.

.

Arrestnummer

C/

\.\.Je

/2019

Repertorlumnummer

2019/

��

Datum van uitspraak

24 april2019
Rolnummer

2017/C0/564
Notlenummer parket-generaal

�
!

Hof van beroep
Antwerpen
Arrest
kamer C4 (voorheen kamer 12)
correctionele zaken

Aangeboden op

Niet te registreren
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Het OPENBAAR MINISTERIE

en

DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR
voor het grondgebied van Vlaams-Brabant,
handelend in naam van het Vlaamse Gewest,
met burelen gevestigd te 3000 Leuven, Blijde lnkomststraat 103-105.
eiser tot herstel
vertegenwoordigd door mr. Dennis Muf\lz Espinoza loco mr. Philippe
Declercq, beiden advocaat bij de balie Leuven, op 28 november 2018
en op 27 februari 2019

tegen

geboren te 1

op .

zelfstandige ICT,
wonende te•
rljksregisternummer
beklaagde

vertegenwoordigd door mr. Tom Swerts en mr. Lennert Nijs, loco
mr. Cies Gysen, allen advocaat bij de balie van provincie Antwerpen,
en

door mr. Liese Mondelaers loco mr. Jan Swennen, beiden

advocaat bij de balie Limburg, op 28 november 2018
vertegenwoordigd door mr. Tom Swerts loco mr. Cies Gysen, beiden
advocaat bij de balie provincie Antwerpen, op 27 februari 2019
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1.

Ten laste gelegde feiten

op het goed gekadastreerd

·

eigendom

A.
Op een niet nader bepaald tijdstip tussen 1 september 1997 en 1 mei 1998
In overtreding van de artikelen 44, 45, 64 en 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, 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, thans strafbaar door de artikelen 146 en 147

van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zonder
voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en
schepenen,

een bestaande woning grotendeels te hebben afgebroken en te hebben vervangen door een
nieuwbouw

B.
Op niet nader bepaald tlidstlp tussen 15 maart 2002 en 8 mei 2002

In overtreding van de artikelen 99, 101, 146 en 147 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, bepaalde handelingen, werken of
wijzigingen te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke vergunning, hetzij In strijd met de vergunning, hetzij na het verval,
vernietiging of het verstrijken van de termijn of schorsing van de vergunning,
een carport-berging te hebben opgericht

c.
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Sedert de beëindiging van de onder tenlasteleggingA vermelde werken tot 30 april 2000
In overtreding van de artikelen 44, 45, 64 en 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, 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, thans strafbaar door de artikelen 146 en 147
van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zonder
voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en
schepenen,
de toestand geschapen door de onder tenlastelegging A vermelde werken, in stand te
hebben gehouden

o.

Van 1 mei 2000 respectievelijk sedert de beëindiging van de onder tenlastelegging B
vermelde werken minstens tot 21januari 2005
In overtreding van de artikelen 99, 101, 146 en 147 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, bepaalde handelingen, werken of
wijzigingen te hebben uitgevoerd, voortgezet of In stand gehouden zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na het verval,
vernietiging of het verstrijken van de termijn of schorsing van de vergunning
de toestand geschapen door de onder tenlasteleggingen A en B vermelde werken, in stand
te hebben gehouden

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 1

op 20 oktober 2005

Ref.:
kosten: 98,09 euro
de hypotheekbewaarder (get) 1

2.

Bestreden beslissing
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2.1.
Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,
kamer 18, op 4 maart 2008 werd onder meer als volgt beslist:

De rechtbank verleent akte aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur als eiser tot
herstel.
De beklaagde wordt veroordeeld tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand,
wat enerzijds betekent het afbreken van de ganse woning, met inbegrip van eventuele
funderingen en bevloeringen, en het opruimen van alle sloopafval, en anderzijds ook de
afbraak van de carport-berging, met eveneens inbegrip van alle eventuele funderingen en
bevloeringen, alsook het opruimen van alle sloopafval, dit alles op het perceel gelegen te
, gekadastreerd
Dit alles binnen een termijn van 6 maanden na de uitspraak en op straffe van betaling van
een dwangsom van

2

x

125,00 euro per dag vertraging in de uitvoering van beide

herstelmaatregelen, zonder bijkomende termijn in de zin van 1385 4e lid Ger.W.
De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur voor het grondgebied van Vlaams-Brabant,
handelend in naam van het Vlaamse Gewest, wordt gemachtigd ambtshalve over te gaan tot
het gevorderde herstel indien de beklaagde in gebreke blijft, en dit op kosten van de
beklaagde.
De beklaagde wordt veroordeeld ... tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding van
1.200,00 euro.

2.2.
Tegen voormeld vonnis d.d. 4 maart 2008 werd hoger beroep ingesteld op de griffie van de
rechtbank van eerste aanlegte Leuven:
op 19 maart 2008 door de beklaagde

tegen al de beschikkingen op

burgerlijk en strafrechtelijk gebied
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op 19 maart 2008 door het Openbaar Ministerie.

2.3.

Bij het arrest, op tegenspraak gewezen door het hof van beroep Brussel, kamer 15, op 16
juni 2015 werd onder meer als volgt beslist:

Wat de hérstelvordering betreft:
Bevestigt het bestreden vonnis mits
1.

deze wijziging dat het goed kadastraal gekend is onder.

