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�nkel voor behoeften van mwendlge aar . 

ARREST 

Het Hof van Beroep :�:etelende te Antwerpen 

12da kamer 

recht doende in Correctionele Zaken, 

verleent het volgende arrest: 

Inzake van het Openbaar Ministerie 

tegen 

1. 
bediende, 
geboren te 
wonende te 
Belg. 

beklaagde 

2. 
loodgieter, 
geboren te 
wonende te 

Belg. 

beklaagde 

op 
Beringen, 

op 
Beringen, 
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3. 
huisvrouw, 
geboren te 
wonende te 
Belg. 

beklaagde 

op 
Beringen, 

beklaagden vertegenwoordigd door Mr. Gerald 
Kindermans, advocaat bij de balie van Tongeren 

Beklaagd van: 

te 

2 

als (mede)eigenaar(s) die de opstelling van een 
vaste of verplaatsbare inrichting heeft toegestaan 
of gedoogd en die tot de werken opdracht heeft 
gegeven 

van 11 oktober 1993 tot 09 januari 2004 

op het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd of geweest zijnde 

nr. 

eigendom van: 

, 

geboren te 
Beringen, 

op , wonende te 

en nrs. 

eigendom van: 

geboren te op 

en 

en 
geboren te op 

, samenwonende te 

ingevolge akte van schenking d.d. 19/02/1991 
verleden voor notaris met standplaats te 

, voor wat betreft perceelnr. 

ingevolge akte van aankoop d.d. 

verleden voor notaris met standplaats te 
; ingevolge akte van ruil met 

, datum onbekend; ingevolge akte 
van del ing d.d. en verleden 
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voor notaris te , voor wat 
betreft de overige percelen; 

De eerste. 

Op het perceel met nummer 

- Een woning in L-vorm 
- Een duiventil, gebouwd tegen de achtergevel van 
voormelde woning 
- Een houten tuinhuisje van 6 m x 6 m met rondom 
een verharding, waarbij de voo rkant van het terras 
is uitgebouwd al� een gedeeltelijk overdekt terras 
- Twee volières 
- Een duivenhok, bestaande uit 2 met elkaar 
verbonden delen. 

zonder voorafgaapde stedenbouwkundige vergunning 
van het college van burgerneester en schepenen in 
stand te hebben gehouden. 

De tweede en de derde , 

Op de percelen met nummers 
en 

- Een winkel, toonzaal, rnagaz�Jn en werkplaats 
- Een stapelplaats met een lengte van ca. 50,40 rn 

en een breedte van ca. 39 rn 

- Een overdekte laadplaats met een l engte van 34,5 
m en een breedte van ca. 17 m 

- Een duivenhok met een lengte van ca. 17,70 rn en 
een breedte van ca. 1 9,50 rn 

- Een werkhuis met daarin een duivenhok met een 
lengte van 14,70 m en een breedte van 11,70 m met 
achteraan een afdak dienstig als be s chutting voor 
pluimvee 
- Een paardenstal, opgericht in grijze 
snelbouwblok en afgedekt met een lessenaarsdak in 
golfplaten 
- Een verzande trainingapiste voor paarden, 
omgeven door een afsluiting in houten beplanking 
en met 1-delige hekken, met een lengte van ca. 48 
m en een breedte van ca. 24 m 

- Een afdak-stapelplaats met een breedte van ca. 

11,70 m en een lengte van ca. 35 m 
- Een verharding in de omgeving van de 
bedrijfsgebouwen 

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen in 
stand te hebben gehouden . .  

Teneinde na t oepas sing van de strafwet, op 
vorder ing van de gemachtigde ambtenaar - thans de 
stedenbouwkundige inspecteur - of het college van 
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burgemeester en schepenen, in toepassing van art. 
65 § 1 van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en de 
stedebouw - nadien art. 68 § 1 van het 
gecoördineerde Decreet van het Vlaamse Parlement 
d.d. 22.10.1996, en thans art. 149 van het Decreet 
van 18.05.1999 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening

-

- de plaats te herstellen in de vorige toestand; 

en over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom 
van 250 euro per dag bij niet-uitvoering van het 
vonnis binnen de gestelde termijn. 

