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ARREST 

Het Hof van Beroep zetelende te 
Antwerpen, negende kamer, recht 
doende in correctionele zaken, 
verleent het volgende arrest : . 

369 p 98. Inzake van het Openbaar Ministerie 

tegen 

1. 

2. 

zonder beroep, 
geboren te 
wonende te 

op 

L 

bekl aagde - vertegenwoordigd rlnnr Mr -
l oco , Advocaat te , door het 

Hof hiertoe gemachtigd 

gepensioneerde, 
geboren te 
wonende te i 

op 
' ' ' 

L 

beklaaade - vertegenwoordigd door Mr. 
l oco , Advocaat voornoemd, door het Hof hiertoe 
gemachtigd ; 
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Beklaagd van te 
april 1996 : 
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, ononderbroken tussen 1 januari 1991 en 25 

In overtreding met art. 64 lid. 1 van de wet van 29.3.1962, houdende 
organisatie van de ruilltelijke ordening en van de stedebouw, thans 
bestraft door art. 66 lid 1 van het decreet betreffende de ruimtelij
ke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals bekrachtigd door 
bet decreet van 4.3.1997, door het uitvoèren ot het instandhouden van 
wer,ken or hoe dan ook, op een ooroerend goed : 

- zijnde een woning op het onroerend goed, 
- gelegen te , 
- grootte: zijgevel 5,2 • en een achtergevel van 5 m. 
- ingeschreven op het kadaster te 

- eigendom van 

een inbreuk te hebben gemaakt op de voorschriften van de bijzondere 
plannen van aanleg, op de bepalingen van ti tei II van bovenvermelde 
wet of op die van de verordeningen vastgesteld ·ter uitvoering' van het 
eerste hoofdstuk van titel IV van bovenvermelde wet, namelijk door 
.het omvoJ.'118n en verbouwen van een bestaande en vergunde ·bergplaats 
tot een eensgezinswoning annex garage in een agrarisch gebied, waar 
slechts 1 bedrijfswoning kan aanvaard worden bij het bestaande 
bedrijf, en het instandhouden ervan; 

Gezien de overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor 
te op Z7 .11.1997 boek 

* * * 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld o~ : 

28 januari 1998 door de beklaagden 
en 

tegen al de beschikkingen van het vonnis, 
28 januari 1998 door het Openbaar 
Ministerie tegen beide voornoemde 
beklaagden, 

tegen het vonnis op tegenspraak uitgesproken op 
14 JANUARI 1998 door de lle kamer (één rechter) . 
van de rechtbank van eerste aanleg te -MECHELEN 
dewelke, recht doende in correctionele zaken, 
besliste als volgt : 

- Verklaart de feiten der tenlastelegging 
lastens beide beklaagden bewezen, 
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Veroordeelt.elke beklaagde tot een geldboete van zesentwintig frank 

en ieder tot de helft van kosten van de strafvordering, belopende tot 
heden 2.119 frank, en ieder tot een vergoeding van 1.000 F overeen
komstig art. 91 KB. 28.12.1950 gew. KB. 23.12.1993; 

Zegt dat elke geldboete van 26 F vermeerderd wordt met 1990 deciemen 
en al.dus telkens 5.200 F bedraagt; 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor elke geldboete zal. 
mogen vervangen worden bij gebreke van betal.ing binnen de termijn 
vermeld in art. 40 SWB. op 8 dagen; 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van clit vonnis gedUrende éh jaar 
zal. worden uitgesteld wat betreft de beide geldboeten; 

Verplicht elke beklaagde bovendien tot betal.ing van een bijdrage van 
tien frank tot de· financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

Zegt dat elk bedrag vermeerderd wordt met . 1990 deciemen en al.dus 
telkens 2.000 F bedraagt; 

Beveelt op vordering van de gemachtigd ambtenaar het herstel van de 
plaats. nader 0111.Schreven in de betichting, in haar oorspronkelijke 
staat door .,het slopen van de woning or deze omvormen tot bergplaats 
zoal.s ze werd vergund op 22.4.1987, vermeld in de betichting; 

Bepaalt de termijn van herstel op één jaar, beginnend op de dag 
volgend op de dag waarop onderhavig vonnis in kracht van gewijsdè is 
getreden. 