2.

deze toevoegingen:
Stelt

de

overschrijding

van

de

redelijke

termijn

en niet

met

betrekking

tot

de

herstelvordering vast;
Zegt voor recht dat ook het college van burgemeester en schepenen, in geval het
arrest niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, zelf in de uitvoering
ervan kan voorzien overeenkomstig hetgeen bepaald is ln artikel 6.1.46 VCRO;
Verstaat dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven dagvaarding
ingeschreven wordt op de wijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet (art.

6.2.1. tweede lid VCRO);
Zegt voor recht dat dit arrest zal worden ingeschreven in het register van de
vergunningen van de gemeente overeenkomstig art. 6.2.2 tweede lid VCRO;
3.

deze wijziging:
dat

de

beklaagde

niet

veroordeeld

wordt

tot

het

betalen

van

rechtspleglngsvergoeding aan de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur.

2.4.
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Tegen voormeld arrest d.d. 16 juni 2015 werd beroep in cassatie ingesteld:

op 25 !uni 2015 door de beklaagde.

tegen al de beschikkingen die op

hem betrekking hebben.

2.5.

Bij het arrest, gewezen door het Hof van Cassatie, op 16februari 2016 werd als volgt beslist:

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de beslissing op de
herstelvorderlng.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Houdt de beslissing over de kosten aan en laat die beslissing over aan de verwijzingsrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

2.6.

Bij het arrest, op tegenspraak gewezen door het hof van beroep Gent, kamer 10, op 23
december 2016 werd als volgt beslist:

wijzigt het bestreden vonnis van 4 maart 2008 als volgt:
laat de regularisatievergunningen van 10 juni 2013 en 31 maart 2014 bij toepassing van
artikel 159 Grondwet buiten toepassing;
beveelt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur ten aanzien van de veroordeelde
: het herstel in de oorspronkelijke toestand van het perceel gelegen te
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eigendom van

, kadastraal gekend onder:
de veroordeelde, meer bepaald door binnen een termijn van twee jaar:

afbraak van de woning en de carport, met inbegrip van de funderingen, het opvullen
van

de

bouwput met

zuivere teelaarde

en

de legale

verwijdering

van

de

afbraakmaterialen van het terrein;
zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door de
veroordeelde een dwangsom van 75 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de
nakoming van het bevel hiervoor, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van twee
jaar vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde is getreden;
zegt

voor

recht

dat

het

college

van

burgemeester

en

schepenen

van

de

stad

en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, Indien het herstel
niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan
kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelde,
veroordeelt de veroordeelde tot de kosten in beroep, voor het openbaar ministerie begroot
op 59,58 euro.

2.7.

Tegen voormeld arrest d.d. 23 december 2016 werd beroep in cassatie ingesteld:
op 9 januari 2017 door de beklaagde

tegen al de beschikkingen hem

betreffende.

2.8.

Bij het arrest, gewezen door het Hof van Cassatie, op 30 mei 2017 werd als volgt beslist:

Vernietigt het bestreden arrest behoudens in zoverre het de regularisatievergunningen van
10 juni 2013 en 31 maart 2014 bij toepassing van artikel 159 Grondwet buiten toepassing
laat en in zoverre het beslist de zaak niet voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad voor
het Handhavingsbeleid.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot een derde van de kosten.
Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat die over aan de verwijzingsrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
Bepaalt de kosten op 1.070,51 euro waarvan 277,75 euro verschuldigd is.

3.

Rechtspleging voor het hof

De zaak werd behandeld op de openbare zittingen van 28 november 2018 en 27 februari
2019.
Het hof heeft hierbij gehoord:
mevrouw de voorzitter in haar verslag
het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en In zijn vordering
de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur In zijn middelen ontwikkeld door zijn
raadsman voornoemd,
de beklaagde in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door zijn raadsman
voornoemd.
De neergelegde conclusies en stukken werden In het beraad betrokken.
Binnen de grenzen van de vernietiging van de vermelde arresten van het hof van beroep
Brussel en het hof van beroep Gent heeft dit hof enkel te oordelen over de herstelvordering
van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur.

4.

Motivering ten gronde: de herstelvordering
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Voorafgaandelijk

4.1.

1. Deze woning en carport zijn gelegen te :

, kadastraal

gekend onder

en dit in een agrarisch gebied met ecologisch belang volgens het

gewestplan .

goedgekeurd bij KB van 7 november 1978, zijnde een rulmtelljk

kwetsbaar gebied. De woning Is bovendien gelegen binnen de grenzen van het gemeentelijk
RUP "zonevreemde woningen fase 2: woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied".
2. Bij arrest van 16 februari 2016 van het Hof van Cassatie werd het arrest van 16 juni 2015

