
8. Juli 2011 15:39 Nr. 5769 P. 3/19

Nr. van hat arrest

Nr. 96* Corr. Folio 

Nr. 2009 CV 98 vanhetparket 

Nr. 2009 BC 857 vandegriffie

ARREST

AANGEBODEN OP *■

0 h -07' 20ft

MlEt T£ Kfcfciirt
OEONTVANGff > B£XJ.r-

Het Hof van Beroep te Brussel, 15“° kamer. 

zltting houdend In strafzaken, wijst het volgende arrest:

In aanwezigheld van het Openbaar Mlnlsterle de zaak van:

1) Da GEWESTEUJK STEDENBOUWKUNDIGEINSPECTEUR, bevoegd 
voor het grondgebled van het Vlaams Gewest, met kantoor te 1210 
Brussel. Koning Albert ll-laan 19 bus 22,

MSH 2) De GEWESTEUJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, bevoegd 
voor het grondgebled van de provlncle Antwerpen, met kantoor te 2018 
Antwerpen, Lange Klevltstraat 111/113 bus 55,

eisers tot he rate),
vertegenwoordlgd door me ester Quentin WHIemart, advocaat aan de balie van 
Brussel, loco meester Johan Claes, advocaat aan de bate van Mechelen,

tegen:

jtySS 1) .geborente . op en,

P* «(V5«5 2) * 90boren te °p

samenwonende te Zoersel,

verwezenen, beklaagden,
bijgestaan door meester Jo Van Lommel, loco meester Yves Lolx, befden 
advocaat aan de balie van Antwerpen.
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Beiklaagd vant

te »

de Berate en de tweede,

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben 
uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te 
hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de 
misdaad of het wanbedrijf zonder faun bijstand niet 
had kunnen warden gepleegd;

A, Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 
van de wet van 29 maart 1962 houdende organiaatie 
van de ruimtelijke ordening en van de atedenbouw 
(artikelen.42, 66, 67, 68, 69 en 71 van hot 
decreet betreffende de ruimtelijJce ordening 
gecodrdineerd*op 22 oktober 1996), thans strafbaar 
gesteld overeenkomstig de artikelen 99, 146, 147, 
148 en 149 van bet decreet van 18 msi 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, zeals gevljzigd door het decreet van 4 
juni 2003 (3.8. 22.08.2003), houdende wijziging 
van het decreet van 18 mai 1999 houdende da 
organi satie van de ruimtelijJce ordening wat het 
handhavingsbeleid betreft,

zonder voorafgaandelijke schriftelijJce ea 
uitdrukkelijke vergunning van het college van 
burgemeeater en sohepenen,

de eerate, ala eigenaar, die de ops telling van een 
vaste of vezplaatebare inrlchting heeft toegestaan 
of gedoogd en/of die tot de werken opdracht heeft 
gegeven en/of die de verken. heeft uitgevoerd, 
de tweede, ala uitvoerder en als gebruikar die tot 
de werken opdracht heeft gegeven

op het onroerend goed gelegen te ,

geJcadaat'reerd als
met een glob ale oppervlakte van

eigendom van
r

, geboren te 
bij akte verleden op

op

de hiema. vesmelde werken, omschreven in artikel 
4.4 van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
atedenbouw fartikel 42 van het decreet betreffende 
de ruimtelijke ordening gecodrdineerd op 22 
oktober 1996) en in artikel 99 van het decreet van 
IB mai 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening,
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#i
de eerste en de tweede,

1 tussan 31 juli 1*94 en 14 juni 1996 te habben 
uitgevoerd,

de eerste en de tweede,

van 14 jtmi 1996 tot en met 3D april 2000 te 
faebben in stand gehoudea;

naoeli jk een nieuwbouwwoning van snelbouwsteen 
bezet met leem en een bergplaats in bout met 
zadeldak bedekt met cederhout mat de afmetingen 
21 m x 8,6 m ,en een driehoakige uitsprong van 9 m 
x 5,3 m, gelsgen in landsGhappelijk waardevol 
agrarisch gabled;

B. Bij inbreuk op de artikelen 99, 146, 147, 14B 
en 149 van bet decreet van 18 mei 1999 houdende da 
organ!satie van de ruimtelijke ordening, zoals 
gewijzigd door bet decreet van 4 juni 2003 (B.S. 
22.08.2003) , houdende wijziging van bet deareet 

' van 18 mei 1999 houdende de organlsatie van da 
ruimtelijke ordening wat bet bandhavingsbaleid 
betreft,

render voorafgaandalijka achriftelijke en 
uitdrukke 1-ijke vergunning van het college van 
burgeraeester en sehepenen,

de eerste, ala eigenaar, die de opstelling van een 
vaste of vezplaatsbare inrichting heeft toegestaan 
of gedoogd en/of die tot de werken opdracht heeft 
gegeven en/of die de werken heeft uitgevoerd, 
de tweede, ala uitvoerder en als gebruiker die tot 
de werken opdracht heeft gegeven .

op het onroerend goed gelegen te

gekadastreerd als
met een globale oppervl^kte van.