feiten thans ook nog strafbaar ingevolge de 
artikelen 99 en 146 van het Decreet van 18.05.1999 

houdende organisatie van de ruimtelijke ordening 

Overgeschreven op het 2° hypotheekkantoor te 
Hasselt op 10/09/2004, nr. 071-T-10/09/2004-08130 

en ambtshalve ingeschreven. Ontvangen : 137,37 

euro. De Bewaarder (get.) F. WINNEN 

* * * 

en inzake 

DE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN HET VLAAMS 
GEWEST 
bevoegd voor het grondgebied van de Provincie 
Limburg 
met diensten te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 
50 bus 1 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door Mr. Henriëtte Stassen, loco 
Hr. Christian Lemache, beiden advocaat bij de 
balie van Hasselt 

* * * 
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Gelet op de hogere beroepen ingesteld 
- op 13 september 2005 door beklaagden tegen al de 
schikkingen 
- op 21 september 2005 door het Openbaar 
Ministerie tegen al de schikkingen uitgezonderd 
deze betrekkelijk de burgerlijke belangen 

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen door 1 
rechter op 6 september 2005 door de correctionele 
rechtbank van Hasselt, 13• kamer, dewelke als 
volgt heeft beslist: 

De ten laste gelegde feiten worden thans strafbaar 
gesteld door de artikelen 99, 146 en 149 van het 
Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd door 
de artikelen 16, 36, 38 en 64 van het decreet van 
de Vlaamse Raad van 26 april 2000 (B.S. van 29 
april 2000), zoals gewijzigd bij decreet van 4 
juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid 
betreft (B.S. 22 augustus 2003). 

VERBETERT en VULT de dagvaarding als volgt aan: 

Verdacht van te vanaf 11 oktober 1993 tot 

minstens 9 januari 2004 een aantal constructies in 
stand te hebben gehouden zonder voorafyaande 
stedenbouwkundige vergunning. 

Eerste beklaagde 

VERKLAART beklaagde schuldig aan 
de feiten zoals omschreven in de inleidende 
dagvaarding en verbeterd en aangevuld bij huidig 
vonnis. 

STELT VAST dat er eveneens feiten gepleegd werden 
na 31.12.2001, doch voor 01.03.2004, zodat de wet 
van 26.06.2000 op de opdeciemen van toepassing is. 

VEROORDEELT beklaagde voor deze 
feiten tot een geldboete van 200 euro te 
vermeerderen met 40 opdeciemen (x5) en alzo 
gebracht op 1.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van 60 dagen. 

VERPLICHT de veroordeelde om bij wijze van 
bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden een bedrag te betalen van 
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10 euro te verhogen met 45 opdeciemen en alzo 
gebracht op 55 euro. 

VERWIJST beklaagde tevens tot de kosten van de 
publieke vordering, deze voorgeschoten door de 
openbare partij, begroot op de som van 56,21 euro, 
doch niet inbegrepen de kosten van overschrijving 
ter hypotheken van huidig vonnis. 

LEGT aan de veroordeelde de verplichting op tot 
betaling van een vergoeding van 25 euro. 

Tweede beklaagde 

VERKLAART beklaagde schuldig aan de 
feiten zoals omschreven in de inleidende 
dagvaarding en verbeterd en aangevuld bij huidig 
vonnis. 

STELT VAST dat er eveneens feiten gepleegd werden 
na 31.12.2001, doch voor 01.03.2004, zodat de wet 
van 26.06.2000 op de opdeciemen van toepassing is. 

VEROORDEELT beklaagde voor deze 
feiten tot een geldboete van 200 euro te 
vermeerderen met 40 opdeciemen (x5) en alzo 
gebracht op 1.000 euro of een vervangende 
gevangenis straf van 60 dagen. 

6 

VERPLICHT de veroordeelde om bij wijze van 
bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden een bedrag te betalen van 
10 euro te verhogen met 45 opdeciemen en alzo 
gebracht op 55 euro. 

VERWI.JST beklaagde tevens tot de kosten van de 
publieke vordering, deze voorgeschoten door de 
openbare partij, begroot op de som van 56,21 euro, 
doch niet inbegrepen de kosten van overschrijving 
ter hypotheken van huidig vonnis. 

LEGT aan de veroordeelde de verplichting op tot 
betaling van een vergoeding van 25 euro. 

Derde beklaagde 

VERKLAART beklaagde schuldig aan 
de feiten zoals omschreven in de in leidende 
dagvaarding en verbeterd en aangevuld bij huidig 
vonnis. 

