige vergunning en deze inbreuk in 
stand hebben gehouden.
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Deze inbreuken maken een fout uit waardoor een orirechtmatige 
situatie geschapen werd.

De herstelvordering is een vordering tot teruggave en heeft derhalve 
een burgerlijk karakter. Die vordering strekt ertoe in het algemeen de 
gevolgen van het misdrijf ongedaan te maken (in dezelfde zin Cass. 
22 februari 2005, P.04.1345.N). Het strekt tot het doen verdwijnen 
van de onrechtmatige toestand (in dezelfde zin Cass. 22 februari 
2005, P.04.0998.N). Uit het burgerlijk karakter van de teruggave vloeit 
voort dat zij het voorwerp uitmaakt van een burgerlijke vordering die 
strekt tot het herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade.
De “rechtsvordering tot herstel van de schade, door een misdrijf 
veroorzaakt” bedoeld in artikel 3 Voorafgaande Titel Sv., omvat zowel 
de vordering tot schadevergoeding krachtens artikel 1382 B.W. als de 
vordering tot teruggave zoals bedoeld in de artikelen 44 Sw., 161 en 
189 Sv. waaronder de voorliggende herstelvordering initieel op grand 
van artikel 68 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoordineerd op 22 oktober 1996 (opgeheven bij artikel 171 van 
hiema genoemd decreet), thans op grand van artikel 149 DORO.

28. Vervolgens werpen de beklaagden onterecht op dat het bestuur voor 
de herstelvordering de vormvereisten opgelegd bij het Decreet van 18 
mei 1999 niet heeft nageleefd vermits de twee door de beklaagde 
ingeroepen inhoudelijke vereisten (de geldende voorschriften en 
omschrijving van voorafgaande toestand aan misdrijf vermelden en 
een recent uittreksel uit plannenregister bijvoegen) evenwel niet van 
toepassing zijn op de huidige herstelvordering, ingeleid voor 1 mei 
2000 zijnde de datum van inwerkingtreding van deze ingeroepen 
bepaling, nu de decreetgever niet heeft willen afwijken van het principe 
dat de wet slechts voor het toekomende beschikt en derhalve geen 
terugwerkende kracht heeft.

29. De beklaagde legt geen kennisgeving aan de stedenbouwkundige 
inspecteur voor van de vrijwillige, al dan niet volledige, uitvoering van 
het gevorderde herstel. Er ligt geen proces-verbaal voor van 
vaststelling door de stedenbouwkundige inspecteur van vrijwillig herstel 
als bedoeld in artikel 152 DORO.

30. Aan het hof komt geen opportuniteitsbeoordeling van het gevorderde 
herstel toe (in dezelfde zin, o.m.: Arbitragehof nr. 46/2005, 1 maart 
2005; Cass. 15 juni 2004, P.04.0237.N en P.04.0358.N; R.v.St., 
b.v.b.a. G„ nr. 130.075, 2 april 2004).

De herstelvordering is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk. De 
feitelijke en juridische grondslag van de herstelvordering is niet 
betwistbaar (in casu niet verguribare inbreuk, residentieel wonen in 
agrarisch gebied) en is op zich een afdoende motivering (in dezelfde 
zin: Cass. 6 juni 2006, P.06.0038.N; Cass. 4 december 2001, R.W.
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2001-02, 1353, conclusie advocaat-generaal M. De Swaef). De 
hersteivordering moet niet negatief gemotiveerd worden (Cass. 16 
december 2003, T.R.O.S 2004, 229).
De beweerde vergunbaarheid van de wederrechtelijk uitgevoerde 
werken wordt tegengesproken door de feiten.
De bestemming van het gebied in het gewestplan heeft onverminderd 
een verordenend karakter.

Noch het belang dat de gevolgen van het herstel voor de echtgenoten
kan hebben, noch de gebeurlijke afwezigheid 

van schade voor de omgeving, noch de afwezigheid van klachten van 
buren, noch de aard of de ligging van de wederrechtelijke werken in 
dat agrarisch gebied, waarvan de voorschriften een verordenend 
karakter hebben, noch het tijdsverloop doen afbreuk aan de interne 
wettigheid van de hersteivordering. Hetzijn evenmin elementen die de 
hersteivordering zouden aantasten door machtsoverschrijding of 
machtsafwending (in dezelfde zin: Cass. 3 maart 2004, P.03.1500.F).

31. Op de ingeroepen onwettigheid van de weigeringbeslissing van de 
Minister om een regularisatievergunning te verlenen moet hier niet 
worden ingegaan nu de eventuele onwettigheid van die regularisatie- 
weigering niet tot gevolg heeft dat de uitgevoerde werken als vergund 
worden aanzien.

Ten onrechte stellen de beklaagden hier dat ze een subjectief recht op 
vergunning hebben.

32. In het door de beklaagden aangehaalde arrest Hamer komt het 
E.H.R.M. wel tot de conclusie dat de herstelmaatregel uit het decreet 
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
zoals reeds meermaals gewijzigd, als een straf in de zin van het 
E.H.R.M. kan worden aangezien, waarop de redelijke termijn van 
toepassing is, maar wordt geenszins de regel van artikel 21 ter van de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering volgens 
dewelke de teruggave - en dus de herstelmaatregel - ook in geval van 
overschrijding van de redelijke termijn nog steeds moet worden 
bevolen, in vraag gesteld.