eigendom. van , geboren te 
, bij akte verleden op

op

de hierna vermelde werken, omschreven in axtikel 
99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening,

de eerste en de tweede,

vanaf 1 mei 20 DO tot 14 december 2004- verdar in 
stand te hebben gehouden;

namelijk een nieuwbouwwoning van snelbouwsteen 
bezet met leem en een bergplaats in houfc mat 
zadeldak bedekt met cederhout met de afmetingen 
21 m X 8,6 si en een driehnekige uitsprong van 9 m 
x 5,3 ra, gelegen in landsdnappali jk. waardevol 
agrarisch gebied;

3
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Oezien. het bewijs van overs chrijving van de 
dagvaarding van beklaagden door de bewaardex der
Hypothekea te ----d'.d. :

boek/deel/nr.

bet onroerend goad toebeborend a an 
krachtena een akte van afatand-deling ontvangen op 

door , notaris te :

* * *

Gelet op de hogers beroepen ingesteld
- op 27 april 2006 door beide beklaagden tegea 
alle beschlkJcingen
- op 2 mei 2006 door het Openbaar Ministerie tegen 
alle beschikkingen op etrafreohtalij k gebied tegen 
beide beklaagden
- op 5 mei 2006 door de vrijwillig tussenkomande. 
partij/eiser tot herstel tegen al de beachikkingen 
hem aanbelangende

tegen het vonnie, op tegehspraak gewezen door 1 
rechter op 24 april 2006 door de correctionele 
rechtbank van Antwerpen, kamer 1C, dews Ike ale 
volgt heeft besliat:

Verleent akte aan de Stedenbouwkundige Inepecteur 
van haar vrijwillige tuaaenkomst.

Gelaat de. opachorting van. da uitspraak van de 
veroordeling, ten voordele van eerste en tweeda 
beklaagde voor een termijn van elk drie jaar, 
vanaf hedan.

Verplicht eerste en tweede beklaagde aolidair tot 
betaling van de koeten van bet grading belopande 
148,70 BOR en tot een vergoeding 
van ieder 25 BUR.

Beveelt het herstel van de plaats, gelegen te
gekadastreerd ale eectie 

i in de oorepronkelijke ataat door:

- het alopea van de volledige aieuwbouwwoning. Dit 
zijn fin de fundamenten van de voormalige woningen 
fin de volledige nieuwe opbouw. Het alopen van de 
construct!.a houdt in dat niet enkel de bovenbouw 
wordt a£gebroken dock dat tevens de 
vloerplaat/funderingea worden vervij derd fin de 
bodem in de ooreproakelijke ataat wordt hereteld. 
Bovendien dienen alle afbraakraaterialen afgevoerd 
te worden.

4
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••
•

pit alles biases een tezmijn van BBS" JaaR vanaf de 
definitions negatieve uitapraak over de 
regularisatieaanvraag d-d. 31/1/2003, onder 
verbauring van een dvrangsom van 125 euro per dag 
vert raging.

Machtigt de geraachfcigde ambtenaar off het College 
van Burgemeeater en Schepenen de werkzaamheden 
self uit te voeren en de koaten te renuperen van 
de veroordeelden, Indian geen gevolg wordt gegeven 
aan da veroordeling tot- uitvoering van de 
hexstelwerkzaanhedesi.

* * *

Gelet op hat arrest, op tegenepraak gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 12* karoer dp 30 
januari 2000, vaarbij ala volgt ward bealiat:

Ontvangt de hogere baroepen; .

Wijzigt het bestreden vonnia en opndeuw recht 
doende;

Voor elk verder oordeel ten grondej

Legt de herstelvordering voor eenaluidend adviea 
voor aan de Hoge Raad voor het Heratelbeleid;

Keropent de debatten op de terechtzitting van 
woenadag 3 aepterober 2008 cun 14 uur;

Houdt de besliaaing over de kosten aan;

Gelet op adviea van de Hoge Raad voor het 
Heratelbeleid neergalegd ter griffie op 24.07.08.

* * #

5



Het tuasenarrest van 30 januari 2008 vorder 
uitwerkend;

Actuallseert de feiten van do cenlaetelegging sub 
A en B zoals hoger vermeld (pagina 7);

Op atrafrachtelijk gcbied

Bevestigt het best reden vonnis met deze wijziging 
dat thans aan ieder van da veroordeelden een 
vergoeding van NEOENENTWIHTIG EURO en DERTIG cent 
wordt opgelegd;

Be herfltelvordering
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Verklaart de hera tel vorder lng zonder voorverp,- 

De koetan
r
! Laat de kosten van het hoger beroep van het 
( Openbaar Minister!e ten laste van de Staat;

Veroordeelt de beklaagden aolidair tot de overigo 
. kosten van de strafvordering in hoger beroep, deze 
voorgeschoten door do openbare partij in totaal 
begroot op 110,59 euro;

Verwijst de eiser tot heratel tot de kosten in 
beide aanleggen met betrekkiag tot de 
herstelvordering, deze voorgesdhotan door de 
openbare paxtij in totaal begroot op 13,85 euro.