van het hof van beroep Brussel enkel vernietigd wat betreft de herstelvordering zodat
definitief Is komen vast te staan op strafrechtelijk gebied dat beklaagde een woning
grotendeels heeft afgebroken en vervangen door een nieuwbouw (tenl. A), een carport
berging heeft opgericht (tenl. B), deze toestand In stand hield voor wat betreft de woning
(ten!. C) en in stand hield voor wat betreft de carport (tenl. D).
Overeenkomstig art. 7.7.1 VCRO kan de strafrechter de herstelvordering die regelmatig bij
hem aanhangig is gemaakt en die gegrond is op instandhouding, nog steeds inwilligen als de
beklaagde hieraan schuldig is bevonden en deze instandhouding op het ogenblik van de
uitspraak een stedenbouwkundige inbreuk uitmaakte als vermeld in art. 6.2.2.1° VCRO.
Dit Impliceert dat de herstelvordering geënt is op de in hoofde van beklaagde bewezen
feiten sub A, B, C en 0.
3. Huidig artikel 7.7.5 VCRO bepaalt dat vanaf de Inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 111,

afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 25 april 2014
betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning - dit is vanaf 1 maart 2018
burgemeester

en

de

gemeentelijke

stedenbouwkundige

inspecteur

de

taken

-

de
en

bevoegdheden overnemen die voor de inwerkingtreding door het college van burgemeester
en schepenen werden waargenomen in het kader van titel VI van deze codex, en zetten ze
de herstelvorderingen voort die door het college van burgemeester en schepenen werden
ingeleid bij het Openbaar Ministerie of voor de burgerlijke rechter.
4. Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt in

§1 dat naast de

straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een
meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in
de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met
Inachtneming van de volgende rangorde:

r-PAGE
L

•

01-00001380b4b-OD10-0025-01-Dl-

.;-i
_J

Hof van beroep Antwerpen- 2017/CO/S64- p. 11
.

1°

.

-- -------

als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke
ordening, het betalen van een meerwaarde;

2°

als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van
bouw- of aanpassingswerken;

3°

in de andere gevallen, de uitvoering van

het herstel van de plaats in de

oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik.
Het art. 6.3.1.VCRO is onmiddellljk van toepassing op de te beoordelen herstelvordering
ongeacht of deze voor of na deze datum werd aanhangig gemaakt.

5. De gewestelijke stedenbouwkundige Inspecteur deelde aan het Openbaar Ministerie zijn
herstelvordering mee bij brieven van 25 april 2002 en 29 mei 2002 waarbij het herstel In de
oorspronkelijke toestand werd gevorderd door respectievelljk de afbraak te bevelen van de
woning en de carport onder dwangsom van 125 euro per dag vertraging in uitvoering van de
gerechtelijke herstelmaatregel.
Deze herstelvordering werd alvorens ten gronde te oordelen op strafgebied bij tussenvonnis
van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 20 februari 2006 voorgelegd aan de Hoge
Raad voor het Herstelbeleid (thans Handhavingsbeleid) waarbij een niet-eensluidend advies
werd verleend op 1 september 2006 en dit wegens gebrek aan motivering omtrent de
Impact van de wederrechtelijk opgerichte constructies op de ruimtelijke ordening.

Bij schrijven d.d. 29 mei 2007 van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur werd deze
herstelvordering bijkomend gemotiveerd vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening.
6. Bij

synthesebesluiten neergelegd ter griffie op

28 september

2018 wijzigde de

gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur zijn herstelvordering en vorderde als volgt:
voor recht te horen zeggen dat de regularisatievergunning van de deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant van 29 maart 2018 buiten toepassing dient te worden
verklaard op grond van art. 159 GW;
beklaagde te veroordelen tot het betalen van een meerwaarde van 60.980,00 euro
voor de woning meer vanaf het verstrijken van de termijn voorzien in art. 6.3.1.§4
VCRO, zonder verdere ingebrekestelling de wettelijke verwljlintrest;
beklaagde tevens te veroordelen tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan de
carport, zijnde het uitvoeren van de werken volgens de voorschriften opgenomen in
het GRUP:
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bijgebouw, zijnde de carport, tot 40 m2 en maximaal 3 m hoogte binnen een te rmijn
van 6 maanden op straffe van een dwangsom van 125 euro.
Gelet het ca ssatiearres t van 30 mei 2017 dat stelde dat bij de beoordeling van de
herstelvordering dient rekening gehouden te worden met het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (afgekort GRUP) "

1

fase

.

" goedgekeurd op 6

septembe r 2012 waarbij aan het kwestieus perceel de hoofdbestemming ''wonen" werd
verleend en gelet op het gewijzigde art. 6.3.1. VCR O ingevolge het decreet Handhaving
Omgevingsvergunning van 25 april 2014 dat in werking trad op 1 maart 2018, ging de
gewestelijke stedenbouwk undige

inspecteur in besluiten over tot wijziging van zijn

oorspronkelijke hers telvordering.
De herstelvorderende overheid kan steeds de he rstelvorde ri ng en de motieven ervan tijdens
de re chtspleging aanpassen naar aanleiding van wijzigingen in de feltelijke toestand,
verleende stedenbouwkundige vergunningen en de planologische toestand. De rechter dient
na te gaan, rekening houdend met deze wijzigingen, of het gevorderde herstel nog
noodzakelijk Is om de gevolgen van het misdrijf te doen verdwijnen.

4.2.

Op burgerrechtelijk gebied

4.2.1.

Is de herstelvordering zonder voorwerp?