Voor het geval. de plaats niet vrijwillig in de- vorige staat wordt 
hersteld binnen de gestelde termijn, beveelt dat de gemachtigde 
ambtenaar van ambtswege in de uitvoering van het vonnis kan voorzien 
voor wat het herstel betreft, onder leiding en toezicht van de eerste 
daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder~ deze desnoods bijgestaan 
dooi" de openbare macht; 

Zegt dat wie het vonnis doet uitvoeren, gerechtigd is de van de 
herstelling van de plaats afkomstige material.en en voorwerpen te 
verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een gekozen 
plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelden gehouden zijn tót al.le uitvoe
ringskosten, te verminderen met de opbrengst van de verkoop van de 
material.en en voorwerpen; verklaart de uitvoeringskosten ·invorder
baar op vertoon van een staat of afrekening, begroot en invorderbaar 
verklaard door de beslagrechter; 

Zegt dat de herstelmaatregel wordt opgelegd onder verbeurte van een 
dwangsom van vijfhonderd ·frank (500 F) per kal.enderdag vertraging in 
het voltooid herstel van de plaats in de vorige staat en dit vanaf de 
dag volgend op de laatste dag van de gestelde hersteltermijn; 

* * * 
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Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn 
vorderingen ; 

Gehoord de beklaagden in hun middelen van 
verdediging ontwikkeld door 

, Advocaat bij de balie te 

Gelet op zijn conclusies ; 

loco . , 

overwegende dat de hogere beroepen van beklaagden 
en van het Openbaar Ministerie, regelmatig naar de 
vorm en de termijn ontvankelijk zijn ; 

Overwegende dat het Openbaar Ministerie via de 
akte van dagstelling d.d. 25 juni 1999 de 
actualisering en precisering der tenlastelegging 
vorqerde ais volgt: 

"De mu en ae t:wmts te 
Als dader of mededader, doordat zij het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan 
de uitvoering rechtstreeks hebben meegewerkt of doordat zij door enige daad 
tot de·uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat het wanbedrijf zonder 
bun bijstand niet had kunnen worden gepleegd {artikel 66 S.W.), 
blj inbreuk op de toenmalige artikelen 44, 64, 65 en 69 va.ó de wet van 29 
maart 1962, houdende de organisatie van de nûmtelijke ordening en van de 
stedebouw, gewijzigd bij de artikelen 4, 20, 21 en 25 van de wet van 22 de
cember 1970, 
deze feiten thans strafbaar gesteld zijnde door de artikelen 42, 66, 68 en 72 
van het Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 ok
tober 1996 (B.S. van 15 maart 1997), zonder voorafgaande schriftelijke en 
uitdrulckelijke vergunning van het college van burgemeestec en schepenen, op 
het onroerend goed gelegen te aan de en ingeschreven 
op het kadaster aldaar onder de referte en eigendom 
van - - - - - - ., de hiemavermelde bouwwerken 
1. h1qen 1 januari 1991 en 29 december 1995. op niet nader bçpaalde datum, 
te hebben opgericht, 
2. yanafdje dao1m tot 25 aprU 1226, te hebben instandgehouden, 
meet bepaald een eensgezinswoning annex garage op de plaats van een be
staande en vergunde bergplaats voor een landbouwexploitatie in een agra
risch gebied, waar slechts één eerdere woning kan aanvaard worden bij het 
bestllnde desbetreffende bedrijf;" 
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Overwegende dat de feiten zelf niet gewijzigde 
zijn door deze actualisering en precisering der 
t enlastelegging ; 

overwegende dat beklaagden van voormelde 
actualisering en precisering der tenlastelegging 
in kennis gesteld werden ; dat zij hun 
verdediging terzake met kennis van zaken hebben 
kunnen naar voren brengen; 