»+#***«#+***

Gelet op het arrest van hart Hof van Cassatfe van 17 maart 2009 dat het arrest 
van het hof van beroep.te Antwerpen van 15 oktober 2008 vemletigt en de zaak 
vewljst naar het hof van beroep te Brussel.

Gezien het tussenarreat van deze kamer van 3 mel 2011.

De zaak werd volledlg hemomen gelet op de gewijzlgde samanstelllng van de 
zetel.

Gehoord het verslag van voorzIUer Papen.

Gehoord de eisers tot he reel in hun mkkJeien zoals ter zittlng ontwikkeld door 
mee9tar Claes.

Gehoord de verwezenen In hun mlddelen van verdediging, zoals ter zittlng 
ontwikkeld door meester Van Lommel.

6

Gelet op de condusies en stukken vanpartijen.
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Feltan en procedure
Op 15 junl 1992 were! bfj besfisslng van het college van burgemeester en 
schepenen een vergunnlngvoor het slopen van de bestaande wonlng en het 
bouwen van een nleuwe wonJng op het onroerend goed gelegen te aan
de gewelgerd.

BIj aanvankelljk proces-verbaal d.d. 13 junl 1996 werd vastgesteld dat op het 
desbetreffend perceel de vier bouwvaDige woningen," ” ganaamd,
omgebouwd warden tot 66n nleuwe wonlng en dlt zonder een voorafgaande 
schriftelijke toelating.

De vorderlng van het schepencollege tot herstel van de pleats in de 
oorspronkelijke staat onder verbeurte van een dwangsom dateert van 27 
december 1997.

Er ward door de gemachtlgde ambtenaar op 16 december 2003 een ongunstlg 
advtes verteend hopens de regularfsatleaanvraag voor zonevreemde wonlng 
gebouwd op de funderingen van de gesloopte woningen.

BIJ brief d.d. 14 September 2004 aan da procureur des Konlhgs stelde de 
gewesteiijk stedenbouwkundige Inspecteurde herstehronderlng in dleluldde: het 
herstel van de plaats In de oorspronkeWke toestand door:

“het slopen van de volledige nleuwbouwwonlng, ditzijn 6n de fiindamenten van 
de voormalige woningen 6n de voliedige nleuwe opbouw. Imm&rs, voomoemde 
e/ementen zljn voliedtg verweven met eikaar zodat enkel de shop van alio 
bouwwerken (oude 6n nleuwe) een voiledig herstel inhouden. Het slopen van 
een constnjetle houdt In dat niet enkel debovenbouw wordt afgebroken doch 
dattevens de vloer-pfaat/funderingen worden verwijderd 6n de bodem in de 
oorspronkelijke staat wordt hersteld. Bovendlen dlenen aHe afbraakmaterfalen 
afgevoerd ta worden
en dlt blnnen een termljn van maxlmaal 66n jaar vanaf het In kracht van 
gewffsde treden van het vonnls of arras?.

De motivering van deze herstehrordering luidde hoofdzakelijk als voIgt:
- het kwestleuze perceel la gelegen in landschappelQk waardevol 

agrarisch gebled en dlt Is bestemd voor de landbouw in de rulme zln;
• aan de nleuwbouwwonlng werd een zuiver residence bestemming 

gegeven;
- ze werd gereallseerd In strijd met de weigering van het schepencollege 

d.d. 16 Juni 1992 voor de afbraak van de wonlnKJes en oprichtlng van 
een nleuwbouw;

- onder bepaalde voorwaarden ton van de geldende bestemmlngs- 
voorschriften afgeweken worden voorde herbouw van een constructle 
maar deze afwljkingsregels kunnen enkel toepassing vlnden wanneer de 
wonlng herbouwd wordt op dezelfde plaats van een bestaande waning 
blnnen het bestaande bouwvolume voor zover het karakter en de
verachljningsvorm van de wonlng behouden blljven waarvan Inzake geen 
sprake is nu het een grootschallge resldenfiele constructle betreft;

7
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- de urtbreiding van een bestaande woning dient beperkt te biijven tot een 
maximaal bouwvolume van 1.000 m* en mag een volumevermeerdering 
van 100% nlet overechrljden;

- het volume van de afgebroken wonlngen was onmogelljk nog te 
achterhalen en op basis van het fotomateriaal kan men met zekerheld 
stellen dat de maxlmale uitbreiding werd bereikt zo nlet overschreden;

- de orfginele woning mag nlet verkrot zljn en de vaststelflng In het 
aanvankelljk prooes-verbaal d.d. 13 /uni 1996 maakt gewag van 
“bouwvalflge" wonlngen wat mogelijk wljst op een toestand van verkrottlng;

- er kan slechts afwl/king van de bestemmlngsvoorschrtften verteend 
Worden Indlen de rubntepe draagkracht van het gebied niel wordt 
overschreden;

- de oprichting van een grootschalige residentiele villa in dlt open deei van 
het waardevoi agrarisch gebied, aan de rand van een bosgebied, is urt 
stedenbouwkundlg oogpunt onaanvaardbaar en het ruimtelijk impact van 
de nieuwe villa is veal groter dan die van de oude uiterst beschelden 
wonlngen;

- de nleuwbouw Is gelegen aan een - gelet op de plaatseli/ke toestand - 
onvoldoende uitgeruste weg (zandweg) waarbij verwezen werd naar art. 
100 §1 van het Decreet d.d. 18 mel 1909 houdende de organlsatte van de 
rulmtelljke ordening;

- de meerwaarde kan geenszlns gevorderd worden ingevolge art 149 DRO 
nu het mlsdrijf een emstlge inbreuk Is op de essentlSIe 
stedenbouwkundlge voorschriften Inzake de bestemmihg;

- zowel de oprichting als de instandhoudlng blljven strafbaar.