STELT VAST dat er eveneens feiten gepleegd werden 
na 31.12.2001, doch voor 01.03.2004, zodat de wet 
van 26.06.2000 op de opdeciemen van toepassing is. 
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VEROORDEELT beklaagde voor deze 
feiten tot een geldboete v an 200 euro te 
vermeerderen met 40 opdeciemen (xS) en alzo 
gebracht op 1.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van 60 dagen. 

VERPLICHT de veroordeelde om bij wijze van 
bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden een bedrag te betalen van 
10 euro te verhogen met 45 opdeciemen en alzo 
gebracht op 55 euro. 

VERWIJST beklaagde tevens tot de kosten van de 
publieke vordering, deze voorgeschoten door de 
openbare partij, begroot op de som van 56,21 euro. 
doch niet inbegrepen de kosten van overschrijving 
ter hypotheken van huidig vonnis. 

LEGT aan de veroordeelde de verplichting op tot 
betaling van een vergoeding van 25 euro. 

BEVEELT op vordering van de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur het herstel van de 
plaats in de vorige toestand binnen een termij n 
van één jaar, niet zijnde een dwangsomtermijn in 
de zin van artikel 1385bis Ger. W . ,  door de 
complete afbraak van de wederrechtelijk opgerichte 
constructies én het tenietdoen van de 
reliëfwijziging onder verbeurte van een dwangsom 
van € 247 per dag. 

ZEGT VOOR RECHT dat de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur of het college van 
burgemeester en schepenen, ingeval het vonnis niet 
vrijwillig wordt uitgevoerd, zelf in de uitvoering 
ervan kunnen voorzien, kosten hiervan verhaalbaar 
op de beklaagde op vertoon van een kostenstaat 
begroot en uitvoerbaa� verklaard door de 
beslagrechter. 

* * * 

Gelet op het arrest, op tegenspraak gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 12• kamer op 
28 maart 2007, waarbij als volgt werd beslist: 

Omschrijving van de feiten 
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De feiten dienen geactualiseerd te worden als 

volgt: 

8 

� ... de feiten thans stra fbaar gesteld zijnde 
overeenkomstig de artikelen 99, 146, 149, 150, 

151, 153, 160 en 204 van het decreet van 18 mei 

1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening, zoals gewijzi gd bij artikel 2 van het 

decreet van 28 september 1999, artikelen 16, 36, 

38, 64 van het decreet van 26 april 2000, 

artikelen 4 en 10 van het decreet van 13 juli 
2001, ar tikelen 2 en 3 van het decreet van 1 maa rt 

2002, artikelen 6 en 7 van het decreet van 8 maart 

2002, artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 van het decreet 
van 4 juni 2003 en artikelen 46, 47 en 48 van het 
decreet van 21 november 2003 ... " .  

De feiten op zich zijn hierdoor niet gewij zigd. 

Beklaagden werden van deze actualisering in kennis 
gesteld en hebben desbetreffend hun middelen van 
verdediging kunnen voordragen. 

Tevens acht het Hof de datum in hoofde van tweede 
beklaagde r en derde bekl aagde 

te preciseren met name: 

"van 21 februar i 2000 (datum van vaststelling) tot 

9 j anuari 2004: 

- een verzande trainingspiste voor paarden omgeven 

door een afsluit ing in houten beplanking en met 
ééndelige hekken, met een lengte van ca 48 m en 

een breedte van ca 24 m 
- een afdak- stapelplaats met een breedte van ca 
11,70 m en een lengte van ca 35 m 

- een verharding in de omgeving van de 
bedrijfsgebouwenn. 

Ontvangt de hogere beroepen ; 

Op strafrechtelijk gebied 

Actualiseert de feiten en preciseert de datum van 

de feiten in hoofde van tweede en derde beklaagde 
zoals voormeld; 

Verklaart de beklaagden schuldig aan de hen ten 

las te gelegde feiten zoals geactualiseerd en 
gepreciseerd; 

Veroordeelt de eerste beklaagde en 
de derde beklaagde wegens de 

feiten zoals geactualiseerd en gepreciseerd ieder 
tot een geldboete van TWEEHONDERD EURO gebracht op 
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DUIZEND EURO door verhoging met 40 opdeciemen of 
een vervangende gevangenisstraf van ZESTIG DAGEN, 
met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een 
termijn van DRIE JAAR vanaf heden voor een 
gedeelte ven HONDERD EURO gebracht op VIJFHONDERD 
EURO door verhoging met 40 opdeciemen of een 
vervangende gevangenisstraf van DERTIG DAGEN, 
zodat een gedeelte van HONDERD EURO gebracht op 
VIJFHONDERD EURO door verhoging met 40 opdeciemen 
of een vervangende gevangenisstraf van DERTIG 
DAGEN effectief blijft; 