In navolging van het GRUP "

fase

·

werd door beklaagde een

regularisatievergunning aangevraagd voor de heropbouw van de kwestieuze woning, niet
voor de carport. Op 13 november 2017 verleende het college van burgemeester en
schepenen van de s tad :

de gevraagde regularisatievergunning onder

de voorwaarde dat de stedenbouwkundige voorwaarden en voorschriften van het GRUP
1

fase

.

worden nageleefd. Er werd administratief beroep ingesteld

door gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur (Secretaris Generaal van Departement
Omgeving, stuk 2 bundel gewestelijke stedenbouwkundige inspe cte u r) en bij beslissing van
29 maart 2018 van de deputatie werd een ve rgu nni ng (stuk 5 bundel gewestelijke
stedenbouwkundige inspecteur) verleend onder volgende voorwaarden:
de afvoer van het hemelwater afkomstig van het dak moet in overeens temmi ng
gebracht

worden

met

de

provinciale

verordening

op

a1-aaaa13aa646-oo12-002s-01-01-
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het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische
rookmelders moet worden nageleefd;
de normbepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 9 juni
2017 inzake breedband moet worden nageleefd.
Tegen deze beslissing werd hoger beroep ingesteld bij de Raad van Vergunningsbetwistingen
(afgekort Raad) bij verzoekschrift van 29 juni 2018 waarbij verzocht werd om de verleende
vergunning te vernietigen (stuk 6 bundel gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur). Deze
procedure is nog hangende voor de Raad. De onwettigheid van de regularisatievergunning is
voor de beslissing over de herstelvordering in deze zaak irrelevant voor zover de vervolging
gebaseerd was op het niet naleven van de vergunningsplicht; hetgeen hier het geval is. Het
hof acht het dan ook niet opportuun de uitkomst van dit vernietigingsberoep bij de Raad af
te wachten.
Het gegeven dat een {weliswaar nog voorlopige) regularisatievergunning werd afgeleverd
betekent niet noodzakelijk dat de onwettige toestand niet meer bestaat en de
herstelvordering zonder

voorwerp

is

geworden.

De

voorwaarden waaronder een

stedenbouwkundige vergunning werd verleend, maken Integraal deel uit van de vergunning.
Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de verleende vergunning Is
uitgevoerd, moet het herstel bevolen worden (cfr. Cass. 28 maart 2006). Verwijzend naar het
PV van vaststelling van 21 februari 2019 neergelegd ter zitting van 27 februari 2019, staat
het vast dat één van de voorwaarden niet werd nageleefd: er werd nog geen hemelwaterput
geplaatst hetgeen beklaagde overigens niet betwist.
De herstelvordering is derhalve niet zonder voorwerp.

De beoordeling van de wettigheid van de verleende vergunning van 29

4.2.2.

maart 2018 van de d eputati e op grond van art. 159 GW.
1.

Het hof,

dat

naar

aanleiding

van

de herstelvordering

van de

gewestelijke

stedenbouwkundige inspecteur geconfronteerd wordt met een regularisatievergunning
onder voorwaarden verleend door de Deputatie van 29 maart 2018, dient conform art. 159
GW niet alleen de legaliteit van de herstelvordering maar ook die van de vergunning te

onderzoeken. Deze legaliteitscontrole Is een plicht voor de rechter ten gronde en geldt
eveneens wanneer de onwettigheid van de beslissing aan de overheid te wijten is.
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De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur houdt nu voor dat deze vergunning verleend
door de deputatie van 29 maart 2018 onwettig is om reden dat:
de verleende vergunning in strijd Is met de stedenbouwkundige voorschriften van het
gemeentelijk RUP aangezien de aanvraag geen betrekking heeft op een bestaand in
hoofdzaak vergund of vergund geacht gebouw;
de motivering van de verleende vergunning intern tegenstrijdig is aangaande het
voorhanden zijn van een volume-uitbreiding van de bestaande woning;
de verplichting tot het organiseren van een openbaar onderzoek op basis van art.
4.2.24 VCRO (dit Is afgeschaft sinds 23 februari 2017) werd miskend;
de

motivering ten

aanzien van het afwijkend verslag van de Provinciaal

Stedenbouwkundige Ambtenaar (afgekort PSA) niet afdoende is;
er geen afdoende motivering aanwezig is van de verenigbaarheid van het voorwerp
van de regularisatieaanvraag met de goede ruimtelijke ordening.
2. De woning is gelegen binnen de afgebakende grenzen van het gemeentelijk RUP

"

, fase . : woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied". De verleende

regularisatievergunning van 29 maart 2018 is gebaseerd op dit GRUP.
Verwijzend naar art. 1 en art. 2 van dit gemeentelijk RUP is het hof van oordeel dat deze
bepalingen van het GRUP niet van toepassing zijn op deze woning.
Art. 1: Gehanteerde begrippen en wijze van meten:
NHoofdzakelijk vergund: een stedenbouwkundige vergunningstoestand waarbij geldt dat
woningen slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien ten minste 90 % van het bruto
bouwvolume van de woning (en zijn aanhorigheden), vergund of geacht vergund is, ook wat
de functie betreft ."
Art. 2: Algemene bepalingen