Blj dagvaarding d.d. 14 oktober 2005, overgeschreven op het hypotheekkantoor 
d.d. 17 oktober2005, werd de herstelvordering samen mel de strafvbrderlng voor 
de strafrechter gebracht bij de Weldingsrfttlng d.d. 21 november 2005.

De verwezenen weiden vervolgd om:

A. zonder voorafgaandelijke schriflelQke en uitdmkkeiyke vergunnlng van het 
collie van burgemeester en schepenen een nleuwbouwwoning van 
snelbouwsteen, bezel met leem en een bergplaats van hout met zadetdak 
bedekt met cederhout metde afmetingen van 21 m x 8,6 m en een driehoekige 
uitsprong van 9 m x 5,3 m gelegen In landschappelljk waardevoi agrarisch 
gebied
tussen 31 Jull 1994 en 14 junl 1996 te hebben uitgevoerd en
van 14 Junl 1996 tot en met 30 aprfl 2000 te hebben In stand gehouden;

B. vanaf 1 mel 2000 tot 14 december 2004 dezelfde werken verder in stand te 
hebben gehouden.

Blj vonnls van de correctlonele rechtbank van Antwerpen d.d. 24 april 2006:

werden de verwezenen schuldlg bevonden aan de voormeide inbreuken 
en ward hen de opschorting van de uitspraak van de straf opgelegd;

8
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- het herstel van de plaats word bavolen zoals gevorderd en dlt binnen de 
termijn van 66n Jaar vanaf de definitive negative ultspraak over de 
regularisatieaanvraag d.d. 31 januari 2003 onder verbeurte van een 
dwartgsom van 126 euro per dag vertraglng;

- de ambtshalve uftvoBring werd voorzien.

Ondertussen werd het Besluit van de Bestendige DeputaOe van 30 maart 2006 
tot regularisatlevergunning blj M.B, van 26 december 2006 bevestigd, 
waartegen door de elser tot herstel geen beroep by de Raad van State werd 
Ingesteld.

Blj tussenarrest d.d. 30 januari2008 van het hot van beroep te Antwerpen werd 
aan de Hoge Raad van Herstelbeleid advies gevraagd.

Op 24 juii 2008 werd het advies van daze laatste ter griffie neergelegd waarlrv 
werd geoordeeid dat, geletop de tussengekomen regularisatie bij M.B. van 26 
december2006 er alsnog geen reden was om een advies te verienen.

Blj arrest d.d. 15 oktober2008 besDste het hot van beroep te Antwerpen dat het 
van ooriteel was dat *binnen hear marginalc toetsfng het Mlnlsterteet Besluit 
ultvoerig 1$ gemotlveerd en de feltelljke besllssfngniet kennelijk onredelijkis en 
genomen is vanult het oogpunt van een goede rutmtelijke ordening rekenlng 
houdend met art. 145 bis DRO en art. 100 DRO"

Het hof besloot dat het M.B. d.d. 26 december 2006 nlet was aangetast door 
onwettigheid.

Dlt arrest werd, op cassatleberoep van de gewestelljk stedenbouwkundlge 
inspecteur, verbroken wegens schendlng van artikel 149 Grondwet.

Het Hof van Cassatte stelde:

"De elser voerde in conclude de onwettigheid aan van het mlnlsterieel besluit 
houdende toekennlng van een regularisatlevergunning op grand dat deze 
vergunning nlet beantwoordde aan de vereiste van mtnlmaal uitgeruste weg, 
zoals bepaald door artikel 100 §1, eerste Hd, Stedenbouwdecreet 1999, noch 
aan da vereiste van het behoud van het karakter en de verschijningsvomi van 
de voordlen bastaande zonevreemde wonlng. Met da redenen die zg vermelden 
beantwoordan de appekechters deze conclude nlet

De saistne van het hof

Hoewel In het beschlkkend gedeeFte van het arrest van het Hof van Cassatte 
duldelljk staat te lazen dat “het arrest" vemletigd werd. zonder enfge beperklng, 
bfljkt uit het geheei der fsken en procedure dat enkel, na cassatte, de 
herstelvordering nog aanhariglg is by het hof waamaar de zaak verwezen werd 
nu er enke! cassatleberoep door de geweateOJk stedenbouwkundlg inspecteur 
word ingesteld.

9
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Wat cte herstelvordering betreft

Dezeherstelvorderlng word, samen met de ontvankelljke strafvordering, voor de 
strafrechtergebracht nadagvaardihgen voorde inleidlngsczlttlng d.d. 21 november 
2005 van de correctkmele rechtbank van Antwerpen.