Veroordeelt de tweede beklaagde 
wegens de feiten zoals geactualiseerd en 
gepreciseerd tot een geldboete van TWEEHONDERD 
EURO gebracht op DUIZEND EURO door verhoging met 
40 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf 
van ZESTIG DAGEN; 

StelL vast dat de feiten gepleegd werden zowel 
voor als na 1 januari 2002, doch niet na 29 
februari 2004; 

Verplicht iedere beklaagde om bij Wl]ze van 
bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders een bedrag te betalen van VIJFENTWINTIG 
EURO, verhoogd met 45 opdeciemen en alzo gebracht 
op HONDERD ZEVENENDERTIG EURO en VIJFTIG CENT; 

9 

Legt aan iedere veroordeelde een vergoeding op van 
VIJFENTWINTIG EURO; 

De herstelvordering 

Legt, alvorens recht te doen, de herstelvordering 
voor eensluidend advies voor aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid op grond van art. l98 bis DRO; 

Heropent de debatten op de terechtzitting van 
woensdag 19 december 2007 om 14 uur; 

De kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het 
Openbaar Ministerie ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagden solidair tot de overige 
kosten in beide aanleggen gerezen op de 
strafvordering, deze voorgeschoten door de 
openbare partij in totaal begroot op 271,38 euro; 

Houdt de beslissing over de kosten met betrekking 
tot de herstelvordering aan. 
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Gelet op het niet éénsluidend advies van de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid neergelegd ter griffie 
op 24.12.07. 

* * * 

I. Procedure 

De heer Voorzitter doet verslag. 

De eiser tot herstel wordt gehoord in zijn 
middelen, ontwikkeld door Mr. H. Stassen loco Mr. 
C. Lemache, beiden advocaat bij de balie van 
Hasselt. 

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn 
vorderingen. 

De beklaagden worden gehoord in hun middelen van 
verdediging ontwikkeld door Mr. G. Kinderrnans, 
advocaat bij de balie van Tongeren. 

De neergelegde conclusies en stukken worden in het 
beraad betrokken. 

II. Motive:t'ing ten g:t'Onde 

De wederrechtelijke constructies zijn gelegen in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied conform 
het gewestplan Hasselt-Genk, goedgekeurd bij K. B. 
van 3.04.1 979. 

Een landschappelijk waardevol agrarisch gebied is 
een agrarisch gebied met bijzondere waarde en 
dient derhalve aangezien te worden als een 
ruimtelijk kwetsbaar gebied in de zin van art. 146 
in fine van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening (zoals 
gewijzigd). De omschrijving landschappelijk 
waardevol maakt een concretisering uit van het 
begrip "bijzondere waarde"; de instandhouding van 
deze wederrechtelijk opgerichte woning is nog 
steeds strafbaar. 

Nu de feiten van instandhouding van de 
constructies in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied bewezen zijn gebleven, dient 
ingegaan op de herstelvordering van de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur. 

De herstelvordering van 24.02.2000 bepaalt: 
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- de complete afbraak van alle wederrechtelijk 
opgerichte constructies alsmede de verwijdering 
van elke terreinverharding. 

11 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de 
stad Beringen besliste bij besluit van 21.04.1994 

eveneens tot het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand. 

a. Voorafgaandelijk 

Beklaagden verzoeken het Hof de zaak sine die te 
verdagen gezien het nieuw ontwerpdecreet op de 
ruimtelijke ordening. 

Het Hof gaat niet in op dat verzoek gezien op dit 
ogenblik het "ontwerpdecreet" (dat nog dient 
goedgekeurd te worden door het Vlaams parlement) 
geen invloed heeft op deze zaak. Immers indien de 
herstelvordering is ingediend voor de opheffing 
van het strafbaarheid (in zoverre de 
instandhouding in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied niet meer strafbaar is), blijft 
het Hof bevoegd uitspraak te doen over deze 
herstelvordering. 