§1. Stedenbouwkundige vergunningen:
De voorschriften van dit RUP hebben enkel betrekking op:

bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund geachte en niet verkrotte gebouwen
In hoofdzaak vergund of vergund geachte bestemmingen
woningen die niet verkrot zijn op het moment van de vergunningsaanvraag.
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De beoordeling of een bestaande woning/gebouw al dan niet behoorlijk vergund is, gebeurt
op het ogenblik van de behandeling van de bouwaanvraag aangaande de woning of gebouw.
Een bouwvergunning kan enkel afgeleverd worden wanneer op het moment van de
bouwaanvraag kan aangetoond worden dat de gebouwen vergund zijn of geacht worden
behoorlijk vergund te zijn ... "

Beklaagde houdt voor dat deze regularisatievergunning van 29 maart 2018 niet onwettig
kan worden geacht, aangezien de betrokken woning niet verkrot was op het ogenblik van de
3.

aanvraag, verwijzend naar het arrest van het Hof van Cassatie van 16 februari 2016 in deze
zaak.
Het Hof van Cassatie besliste op 16 februari 2016 dat:
"Het arrest laat na te onderzoeken of op grond van de feitelijke toestand de betrokken
woning al dan niet verkrot was; als de betrokken woning niet verkrot was op het ogenblik
van de vergunningsaanvragen, kunnen de regularisatievergunningen niet onwettig zijn en dit
ongeacht of de woning als hoofdzakelijk vergund wordt beschouwd; het arrest beantwoordt
eisers verweer op dit vlak niet en het onwettig verklaren van de regularisatievergunningen is
dan ook niet naar recht verantwoord."

Het arrest van 16 j uni 2015 van het hof van beroep te Brussel werd wat betreft de uitspraak
over de beslissing van de herstelvordering vernietigd wegens motiveringsgebrek.
De stelling van beklaagde dat in dit arrest van 16 februari 2016 het Hof van Cassatie besliste
dat de bekomen regularisatievergunning niet onwettig kan geacht worden op grond van niet
toepasbaarheid van het gemeentelijk RUP omdat de kwestieuze woning niet verkrot was
ongeacht of de woning als hoofdzakelijk vergund werd beschouwd, berust op een verkeerde
lezing van dit arrest.
Het hof is van oordeel dat ten onrechte door de deputatie een regularisatievergunning werd
verleend om reden dat de woning niet voldeed aan de voorschriften van het gemeentelijk
RUP.

Het hof stelt vast dat de deputatie in zijn beslissing van 29 maart 2018 andermaal uitging van
de premisse dat de woning een hoofdzakelijk vergund geacht gebouw was, niettegenstaande
in

de motivering van deze beslissing op p. 5 (stuk 5 bundel gewestelijke stedenbouwkundige

inspecteur op p. 5 punt b) bevestigd werd dat aan de oude hoeve, die opgericht was tussen
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1919 en 1930, ingrijpendere werken werden uitgevoerd in de jaren 1997-1998 dan
instandhoudingswerken.
Verwijzend naar het arrest van het hof van beroep Brussel van 16 juni 2015, dat kracht van
gewijsde heeft bekomen op strafgebied, staat het vast dat er grote verbouwingswerken
werden uitgevoerd aan de oorspronkelijke oude hoeve, met name het verbouwen van een
groot deel van de buitenmuren en het vervangen en het verhogen van het dak zodat de
oorspronkelijk vergund geachte hoeve grotendeels werd gesloopt en de oude hoeve niet
meer bestond.

De deputatie ging er dan ook verkeerdelijk van uit dat de nieuwe woning, opgericht in de

1997-1998, een vergund geacht gebouw was vermits het een hoeve betrof opgericht in
de periode van 1919-1930 (dus voor het bestaan van de stedenbouwwet van 22 maart

jaren

1962). De deputatie beriep zich impliciet op het onweerlegbaar vermoeden van vergunning
in de zin van art. 4.2.14 §1 VCRO.
Dit onweerlegbaar vermoeden van vergunning kan slechts worden ingeroepen ten bate van
een bestaande constructie. Verdwenen constructies worden niet gedekt door dit vermoeden
(vgl. arrest Cass.

14 april 2 015, P.12.1249.N). Beklaagde toont niet aan dat de hoeve,

gebouwd in de jaren 1919-1930 dezelfde constructie was als deze die er stond op het
moment van de aanvraag van regularisatievergunning op 11 augustus 2017. Het feit dat deze
nieuwbouw op dezelfde plaats werd opgericht en al dan niet hetzelfde volume zou hebben,
doet geen afbreuk aan het niet vergund karakter van deze nieuwbouw. De verwijzing naar
het deskundigenverslag (bundel beklaagde, bundel B stuk 1) waaruit blijkt dat er op het
gelijkvloers nog bestaand oud metselwerk werd aangetroffen en derhalve niet alles werd
vernieuwd, betekent niet dat er herstellingswerken zijn uitgevoerd aan een bestaande hoeve
waarop het onweerlegbaar vermoeden van vergunning kan toegepast worden. De hoeve
werd immers grotendeels afgebroken en heropgebouwd zonder vergunning.
Het gegeven, en dat wordt overigens door de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur
op het ogenblik van de aanvraag van de regularisatie niet betwist, dat de oude hoeve niet
verkrot was, doet eveneens geen afbreuk aan de toepassing van de voorschriften van het
gemeentelijk RUP dat uitdrukkelijk voorziet dat dit GRUP van toepassing is op bestaande in
hoofdzaak vergunde of vergund geachte en niet verkrotte gebouwen.
Hieruit leidt het hof af dat het feit dat de woning op zich niet verkrot was, op zichzelf
onvoldoende is om toepassing te kunnen maken van de voorschriften van het gemeentelijk
RUP. De woning dient tevens bestaand en vergund dan wel geacht vergund te zijn.
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De nieuw opgerichte woning was niet vergund, noch was zij geacht vergund op het ogenblik
van de regularisatieaanvraag.