De herstelvordering werd, als accessorium van de strafvordering, gedragen door 
een ontvankelijke strafvordering op hot ogenbfik van het instellen ervan en werd 
wel degelijk tljdlg Ingesteid zodat het hof bevoegd blljft er ultspraak over te doen.

Het staat vast dat het kwestleuze onroerend goed getegen Is in een 
landschappelijk waardevol agrarisch gebled dat stechts tot 1 September 2009, 
zijnde het in working treden van de Vlaamse Codex Ruimtelljke Ordening (hiema 
VCRO genoemd), ruimtelljk kwetsbaar gabled was.

Dit brengt mede dat tot dat ogenblik, 1 September 2009, het Instandhoudings- 
mlsdrijf strafbaar was en dus ook op het ogenblik van de dagvaardlng.

Nu de herstelvordering tijdig werd ingesteid dient het hof nog uitspraak te doen 
desomtrent, ook al zou de strafvordering inmlddeis vervallen zijn door verjaring 
(oprichtlngsmisdrijf) of door opheffing van de strafwet door de wetgever 
(fnstandhoudingsnrilsdrijf).

Het oprichtlngsmisdrijf zoaJs bedoeldin tenlasteiegglng sub Aisnu omschreven in 
art. 4.2.1.1 .a van de VCRO enthans strafbaar gesteld bij art 6.1.1. van de VCRO.

De beklaagden warden ter zfttfng van het hof d.d. 29 maart 2011 uitgenodigd zich 
te verdedigen nopens deze eventuate herkwaUficatle.
Door deze hiema bepaalde heromschrilving worden dezelfde feiten beoogd als 
deze van de oorspronkelljke tenlasteiegglng.

Het hof gaat nlet In op de vraag van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur 
die de herkwaUficatle vraagt van de feiten naar art. 6.1.1.6° VCRO nu dit nlet 
hetzeffde felt omvat als de oorspronkelljke teniastelegglngen.

Op grond van het vervallen misdrljf van Instandhoudlng kan de herstelvordering 
Inderdaad nlet meer gegrond worden nu In art 6,1.1. (aatste lid van de VCRO 
uildrukkelijk vermeld werd dat de herstelvordering die door de stedenbouwkundige 
inspecteur of het college van burgemeester en schepenen is ingesteid op grond 
van de Instandhoudlng van de handeiingen, vanaf 1 September 2009 nlet langer 
kan worden Ingewflligd Indlen deze Instandhoudlng op het ogenblik van de 
uitspraak nlet meer strafbaar Is gesteld.

Het staat vast dat bij M.B. d.d. 26 december2006 het bercep van de gemachtigde 
ambtenaartegen de besllsaing van de Bestendige Deputatle d.d. 30 maart 2006, 
houdende toekennlng van vBrgunnlng, verworpen werd zodat aldus een 
regularlsatlevergunnlng bekomen werd waartegen geen beroep voor de Read van 
State ward Ingesteid.

10
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Terecht atelt de stedenbouwkundige Inspecteur dat hat hof dp grand van artlkel 
159 van de Grondwet de wettigheid van het M.B. dient na te gaan ook al wend 
daartegen geen beroep Ingestekd voor de Raad van State door de bevoagde 
gemachtlgde ambtenaar en ook al werd deze besllsslng genomen ddor de 
Minister.

Ten onrechte werpen de bekiaagden op dat de gewesteljjk stedenbouwkundige 
Inspecteur nlet bevoegd 1s deze onwettlgheid op te werpen nu hi] een orgaan Is 
van het Vlaamse Mlnlsterfe van Ruimteiijke Ordenlng, Woonbeleld en 
Onroerend Erfgoed en Instaat voor het daadwerkelijk uitvoeren van het belaid.

Het belang van de stedenbouwkundige inspecteur om de wettigheid van een 
eventueel onwettlge vergunnlng op grand van artlkel 159 van de Grondwet aan 
te vechten wordt In begfnsel niet aangetast door het felt dat deze genomen 
ward door de Minister zelf.

Het Inroepen van de onwettlgheid op grand van artlkel 159 Grondwet moet 
gezlen wdrden ate een autonome wijze voor de gewestelljk stedenbouwkundige 
inspecteur,. die beiast Is met het handhavingsbeleid. om eventueie emstlge 
schendlngen van het leefmltieu te weren.

Het herstelvorderende bestuur, zoals de gewestelljk stedenbouwkundige 
inspecteur Inzake, kan voor de strafrechter de onwettlgheid van de 
regularteatlevergunning verieend door de bestendige deputatle en/of minister 
aanvoeren en voiharden In de herstelvorderlng.

Ook de door de bekiaagden ingeroepen rechtspraak van de Raad van State, 
meer bepaald dat de herstetvordering doeUoos wordt wanneer men een 
regularisatlevergurming bekomt, doet geenszins afbreuk aan het principe van 
de controle doorde reohtervan de wettigheid van deze regularisatievergunning 
conform art. 159 van de Grondwet.