Beklaagden houden voor dat op grond van art. 6.1 
EVRM aan hen de waarborg moet gegeven worden dat 
een onafhankelijke en onpartijdige rechter met 
volle rechtsmacht de herstelvordering van de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur dient te 
beoordelen. Dit zou impliceren dat de rechter de 
gevorderde herstelmaatregel mag weigeren niet 
alleen omdat hij ze feitelijk onwettig acht of 
omdat hij ze kennelijk onredelijk vindt maar ook 
omdat hij binnen de mogelijkheden die de wet 
toelaat, een andere maatregel beter acht. 

Het bestuur heeft de beleidsvrijheid bij de keuze 
van de gevorderde herstelmaatregel doch dergelijke 
keuze komt niet toe aan de rechter. Het behoort 
niet aan het Hof de opportuniteit van de 
gevorderde herstelmaatregel te beoordelen. De 
herstelvorderende overheid heeft nooit een 
meerwaarde of aanpassingswerken gevorderd voor de 
wederrechtelijke inbreuken zodat het Hof 
dergelijke maatregelen niet kan opleggen. Het Hof 
heeft om de integrale wettelijkheid van de 
herstelvordering te toetsen niet de mogelijkheid 
om de keuze van de herstelmaatregel te beoordelen. 
Rekening houdend met de appreciatie- en 
beleidsbevoegdheid van de herstelvorderende 
overheid betekent dit dat de rechter die 
beslissing slechts marginaal kan toetsen. Het feit 
dat de rechter de vordering van de 
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herstelvorderende overheid niet heeft kunnen 
toetsen met volle rechtsmacht, betekent niet dat 
die beslissing art. 6.1 EVRM schendt (Cass. 
4.11.2008, P.08.0084.N/8, onuitgegeven). Het Hof 
is enkel bevoegd deze herstelvordering op haar 
externe en interne wettigheid te toetsen. Deze 
herstelvordering is op afdoende wijze gemotiveerd 
vanuit de noodwendigheden van een goede 
ruimtelijke ordening. Zij beoogt op gepaste, 
aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel 
van de gevolgen van de door beklaagden gepleegde 
misdrijven. 

Zij steunt op motieven van een goede ruimtelijke 
ordening en zijn niet kennelijk onredelijk terwijl 
er evenmin een schending is van art 159 GW. 

b. Ten gronde 

De vordering tot het herstel in de vorige toestand 
met name de complete afbraak van de 
wederrechtelijke constructies alsook de 
terreinverhardingen, is genomen met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening en steunt op een 
opvatting van een goede ruimtelijke ordening die 
niet kennelijk onredelijk is: 

1. De wederrechtelijke constructies ZlJn gelegen 
in een kwetsbaar gebied en de constructies worden 
gebruikt voor bedrijfsactiviteiten en bewoning. 
Zij hebben geen enkele band met een 
landbouwbedrijf en zijn tegenstrijdig met de 
bestemming van het gebied waardoor het 
landschappelijk agrarisch gebied is aangetast. 

2. Beklaagden houden voor dat het 
evenredigheidsbeginsel is geschonden met name dat 
het nadeel in hoofde van beklaagden niet opweegt 
tegen het doel dat men tracht te bereiken met het 
gevorderde herstel. Het Hof is van oordeel dat de 
gevorderde afbraak niet onevenredig is met de 
afbraak van een niet vergunde constructie in een 
kwetsbaar gebied. Het feit dat deze constructies 
grenzen aan een woongebied doet hieraan geen 
afbreuk. Immers beklaagden hebben zichzelf voor 
voldongen feiten gezet en liggen aan de oorsprong 
van deze illegale toestand. Zij dienen dan ook de 
gevolgen hiervan op economisch, sociaal of ander 
vlak dat het herstel zou meebrengen, te dragen. 
Immers beklaagden hebben een bouwvergunning 
ingediend voor het oprichten van toonzaal, 
werkplaats en magazijn in de loop van 1983 hetgeen 
door het College van Burgemeester en Schepenen 
werd geweigerd hetgeen bevestigd werd door de 
Bestendige Deputatie. Niettegenstaande deze 
weigering, hebben beklaagden deze constructies 
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gebouwd zonder vergunning goed wetende dat deze 
gebouwen een inbreuk vormen op de essentiële 
bestemmingsvoorschriften. Het 
evenredigheidsbeginsel is derhalve niet 
geschonden. 