Integendeel, in de zaak Hamer komt het E.H.R.M., na te hebben 
vastgesteld dat de gewraakte constructie zonder de vereiste 
vergunning was opgericht en tot op heden wegens strijdigheid met het 
vigerend bestemmingsvoorschrift volstrekt onvergunbaar is gebleven, 
tot de conclusie dat het legitiem doel van de opgelegde maatregel, met 
name de handhaving van een bouwverbod in parkgebied tot een 
onmiskenbaar voordeel strekt voor de goede ruimtelijke ordening dat 
bovendien opweegt tegen de ongemakken die de veroordeelde als 
gevolg van deze maatregel ondervindt, zelfs in het licht van het 
lankmoedig optreden van de bevoegde overheden in het algemeen en



het tijdsverloop tussen de initiele oprichting en het bevel tot herstel in 
het bijzonder.

33. De herstelvordering werd voor de rechter ingeleid op een ogenblik dat 
de vereiste van een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, ingevoerd ingevolge de wijziging van art. 149§1 DORO 
door art. 8 van het Decreet van 4 juni 2003, nog niet bestond.
Luidens artikel 198bis, eerste lid, DORO treden de bepalingen met 
betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1 pas in werking nadat de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke 
reglement is goedgekeurd (in casu 16 december 2005). Artikel 198bis, 
tweede lid, DORO bepaalt dat de rechter de ingediende vorderingen 
voor inbreuken, die dateren van voor 1 mei 2000 maar die nog niet 
voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies 
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
Uit die bepalingen voIgt niet dat de rechter de ingediende vorderingen 
voor inbreuken, die dateren van voor 1 mei 2000 en die nog niet voor 
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies “moet” voorleggen aan 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid (Cass. 5 September 2006, 
P060475N en P060543N).
Voor de beoordeling van de voorliggende herstelvordering acht het 
hot het niet nodig om deze voor advies, laat staan eensluidend 
advies, voor te leggen aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid die 
een orgaan van het actief bestuur is.

Het hot beschikt over voldoende gegevens om de herstelvordering te 
beoordelen. Ze is reeds voorwerp geweest van een 
opportuniteitsoverweging door de ter zake bevoegde instances (de 
gemachtigde ambtenaar, thans de stedenbouwkundige inspecteur).

Er zijn geen redenen om het resultaat at te wachten van het door de 
bouwovertreders ingestelde annulatieberoep tegen de voormelde 
regularisatieweigering.

De per inbreuk gevorderde dwangsom per dag vertraging wordt 
opgelegd nu uit de behandeling van de zaak en het strafdossier blijkt 
dat er reden is om aan te nemen dat de beklaagden niet vrijwillig 
zullen overgaan tot dat herstel. De op te leggen dwangsom moet hen 
er toe aanzetten het rechterlijk bevel effectief uit te voeren of te doen 
uitvoeren binnen de in functie van de omvang van het herstel hierna 
bepaalde termijn.
Er is geen enkele gegronde reden om deze termijn op drie jaar te 
bepalen zoals gevorderd door de beklaagden.

14



OM DEZE REDENEN,
HET HOF,

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK,

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

- 24 van de wet van 15 juni 1935,
- 210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering;

Doet het bestreden vonnis teniet, binnen de perken van huidig geding, wat de 
herstelvordering betreft en opnieuw rechtsprekend :

Wat de herstelvordering met beirekking tot het onroerend goed gelegen 
te I ■ i aan de gakadastreerd

■ betreft:

BEVEELT op vordering van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 
het herstel van de plaats in de vorige toestand binnen een termijn van 
TWAALF maanden, niet zijnde een dwangsomtermijn in de zin van artikel 
1385bis Ger.W., door het afbreken van de woning met inbegrip van alle 
funderingen, bevloeringen, verhardingen en opritten en met verwijdering van 
de afbraakmaterialen van het perceel, onder verbeurte van een dwangsom 
van 49,58 euro per dag vertraging.

ZEGT VOOR RECHT dat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 
en het College van Burgemeester en Schepenen, ingeval het arrest niet 
vrijwillig wordt uitgevoerd, zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien, 
kosten hiervan verhaalbaar op de heer en mevrouw

op vertoon van een kostenstaat begroot en uitvoerbaar verklaard 
door de beslagrechter.

Wat de herstelvordering met betrekking tot het onroerend goed gelegen 
te aan de gakadastreerd :

betreft:

BEVEELT op vordering van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 
het herstel van de plaats in de vorige toestand binnen een termijn van 
TWAALF maanden, niet zijnde een dwangsomtermijn in de zin van artikel 
1385bis Ger.W., door het afbreken van de woning met inbegrip van alle 
funderingen, bevloeringen, verhardingen en opritten en met verwijdering van 
de afbraakmaterialen van het perceel, onder verbeurte van een dwangsom 
van 49,58 euro per dag vertraging.



ZEGT VOOR RECHT dat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 
en het College van Burgemeester en Schepenen, ingeval het arrest niet 
vrijwillig wordt uitgevoerd, zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien, 
kosten hiervan verhaalbaar op de heer en mevrouw -1 op
vertoon van een kostenstaat begroot en uitvoerbaar verklaard door de 
beslagrechter.

Verstaat dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding ingeschreven wordt op de wijze bepaald in artikel 84 van de 
hypotheekwet.

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de kosten van het hoger beroep, 
vastgesteld op 178,20 euro.

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting van 9 december 2008, waar 
aanwezig waren :

mevrouw A. Papen, 
mevrouw C. Vanderkerken, 
de heer Ph. De Clippel, 
de heer M. Verbelen, 
de heerTh. Gillioen,

raadsheer d.d. voorzitter,
raadsheer, 

plaatsvervangend raadsheer, 
advocaat-generaal, 

griffier.

Vanderkerken
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