Deze bevoegdheld van de gewestetljk stedenbouwkundige inspecteur vervalt 
niet wanneer geen annulatleberoep tegen de regularlsatlevergunning werd 
Ingedlend bfj de Raad van State en de termljn daartoe Inmlddels verstreken is.

Nu het hof naar aanlelding van de publieke rechtsvorderlng tot herstel 
geconfronteerd wordt met een regularisafievergunning, zal zij conform artlkel 
159 G.W. de legaiiteit van deze vergunnlng dienen na te gaan.

Deze controle is margbiaal voorzover het aspecten van opportunltelt batreft en 
vofledig wat betreft de vaststelllng van felten.

Eerst en vooral stall zich de vraag naar de toepassefijke regelgevlng tenelnde 
deze regularisafievergunning te toetsen naar de legaiiteit

Het staat vast en wordt geenszins betwist dat het Inzake het "herbouwen" op 
dezeifde plaats betreft van een bestaande zonevreemde constructie.
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Vroeger stonden er vler klelnere aaneenhangende woningen, 
genaamd, en nu 66n grate resIdentlSIe wonlng van ongeveer 980m3.

Het onroerend good sltueert zich volgens hot geweatplan Tumhout (KB 
30/09/1977) In landelijk waardevo! agrarisch gebied.

Erls geen bljzonder plan van aanleg van toepassing.

Slnds 16 november 2006 Is er een gemeentelljk uitvoerfngsplan zonevreemde 
woningen van toepassing waarin tevens gestlpuleerd staat dat bestaande 
vergunde / vergund geachte en niet- verkrotte woningen kurtnen herbouwd worden 
tot 1.000 m3.

De gewestefijk stedenbouwkundige Inspecteur roept op vandaag drie gronden van 
onwettigheld betreffende de regularlsatievergunning in, meer bepaald:

1. de verkrottlng van de vier "I
2. het niet voldoen aan art 100 DRO nu het kwestleuze gebouw nlet 

gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg;
3. een overtrading van art 145 bis DRO nu het karakter en de 

verschijnlngsvorm van het opgerfchte gebouw niet behouden gebieven Is.

1 .Het staat vast en wordt nergens betwist dat de vroeger aanwezlge (vier) en nu 
vervangen woningen gebouwd warden lang v66rde goedkeuring van de wet op de 
stedenbouw d.d. 29 maart 1962, mlnstens vo6r de eerste inwerkingtreding van het 
gewestplan Tumhout (KB 30/09/1977) waarbirmen zij gelegen waren, zodat het 
vermoeden van art. 4.2.14 § 2 VCRO toepasselljk is en waarvan het vergund 
karakter geenszins wordt tegengesproken middels de in de wet voorziene 
geschrtften.

De veiwezenen warden efgenaars van het onroerend goed, van het laatste 
gedeeite, in 1975 en bewoonden deze vier woningen als 66n wonfng.

Ult geen enkel o bjectlef stuk btfjkt dat deze vier , op het ogenbUk dat ze
herbouwd warden door de verwezenen, op dezelfde plaats, tot de op heden 
bestaande constructle, verkrot waren.

In de heretelvorderfng d.d. 16 September2005 werd verwezen naar de “mogeUike" 
verkrottlng van deze woningen en dlt op grand van het felt dat in het aanvankeiijk 
proces verbaal d.d. 13 junl 1996 te lezen stand * bouwvalllge" woningen de

De term "verkrof wordt In de VCRO In art. 4.1.1.15° omschreven als “niet 
voldoend aan de elementaire vereisten van stabllltelf en mag geenszins verward 
worden met de term “bouwvaDig".

Ult de in het dossier gevoegde lota's van deze vier woningen, zeals bewoond door 
de verwezenen alvorens tot afbraak ervan over te gaan, bIQkt geenszins dat deze 
woningen Verkrof waren In de zln dat ze niet voldedeh aan de elementaire 
vereisten van staWIiteit.
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2. Vervolgens roept de gewestelijk stedenbouwkundige Inspecteur in dat de 
verleende regularisatievergunning "strfjcfig Is met art 100 DRO - nu VCRO“f 
2onder echter enige speclficatle te geven onder weik artikel In de VCRO het 
vroegere art. 100 DRO nu toepasselijkJs voor zonevreemde constructfes.

Het staat vast dat de toepasselijke voorwaarden, om de legaHtelt van de 
verfeende regularisatievergunning te toetsen conform art, 159 G.W., de 
voorwaarden van de op dat ogenblik toepasselijke regelgeving zljn.

Artikel 100 van het DRO bepaalde dat:

“§1. Op een 8tuk grond, gelegen aan een weg, die gelet op de plaatselijke 
toestand, onvoldoende is uitgerust, kan geen stedenbouwkundige vergunning 
worden verleend voor het bouwen van een commercleei, ambachtelljk of 
industrieel gebouw of voor het bouwen van een wonlng, met uitzondering van 
een tend- of tuinbouwbedrijf en van een explottatlewonlng van een land- of 
tuinbouwbedrijf, Ongeachte de plaatselijke toestand, wordt als minimale 
uitrusting beschouwd een met duurzame materialen verharde weg, voorzien 
van een elektrldteitsnet".