De onwettigheid van het gemeentelijk RUP werd door de gewestelijke stedenbouwkundige
inspecteur niet ingeroepen zodat de argumenten zoals uiteengezet in besluiten van
beklaagde op p. 15 onder punt 24 geen antwoord behoeven.
Gezien het hof de vergunning verleend door de deputatie van 29 maart 2018 onwettig acht
om reden dat de verleende vergunning in strijd is met de stedenbouwkundige voorschriften
van het gemeentelijk RUP, dient het hof de andere redenen van onwettigheid niet verder te
onderzoeken.

4.2.3.

De b eoo rdellng van de wettigheid van de

aangep as te

he rste lvo rdering van

de gewestelijke stedenbouwkundige Inspecteur
4.2.3.1.

De beweerde onontvankelijkheid minstens kennelijke

jkhe id van de

onrede li

herstelvordering wegens overschrijding van de redelij ke termij n
Het arrest van het hof van beroep Brussel van 16 juni 2015 besliste definitief dat op
strafgebied de redelijke termijn in de zin van art. 6.1. EVRM overschreden was.
De vaststelling dat de redelijke

termijn werd overschreden op strafgebied heeft niet tot

gevolg dat de herstelvordering onontvankelijk, minstens kennelijk onredelijk is.
Het feit dat het hof nu pas dient te oordelen over de herstelvordering impliceert niet dat
hierdoor de redelijkheid van de herstelvordering is aangetast ingevolge dit tijdsverloop.
Bovendien heeft beklaagde in afwachting van een uitspraak langdurig voordeel kunnen
halen uit de door hemzelf gecreëerde illegale toestand.
Het hof dient na te gaan of dit gevorderd herstel nog steunt op motieven van ruimtelijke
ordening en niet kennelijk onredelijk is ingevolge het ruime tijdsverloop van de rechtspleging
waardoor er eventueel gewijzigde omstandigheden zouden zijn opgetreden. Het louter
tijdsverloop doet geen afbreuk aan het legitiem doel van de opgelegde herstelmaatregel die
nog steeds noodzakelijk is om een einde te stellen aan een onvergunde situatie.

De rechter kan enkel nagaan of de door de herstelvorderende overheid gevorderde
herstelmaatregel uitsluitend steunt op
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gebeurlijk een herstelvordering die zou steunen op motieven vreemd aan de ruimtelijke
ordening of die kennelijk onredelijk zou zijn, zonder gevolg laten. Bovendien moet de rechter
ook nagaan of de last die voor de beklaagde uit het gevorderde herstel zou voortvloeien
opweegt tegen het voordeel dat hieruit voor de ruimtelijke ordening zou ontstaan.
De interne wettigheid van de herstelvordering betreft haar inhoudelijke overeenstemming
met de wet op het ogenblik waarop het herstel gevorderd wordt en houdt geen verband
met het gevolg dat aan deze vordering moet worden verleend wegens het nadien
overschrijden van de redelijke termijn op strafgebied {cass. 6 mei 2008, rolnr. P.08.0151.N).
De vaststelling uit het arrest Hamer van 27 november 2007 van het Europees Hof van de
Rechten van de Mens dat een herstelmaatregel een straf is in de zin van art. 6.1 EVRM
betekent niet dat de maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is.
Overigens, de mogelijke vaststelling dat een herstel in de oorspronkelijke staat een straf zou
zijn in de zin van art. 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR, brengt enkel mee dat de waarborgen van die
bepalingen moeten worden in acht genomen en heeft alleszins niet tot gevolg dat die
maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard Is zodat de algemene
bepalingen van het Belgisch strafrecht en het strafprocesrecht er toepassing op moeten
vinden. De strafrechter voor wie de herstelvordering wordt ingesteld moet die vordering in
beginsel toewijzen naast de straf die hij oplegt, gezien deze vordering verbonden is met de
strafvordering.
Bovendien is er geen sprake van een laattijdige herstelvordering. De eerste vaststellingen
waren van 15 maart 2002 en een aanvullend proces-verbaal van 8 mei 2002 en de
vorderingen tot herstel dateerden van 25 april 2002 (woning) en 29 mei 2002 (carport)
waarbij het herstel in de oorspronkelijke staat werd gevorderd respectievelijk door afbraak
van de woning en de carport op straffe van een dwangsom van 125 euro.
Weliswaar heeft de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur zijn herstelvordering
gewijzigd rekening houden met gewijzigde omstandigheden die inmiddels zijn opgetreden
op het vlak van de planologische toestand van het perceel Ingevolge het tijdsverloop (de
goedkeuring van het gemeentelijk RUP en het sinds 1 maart 2018 in werking getreden nieuw
artikel 6.3.1 VCRO, dat onmiddellijk van toepassing is op hangende herstelvorderingen).
Het goedgekeurd gemeentelijke RUP van de stad :

voor zonevreemde

woningen binnen ruimtelijk kwetsbaar gebied (type A) geeft de hoofdbestemming "wonen"
voor het kwestieus perceel aan. In overeenstemming met ditzelfde gemeentelijk RUP werd
tevens het plaatsen van vrijstaande gebouwen en constructies (zoals garage, carport,
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tuinhuis, serre .") toegelaten op het perceel waarbij de bepalingen van het uitvoeringsbesluit
voor de vergunningsvrije werken dienen te worden in acht genomen.
Wegens het vaststellen van het overschrijden van de redelijke termijn op strafgebied is de
herstelvordering dan ook niet onontvankelijk noch kennelijk onredelijk.