13 

3. Ten onrechte houden beklaagden voor dat gelet 
op het tijdsverloop tussen de oprichting van deze 
constructies en het indienen van de 
herstelvordering door de stedenbouwkundige 
inspecteur op 24.02.2000 (de beslissing van het 
College van Burgemeester en Schepenen tot 

volledige afbraak dateert reeds van 21.04.1994, 
stuk 80), doet geen afbreuk aan het legitiem doel 
van de herstelvordering die nog steeds 
noodzakelijk is om een einde te stellen aan de 
schadelijke gevolgen van een onvergunde situatie. 
Derhalve is de herstelvordering niet kennelijk 
onredelijk. 

4. Het bedrijf wordt in het 
ontwerp gemeentelijk structuurplan van Beringen 
opgenomen als zonevreemd bedrijf waarvoor een 
oplossing wordt voorzien door een gebiedsgerichte 
aanpak van "Beringen haven en omgeving". Een 
aantal zonevreemde bedrijven zullen gekaderd 
worden binnen een gebiedsgericht Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (zie inlichtingenfiche van de 
Stedenbouwkundige Inspecteur in het kader van het 
advies verleend door de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid) . Reden waarom de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid in zijn cidvies gelet op deze 
planologische context de herstelvordering tot 
afbraak voorbarig acht. Dit advies is een louter 
advies hetgeen impliceert dat de rechter de 
mogelijkheid heeft om "de herstelvordering" te 
beoordelen op zijn wettigheid ongeacht of de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid een éénsluidend dan 
wel andersluidend advies geeft omtrent het 
toekennen van deze herstelvordering. Het Hof dient 
derhalve �het advies bedoeld in art. 198bis DRO" 
(dat geen bestuursbeslissing is die de 

rechtspositie van een persoon kan wijzigen) niet 
te toetsen aan haar wettigheid in de zin van art. 
159 GW en aan de beginselen van behoorlijk 
bestuur. De mogelijke oplossing voor dit 
zonevreemd bedrijf zoals opgenomen in het ontwerp 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de 
gemeente Beringen betekent echter nog niet dat het 
ook in het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt 
opgenomen en blijven deze constructies momenteel 
nog steeds strijdig met de bestemming van het 
gebied zoals in het gewestplan is voorzien. Het 
Hof dient uitspraak te doen op basis van de 
huidige actuele toestand. Bovendien zijn er ook 
een aantal wederrechtelijke constructies op de 
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percelen die niet kaderen binnen de 
bedrijfsactiviteiten (woning, duiventil, 
tuinhuisje, volières, duivenhokken, 
trainingspisten voor paarden) . 

14 

5. Weliswaar houdt het Hof rekening met de 
planologische context wat de bedrijfsgebouwen 
betreft bij het bepalen van de hersteltermijn. De 
termijn voor het herstel dient te worden bepaald 
op 3 jaar vanaf het in kracht van gewijsde gaan 
van huidig arrest om de tweede en derde beklaagden 
de nodige tijd te verschaffen om zich aan de hen 
bij dit arrest opgelegde verplichtingen te 
conformeren en dit voor volgende constructies: 
- een winkel, toonzaal, magazijn en werkplaats 
- een overdekte laadplaats met een lengte van 
34,50 m en een breedte van 17 m 
- een werkhuis met daarin een duivenhok met lengte 
van 14,70 m en een breedte va� 11,70 m met 
achteraan afdak dienstig als beschutting voor 
pluimvee 
- een afdak-stapelplaats met een breedte van ca 
1 1,70 m en een lengte van ca 35 m 
- een verharding in de omgeving van de 
bedrijfsgebouwen. 

Voor de overige wederrechterlijke constructies 
bepaalt het Hof de hersteltermijn op 1 jaar vanaf 
het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest 
om de drie beklaagden de nodige tijd te 
verschaffen om zich aan de hen bij dit arrest 
opgelegde verplichtingen te conformeren: 

* voor eerste beklaagde betreft 
het de hierna volgende constructies: 
- woning in L-vorm 
- een duiventil gebouwd tegen de achtergevel van 
de voormelde woning 
- een houten tuinhuisje van 6 m x 6 m met rondom 
verharding/ waarbij de voorkant van het terras is 
uitgebouwd als een gedeeltelijk overdekt terras 
- twee volières 
- een duivenhok bestaande uit 2 met elkaar 
verbonden delen; 

* voor de tweede en derdè beklaagden betreft het 
de hierna volgende constructies: 
- een stapelplaats met een lengte van 50, 40 m en 
een breedte van 39 m 

- een duivenhok met een lengte van 17,70 m en een 
breedte van 19,50 m 
- een paardenstal1 opgericht in grijze 
snelbouwblok en afgedekt met een lessenaarsdak in 
golfplaten 
- een verzande trainingspiste voor paarden, 
omgeven door een afsluiting in houten beplanking 
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en met ééndelige he'kken met een lengte van 48 m en 
een breedte van 24 m. 