Ult de stukken van de beklaagden, neergelegd ter zltting van het hofd.d, 29 
maart 2011, meer bepaald stuk 21, blijkt dufdelijk dat bij authentieke aide d.d. 4 
april 2007 de beklaagde eigenares is geworden van de bedding van 
een bestaande weg te die de verbinding maakt tussen de 
en de wonlng tB gelegen aan de , ten kadaster gekend
:t en volgens recente
kadasfrale legger deet van nummer

In het Mlnisteileel Beslutt, waarvan de onwettlgheld wordt voorgehouden, staat 
met betrekklng tot art 100: DRO te lezen :

"Vermlts de aanvraag evenwel botrekking heeft op de nieuwbouw van een 
woning moot ook voldaan zijn aan de bepallng van artfkei 100 van het decreet 
van 18 mei 1999 houdende deorganisaGe van de rulmtelljke ordening, zoals 
later gewijzigd, meer bepaalde Hgglng aan een votdoende ultgeruste weg. Als 
mlnlmale uitrusting wordt vooropgesteld dat de weg variiard is met duurzame 
materialen en dat er ten mlnsto elekbiclteit aanwezlg Is. Het felt dat de 
betrokken wonlng slechtstoegankBlijk Is via eon oriverharde weg, wasdanook 
een gegrond beroepsmotiefvan de gemachtigde ambtenaar. Evanwef heeft de 
aanvrager tffdens dQberoepsprocedurebewlJsstukkenvoorgebracht, waarult 
biUkt dat de bedding van deze onverharde weg werd aangekocht door mevrouw 

Bijgevolg heeft deze weg nu een prlvaat karakter, zodat het elgendom 
van de hear en mevrouw sihdsdlen wel degelljk paalt aan
een voldoende ultgeruste wetf.

VoJgens beklaagden kan conform art. 100 DRO een: vergunning worden 
verleend in zoverre "hun elgendom” grenst aan een voldoende ultgeruste weg.
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ZIJ stellen nu dat, slnds de aankoop van de bedding van de weg op 4 april 2007, 
"Hun eigendom" grenst aan de kantonbaan, zljnde een voldoende uitgeruste weg.

Volgens de gewestelljk stedenbouwkundige Inapecteur moet het gebouwzelf aan 
een voldoende uitgeruste weg liggen en wordt de door de wetgever gestelde 
verelste volledig ultgehold door de Interpretatie zoals gegeven door de 
beklaagden.

BiJ lezing van art. 100 DRO bfijkt dat het de grond Is waarop de construct wordt 
opgericht, die gelegen dient te zijn aan een voldoende uitgeruste weg

Door beldaagden wordt geenszins voorgehouden dat de aangekochte privaatweg 
moet beschouwd worden als do In de wet bedoelde “voldoende uitgeruste weg".

Derhalve beschouwen belde partljen de , zljnde de.baan waarop de
private weg vanop de grond waarop het gebouw word opgericht ultweg geeft, als 
de voldoende uitgeruste weg.

De vraag Is nu of de grond, waarop de kwestleuze constructle (zljnde het huis van 
beklaagden) gebouwd werd, “gelegen ls“ aande ,

W laatste mag volgens het hof nlet verward worden met “grenzend aan* wat 
Inderdaad inhoudt dat de grond gelegen Is tegenaan de uitgeruste weg.

Het hof is eveneens van oordeel dat door de private verbindlngsweg, eigendom 
van de beklaagden, de grond van de beldaagden (waarop de kwestieuze 
constructle gebouwd werd) gelegen Is aan do

Ook ult de aanduldlng van het adres In de authentleke akte nopens het onroerend 
goed blljkt dat dlt "gelegen Is" aan de

In de VCRO staat onder art 4.3.5 §1 (als voorwaarde voor het verkrljgen van een 
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning met als 
hoofdfuncde “wonen") vermeld: “kan slechts verleend worden op een stuk grond, 
gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenbfflc van de aanvraag 
reeds bestaat".

Wat belde partljen In hun betpog uit het oog verllezen te dat de VCRO daze 
voorwaarde, fall het In voege treden van de VCRO, expllctet wat de 
toepasselijkheld ervan betreft op "hat verbouwen, herbouwan of ultbrelden van 
bestaande wonJngen", zoals inzake, heeft uitgesloten (zle art 4.3.5.§4 VCRO).

3.1n het art. 145 bis DRO werd voorzien dat de herbouw op dezelfde plaats slechts 
kon worden toegestaan Indian “het karakter en de veischljnlngsvoim" van de 
herbouwde constructle behouden bleef.
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Dlt arttkelwerd gewijzigdopgenomen In de VCRO onder artlkel 4.4.11 waarin 
als voorwaarde vermeld wordt dat "bet archltecturaal karakter5 van de 
constructle gevrijwaard moetworden. Deze vrifwaring van het arcWteoturaal 
karakter wordt Ingeschreven als een spedftek aspect van de toetsing aan de 
rulmtelljke ordering,

De toetsing door het hot dlent derhaJVe te geschieden conform art. 145 bis 
DRO en "het karakter en verschiJnlngsvormB zoals voorgehouden door de 
gewestefijk stedenbouwkundlge Inspecteur.