4.2.3.2.

Ten gronde: de herstelvorderi ng

De gewijzigde herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur luidt als
volgt:
beklaagde te veroordelen tot het betalen van een meerwaarde van 60.980,00 euro
voor de woning meer vanaf het verstrijken van de termijn voorzien In art. 6.3.1. §4
VCRO, zonder verdere ingebrekestelling de wettelijke verwijlintrest;
beklaagde tevens te veroordelen tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan de
carport. zijnde het uitvoeren van de werken volgens de voorschriften opgenomen in
het GRUP
,
, nl. het terugbrengen van de oppervlakte van het
bijgebouw, zijnde de carport, tot 40 m2 en maximaal 3 m hoogte binnen een termijn
van 6 maanden op straffe van een dwangsom van 125,00 euro.
Deze gewijzigde herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur zoals
geformuleerd in de besluiten neergelegd ter griffie op 28 september 2018 is zowel intern als
extern wettig en beoogt, binnen de weerhouden feiten sub A, B, C en D, op gepaste,
aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van de door de beklaagde
gepleegde misdrijven. Zij steunt op motieven van goede ruimtelijke ordening en is niet
kennelijk onredelijk noch disproportioneel.
In de huidige VCRO wordt er afgestapt van de herstelrangorde op basis van het al dan niet
schenden van de bestemmingsvoorschriften of het doorbreken van het stakingsbevel (het
oude art. 6.1.41. §1 VCRO). De nieuwe rangorde houdt enkel rekening met de
verenigbaarheid van de gevolgen van de overtreding met de goede ruimtelijke ordening.
Bovendien heeft de rechter de bevoegdheid om ambtshalve de door het decreet
aangewezen herstelvordering te bevelen zonder hierbij de scheiding der machten te
schenden (art. 6.3.1. §5 VCRO).
Om redenen zoals hoger uiteengezet heeft het hof de regularisatievergunning van de
woning van 29 maart 2018 van de deputatie onwettig geacht. Tot op heden is aldus de
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woning niet vergund en er zolang sprake is van een Illegale ruimtelijke situatie, geldt voor de
toepassing van de meerwaarde een onweerlegbaar vermoeden van nlet-legaliseerbaarheid.

Zoals reeds hoger uiteengezet zijn er wijzigingen opgetreden op planologisch vlak ingevolge
de goedkeuring van het gemeentelijk RUP, zodat de gewestelijke stedenbouwkundige
inspecteur zijn herstelvordering wijzigt en vaststelt dat het gevolg van de bewezen
verklaarde misdrijven kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening zodat
enkel de eerste of de tweede herstelmaatregel aan de orde zijn.
Overeenkomstig art. 6.3.1. §5 VCRO is de meerwaarde een vergoeding voor het behoud van
een

ruimtelijke

situatie

die

volgens

de

actuele

regelgeving,

stedenbouwkundige

voorschriften of verkavelingsvoorschriften niet legaliseerbaar is. De rechtbank bepaalt het
bedrag van de meerwaarde en hanteert forfaitaire bedragen, bepaald door de Vlaamse
Regering, maar kan het aldus bekomen bedrag ambtshalve of op verzoek verminderen als
dat bedrag kennelijk de vergoeding te boven gaat om de schade aan de ruimtelijke ordening
te herstellen.
De gewijzigde voorliggende herstelvordering is gemotiveerd rekening houdend met de
gewijzigde planologische omstandigheden.
Het opleggen van een meerwaardesom acht het hof dan ook een gepaste herstelmaatregel.
Rekening houdend met de aard van de inbreuk, met name de grotendeelse afbraak van de
oude hoeve en de heropbouw van een nieuwe woning in een kwetsbaar gebied, zijnde een
agrarisch gebied met ecologische belang, acht het hof de gevorderde meerwaarde gelijk aan
60.980,00 euro, berekend conform art. 15 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9
februari 2018, rekening houdend met de oppervlakte van de woning (121,96 m2) en de
minimumvergoeding van 500 euro per m2, aanvaardbaar. Dit bedrag gaat volgens het hof
kennelijk de schade aan de ruimtelijke ordening niet te boven.
Met betrekking tot de carport vordert de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur het
uitvoeren van aanpassingswerken aan de carport, zijnde het uitvoeren van de werken
, nl.