Het Hof acht het gepast om een dwangsom op te 
leggen, enerzijds aan eerste beklaagde en 
anderzijds aan tweede en derde beklaagde solidair, 
waarvan het bedrag telkens dient bepaald op 250 
EUR per dag vertraging, indien niet vrijwillig 
door beklaagden worden overgegaan tot het herstel 
van de plaats in zijn vorige toestand, zoals boven 
aangegeven, en dit binnen de opgelegde 
hersteltermijn, met dien verstande dat die 
dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de 
hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het 
huidig arrest vooraf werd betekend; aldus wordt 
geen dwangsomtermijn toegekend; het opleggen van 
een dwangsom is noodzakelijk om reden dat de 
herstelvordering reeds dateert van 24 februari 
2000 en inmiddels geen aanpassingen zijn gebeurd. 

OM DEZE REDENEN: 

HET HOF, 

Het arrest is op tegenspraak, 

Met toepassing van de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 
15 juni 1935 

162, 185, 190, 190 ter, 194, 195, 199, 200, 
202, 203, 203 bis, 210, 211 wetboek van 
strafvordering 
1, 2, 3, 7, 50 strafwetboek 

44, 64, 65, 68 en 69 van de wet van 29 maart 
1962, gew. art. 4, 20, 21 en 25 van de wet van 
22 december 1970, art. 78 en 81 van de wet van 
29 maart 1962, zoals aangevuld door art. 2 van 

het decreet van 28 juni 1984, gew. art. 42, 6 6, 
68, 71 en 72 van het decreet van 22 oktober 
1996, thans art. 2, 99, 146, 147, 149, 150, 
151, 153, 154, 1 60, 161, 171, 197, 198 en 204 
decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening, gew. art. 2 
decreet van 28 september 1999, gew. art. 16, 
34, 36, 38, 64 van het decreet van 2 6  april 
2000, gew. art. 4 en 10 decreet van 13 juli 
2001, gew. art. 2 en 3 decreet van 1 maart 
2002, gew. art. 6 en 7 decreet van 8 maart 
2002, gew. art. 7, 8, 9, 1 1  en 12 van het 
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decreet van 4 juni 2003 en gew. art. 46, 47 en 
48 decreet van 21 november 2003 

2 en 3 van de wet van 26 juni 2000 

3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998 

5, 6 en 8 van het decreet van 7 decemb er 2001 

1385bis gerechtelijk wetboek 

Het tussenarrest van 28 maart 2007 verder 
uitwerkend; 

Beveelt tweede en derde beklaagden de plaats in de 
vorige staat te herstellen, hetgeen impliceert: 

de afbraak van de hierna vermelde wederrechtelijke 
constructies: 

- een winke l, toonzaal, m agazi jn en werkplaats 
- een overdekte laadpl aats met een lengte van 
3 4,50 m en een breedte van 17 m 
- een werkhuis met daarin een duivenhok met lengte 
van 1 4,70 m en een breedte van 11,70 m met 
achteraan afdak dienstig als besc hutting voor 
pl uimvee 
- een afdak-stapelplaats met een breedte van ca 
11,70 m'en een lengte van ca 35 m 
- een verharding in de omgev ing van de 
bedrijfsgebouwen 

binnen de termijn van DRIE JAAR ingaand e vanaf het 
in kracht van gewijsde gaan van huid ig arrest ; 

Beveelt voor deze constructies, voor het geval de 
p laats niet binnen 3 jaar na het in kracht van 
gewijsde gaan van huidig arrest in de vorige staat 
wordt hersteld, en/of het str ijdige gebruik niet 
binneri die termijn wordt gestaakt, zoals hiervoor 
gezegd, dat de stedenbouwkundige inspecteur en het 
college van burgemeester en schepenen, ambtshalve 
in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kos ten 
van de beklaagden sub 2 en 3; 