Overwegende dat het Hof beklaagden bijkomend in 
kennis stelde ter terechtzitt ing d.d. 20 april 
2000 dat ingevolge wetswijziging de feiten thans 
voorzien zij n door en strafbaar gesteld zijn 
ingevolge de artikelen 2, 99, 146, 147, 149, ·153 
en 160 van het Decreet houdende de organisatie van 
de ruimteli jke ordenihg d.d. 18 mei 1999, zoals 
gewijzigd door het Decreet van 26 april 2000; dat 
beklaagden hun verdediging terzake met kennis van 
zaken hebben kunnen naar voren brengen; 

Overwegende dat hoofdbrigadier 
naar aanleiding van een plaatsbezoek vaststelt dat 
de bergplaats- loods, eigendom van beklaagden, is 
ingericht als woning en dat daartoe ramen zijn 
gestoken, binnenmuren zijn opgericht en plaatsen 
zijn ingericht als keuken, slaapkamer, badkamer en 
woonkamer ; ·dat voormelde verbalisant van zijn 
plantondienst specifiek de opdr~cht hàd gekregen 
om vaststellingen te doen met betrekking tot een 
eventueel bouwmisdrijf omdat vermoed werd dat de 
bergplaats onwettig was omgevormd tot woonhuis ; 
dat brigadier langs de boerderi j het erf 
betrad, aan de loods aanklopte en werd 
binnengelaten door beklaagden die hem, nadat hi j 
erom vroeg, vrijwillig · alle p l annen, de 
verbouwingen en de ingeri chte kamers lieten z i en ; 
dat geen schriftel i j ke vraag tot huiszoeking noch 
een schriftel ijke toestemming tot huiszoeking werd 
opgesteld en ondertekend ; 

Overwegende dat het volledig strafdossier en de 
strafvordering stoelt op de vaststellingen die de 
hoofdbrigadier in het bewoond huis van 
beklaagden deed zonder dat beklaagden hiervoor 
voorafgaand en schriftelijke toestemming gaven ; 
dat derhalve de vaststellingen van voorme lde 
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verbalisant nietig z1Jn met als gevolg dat ook de 
verklaringen van de beklaagden als niet geldig 
moeten worden beschouwd ; 

overwegende dat bij gebrek aan wettig bewijs 
beklaagden moeten worden vrijgesproken van de 
feiten van de tenlastelegging, zoals thans 
geactualiseerd en gepreciseerd ; 

OM DIE REDENEN, 

HET HOF, recht doende op tegenspraak ; 

Gelet op de artikelen : 

2, 11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet 
van 15 juni 1935, 
162, 185, 190, 194, 210, 211 en 212 van het 
Wetboek van strafvordering, 

Ontvangt de hogere beroepen en er recht op doende; 

Actualiseert en preciseert de tenlastelegging 
zoals voormeld op blz. 4 van huidig arrest ; 

Hervormt het bestreden vonnis ; 

Verklaart beklaagden niet schuldig aan h~t hen ten 
laste gelegde feit, zoals hiervoor geactualiseerd 
en gepreciseerd en spreekt hen er dienvolgens voor 
vrij ; 

Ontslaat beklaagden van elke tegen hen uit dien 
hoofde uitgesproken veroordeling ; 

Legt de kosten van de strafvordering in beide 
aanleggen ten laste van de Staat ; 

De Nederlandse taal werd uitsluitend gebruikt; 
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Aldus gedaan en uitgesproken in openbare 
terechtzitting van de negende kamer van het HOF 
VAN BEROEP te ANTWERPEN op : 

NEGENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND, 

waar aanwezig waren 

. , 

Voorzitter, 
Raadsheer, 
Raadsheer, 
Advocaat-generaal, 
Griffier • 