volgens de voorschriften opgenomen in het gemeentelijk RUP :

het terugbrengen van de oppervlakte van het bijgebouw, zijnde de carport, tot 40 m2 en
maximaal 3 m hoogte.
Vermits de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur niet meer de afbraak van de woning
vordert en het gemeentelijk RUP vrijstaande bijgebouwen zoals een carport toelaat,
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weliswaar beperkt In oppervlakte en hoogte, is de he rstelvo rdering om aanpassingswerken
aan de carport uit te voeren conform de richtlijnen van het gemeentelijk RUP vanuit
ruimtelijk oogpunt de gepaste wijze om het herstel te bewerkstel ligen .
Op grond van huidig artikel 6.3.1. §4 VCRO bepaa lt dat de rechtbank een termijn voor de
uitvoering van de herstelmaatregelen en kan de rechtbank, op vordering van de bevoegde
overheid, ook een dwangsom bepalen.
De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur vordert in zijn herstelvordering een
dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging.
De termijn voor het herstel wordt bepaald op 6 maanden vanaf het in kracht van gewijsde
gaan van h uidig arrest, om de beklaagde de nodige tijd te verschaffen om zich aan de hem
bij dit arrest opgelegde verplichtingen te conformeren.
Bij de bepaling van deze termijn heeft het hof rekening gehouden met de omvang van de

werken en de tijd die reeds verstreken is sedert de eerste vaststellingen waa rvan beklaagde
gebruik had kunnen maken om vrijwill ig over te gaan tot herstel .
Het hof acht het dan ook gepast om een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient
bepaald op 125,00 euro per dag vertraging indien niet vrijwi llig door beklaagde wordt
overgegaan tot het uitvoeren van de aanpassingswerken, zoals boven aangegeven, en dit
binnen de opgelegde herstelterm ijn van 6 maanden, 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. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt
toegestaan.
Het opleggen van een dwangsom moet beklaagde ertoe aanzetten de herstelmaatregel uit
te voeren. De verplichting tot het uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan
beklaagde en niet aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding om deze
dwangsom te beperken in de tijd.
Op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO beveelt dit arrest dat de stedenbouwkundige
inspecteur en de bu rgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de
plaats en op de kosten van de veroordeelde als de aanpassingswerken niet binnen de door
de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat worden uitgevoerd.
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De rechtspleglngsvergoeding

Het Hof van Cassatie heeft bij zijn arrest d.d. 12 maart 2019 geoordeeld dat het optreden
voor het strafgerecht van een herstelvorderende overheid, die een wettelijke of decretale
opdracht in het algemeen belang uitoefent en geen particulier belang nastreeft, niet kan
worden gelijkgesteld met het optreden van een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bls
van het Wetboek van Strafvordering.
Bij afwezigheid van een wettelijke grondslag kan de beklaagde niet worden veroordeeld tot
betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan een herstelvorderende overheid.

5.

Wettelijke bepalingen

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen:
11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935
162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 210, 211, 435 van het
Wetboek van Strafvordering
1, 2, 3, 7 van het Strafwetboek
65 van de wet van 29 maart 1962
149.§§1 en 1/2, 150, 151, 151/1, 153, van decreet van 18 mei 1999 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening;
6.1.41.§§1 en 3, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (oud)
art. 296, 397 van het decreet van 25 april 2014
6.3.1.§§1, 4 en 6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.§1, 6.3.10, 7.7.1. en 7.7.5 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (nieuw)
14 tot en met 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018
7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 (oud)

6.

Beslissing

Het hof,
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Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de verwijzing door
het Hof van Cassatie, zoals hierna bepaald, op tegenspraak;

Zegt voor recht dat de regularisatievergunning van de deputatie van de provincie Vlaams
Brabant van 29 maart 2018 buiten toepassing wordt verklaard op grond van art. 159
Grondwet;
Herstelvordering
Verklaart

de

herstelvordering,

ingesteld

door de gewestelij k e stedenbouwku ndige

Inspecteur ontvankelijk en gegrond;
1. Veroordeelt beklaagde, met betrekking tot de wonine:. tot het betalen van een
meerwaardesom van ZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDTACHTIG EURO meer vanaf het
verstrijken van de termijn voorzien in art. 6.3.1. §4 VCRO, zonder verdere ingebrekestelling
de wettelljke verwljllntrest;
2. Veroordeelt beklaagde tot het uitvoeren van aanpassingswerk en aan de carport, z ij nde
het uitvoeren van de werken volgens de voorschrifte n opgenomen In het GRUP
Il

", nl. het terugbrengen van de oppervla kte van het bijgebouw,

zijnde de carport, tot 40 m2 en maximaal 3 m hoogte binn en een termijn van ZES MAANDEN
van het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest;
Beveelt op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO dat, als de aanpassingswerken niet
binnen de door dit arrest gestelde termijn worden uitgevoerd, de stedenbouwkundige
inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de
plaats en op de kosten van de veroordeelde;
Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot uitvoering van
aanpa ssingswerken niet wordt voldaan, tot betaling aan gewestelijke stedenbouwkundige
inspecteur van een dwangsom van HONDERDVIJFENTWINTIG 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
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Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de herstelvordering in beide aanleggen, deze
voorgeschoten door de openbare partij In totaal begroot op 59,58 euro;
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, kamer C4 (voorheen kamer
12), samengesteld uit:
L.

Knapen

voorzitter

J.

Daenen

raadsheer

J.

Decoker

raadsheer

en in openbare terechtzitting van 24 april 2019
uitgesproken door L. Knapen, voorzitter
In aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van
de terechtzitting
met bijstand van griffier J. Geysemans

J.

Daenen
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