In het minlsterieel besluit d.d. 26 december 2006 staat no pens deze 
voorwaarde te lezen:

“Het oorspronkelljk gebouw had nog. steeds het uftzicht van de 4 
oorspronketffke arbelderswonkigen, ook at was het geheel reeds geruime ttjdin 
gebrulk als 6en enkele wonlng. Btfgevolg dientde els van het behoud van het 
oorspronkelljk karakter afgewogen te worden tegen de algemone verelste van 
een goede rulmtelljke ortiening, meer bepaald het creSren van 66n 
samenhangend geheel. In voorUggend geval was het zeker niet wenselijk het 
amalgame karakter van da 4 verschlllende hulsjes, elk met zijn eigen 
gebouwtjes, te bewaren. De gereallseerdo woning behoudt avenwel het 
baslsvolume van de 4 wohingen, waarbijde muren worden opgetrokken en het 
geheel wordt afgedekt met 66n dakvolume, Hat geheel is vanuit mlmtelljk 
ordenend oogpunt aanvaardbaar

Bij vergelljklng van de voorgebrachte foto’s van de oorspronkel(]ke constructs 
(verzameling van vier ) en de nfeuw opgerichte constructle, wordt
geoordeeld dat, behoudens de grootte van de constructle en het lets 
modemere karakter ervan, blijkbaar door het MlnlsterieelBeslult terecht ward 
geoordeeld dat aan deze voorwaarde voldaan wetd.

De regularisatiebeslisslng oordeelde blijkbaar terecht dat "de gereallseerde 
wonlng evenwel hetbasl9vokmrve van de 4 woningen behoudt, waarbijde muren 
worden opgetrokken en het geheel wordt afgedekt met e6n dakvolume".

Het felt dat deze besllsstng oordeelde dat "de els van het behoud van het 
oorspronkelljk karakter dlent bljgevolg afgewogen te worden tegen de 
afgemene verelste van een goede rulmteljjke ordening, meer bepaald het 
cretiren van 66n samenhangend geheef betekent geenszins dat afgeweken 
werd van de "verschljrllngsvorm" maardlentgelezen te worden met het vervolg 
van de motleven, meer bepaald “In voorllggend geval was het zeker niet 
wenselijk het amalgame karakter van de 4 verschlUende hulsjes, elk met zijn 
eigen gebouwtjes, te bewaren*

Daaruit blljkt duldelijk dat met het "oorspronkelljk" karakter verwezen werd near 
het "amalgame" karakter van de vier hulsjes, karakter waarvan geenszins gefilst 
kon worden dat het behouden wordt De badoeBng van de wetgever was 
veeleer om In dezeffde stfjl te blljven. Zo kon: Wjvoorbeeld een fermette niet 
getransformeerd worden In een haolSnda.
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Ret felt dat de beslissing stelde dat het nlet wenselljk was dat het “amalgams 
karaktef van de vler hulsjes, elk met zljn eigen bljgebouwtjes, bewaard werd, 
Impliceert geenszlns dat door de nleuwe constructle afgeweken werd van het 
verschljnlngskarakter en de vorm ervan.

Vermlts de wet mogelljk maakt dat het volume vermeerderd wordt, zoals In casu 
van ongeveer 584 m3 naar 990 m* kan dit aspect op zlch nlet doorslaggevend zijn 
om te spreken van een “gewljzigd" karakter of vonn.

Eveneens terecht oordeelde men blijkbaar In dit besluit dat het geheel, vanult 
rulmteHJk ordenend oogpunt, aanvaardbaar Is.

Het hof Is derhalve van oordeel dat, na marginale toetsing, de toegekende 
regularisatievergunningnlet buiten beschouwlng dtent geiaten te worden wegens 
onwettigheid.

De gevorderde herstelvorderlng is derhalve ongegrond.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

RECHTSPREKEND NATEGENSPRAAK;

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

' 24 van de Wet van 15 junM035op het gebrulk dor talen In gerechtszaken; 
- 210 en 211 van het Wetboek van Strafwrderlng;

Uftspraak doende blirnen de perken van cassatle;

Doet het bestreden vonnis wat de herstelvorderlng betreft tenlet en opnieuw 
rechtdoende:

Verklaart de herstelvordering van de stedenbouwkundlge Inspecteur ongegrond.

Laat de kosten van deze vordering in bekte aanteggen fen laste van de Staat.

16



I
8. Juli 2011 15:41 Buisseret - Mary & Van Nooten Nr. 5769 P. 19/19

Aldus ultgesproken in openbara terechtzlttlng van 2B Junl 2011, waar 
aanwezlg waren;

- mavrouw A. Papen,
- mevrouw C. Vanderkerken,
- da hear Ph. Soetaert,
- da hear M. Verbalen,

raadsheerd.d. vootzitter, 
raadsheer, 

raadsheer, 
advocaat-generaaj, 

griffler.
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