Beveelt eerste beklaagde de p l aat s in de vorige 
staat te he rstel len, hetgeen impliceert: 

de afbraak van de hierna vermelde 
wed errechterlijke constructies op het perceel 

- woning in L-vorm 

, nr. meer bepaald: 

- een d uivent il gebouwd tegen de acht ergeve l van 
de voormelde woning 
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- een houten tuinhuisj e van 6 m x 6 m met rondom 

verharding , waarbij de voorkant van het terras is 
uitgebouwd als een gedeeltelij k overdekt terras 
- twee volières 
- een duivenhok bestaande uit 2 met elkaar 
verbonden delen 

binnen de termijn van EEN JAAR ingaande vanaf het 
in kracht van gewij sde gaan van huidig arrest ; 

Beveelt voor deze constructies, voor het geval de 
plaats niet binnen één jaar na het in kracht van 
gewijsde gaan van huidig arrest in de vorige staat 
wordt hersteld, en/of het strij dige gebruik niet 

binnen die termijn wordt gestaakt, zoals hiervoor 
gezegd, dat de stedenbouwkundige inspecteur en het 
college van burgemeester en schepenen, ambtshalve 
in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten 
van de beklaagde sub 1; 

Beveelt tweede en derde beklaagden de plaats in de 
vorige staat te herstellen , hetgeen impliceert: 

de afbraak van de hierna vermelde wederrechtelijke 
constructies: 

- een stapelplaats met een lengte van 50,40 m en 
een breedte van 39 m 

- een duivenhok met een lengte van 17,70 m en een 
breedte van 19,50 m 

- een paardenstal, opgericht in grijze 
snelbouwblok en afgedekt met een lessenaarsdak in 
golfplaten 
- een verzande trainingspiste voor paarden, 
omgeven door een afsluiting in houten beplanking 
en met ééndelige hekken met een lengte van 48 m en 
een breedte van 24 m 

binnen de termij n van EEN JAAR ingaande vanaf het 
in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest; 

Beveelt voor deze constructies, voor het geval de 
plaats niet binnen één jaar na het in kracht van 
gewijsde gaan van huidig arrest in de vorige staat 
wordt hersteld , en/of het strijdige gebruik nïet 
binnen die termij n wordt gestaakt, zoals hiervoor 
gezegd, dat de stedenbouwkundige inspecteur, het 
college van burgemeester en schepenen, ambtshalve 
in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten 
van de beklaagden sub 2 en 3; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, 
gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 
afkomstig van de herstelling van de plaats of van 
de staking van het strijdig gebruik te verkopen, 
te vervoeren en te verwijderen; 
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Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, 

verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd 
met de opbrengst van de verkoop der materialen en 

voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat, 
opgesteld door de overheid die het arrest 
uitvoert, of begroot en uitvoerbaar verklaard door 
de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank; 

Veroordeelt eerste beklaagde, voor het geval dat 
aan de veroordeling tot herstel niet wordt 
voldaan, tot betaling aan de stedenbouwkundige 
inspecteur van een dwangsom van TWEEHONDERD 
VIJFTIG EURO per dag vertraging vanaf de eerste 
dag volgend op het verstrijken van de hoger 

vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig 
arrest vooraf werd betekend; 

Veroordeelt tweede en derde beklaagde, voor het 
geval dat aan de veroordeling tot herstel niet 

wordt voldaan, solidair tot betaling aan de 
stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom van 
TWEEHONDERD VIJFTIG EURO per dag vertraging vanaf 
de eerste dag volgend op het verstrijken van de 
hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig 
arrest vooraf werd betekend; 

De kosten 

Veroordeelt de eerste beklaagde tot 1/3 en de 
tweede en derde beklaagde solidair tot 2/3 van de 
kosten van de herstelvordering in beide aanleggen, 
deze voorgeschoten door de openbare partij in 
totaal begroot op 43,8 9 euro. 
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Dit arrest is gewezen te ANTWERPEN door het 

HOP' VAN BEROEP, TWAALFDE KAMER, 
samengesteld uit 

N. SNELPERS, Voorzitter, 

P. BUYLE, Raadsheer 

L. KNAPEN, Raadsheer, 

en op de openbare tereebtzitting van 

ELP FEBRUARI TWEEDUIZEND EN NEGEN 

uitgesproken door Voorzitter N, SNELDBRS, 

in aanwezigheid van Advocaat-generaal L. DB MOT, 

met bijstand van Griffier J. GEYSEMANS . 
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