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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.18.0136.N 

, geboren te  op , wonende te  

, 

beklaagde, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

tegen 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, met kantoor te 

1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Koning Albert II-laan 19, bus 22, 

eiser tot herstel, 

ve1weerder, 

met als raadsman nn·. Philippe Declercq, advocaat bij de balie te Leuven, met kan

toor te 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 25, waar de verweerder woonplaats 

kiest. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

P.18.0136.N/2 

Het cassatieberoep is gericht tegen het a.Test van het hof van beroep te Brussel, 

conectionele ka.tller, van 15 januari 2018. 

De eiseres voert in een memorie die aan dit anest is gehecht, twee middelen aan. 

Raadsheer Filip Van V olsem heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd. 

Il. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. Het a.Test verleent de eiseres ontslag van rechtsvervolging voor het feit der 

telastlegging C. 

In zovene ook gericht tegen die beslissing, is het cassatieberoep bij gebrek aan 

belang niet ontvankelijk. 

Eerste middel 

2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: met geen enkel 

eigen of regelmatig overgenomen motief beantwoordt het a.tTest het omstandig 

verweer dat de eiseres in haar syntheseappelconclusie heeft aangevoerd met be

trekking tot de impact van de aanwezige telecommunicatiemast op de gevraagde 

herstehnaatregel en de kennelijke onredelijkheid van die maatregel. 

3 .  De verplichting van artikel 149 Grondwet elk vonnis met redenen te oml<le

den houdt niet in dat de rechter moet antwoorden op elk argument dat tot staving 

van een middel is aangewend, maar zelf geen afzonderlijk middel vormt. 

4. In haar syntheseappelconclusie (p. 56-63, nr. 87-92) heeft de eiseres onder 

meer aangevoerd dat bij de beoordeling van de kennelijke omedelijkheid van de 

herstelvordering rekening diende te worden gehouden met de impact van de in de 

onmiddellijke omgeving concreet bestaande feitelijke toestand op de goede ruim-
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telijke ordening. Zij heeft daarbij verwezen naar de aanwezigheid van verschillen

de zonevreemde woningen en constrncties waardoor de omgeving reeds een sterk 

residentieel karakter heeft, de aanwezigheid van een sporthal met bijhorende par

king en de daardoor veroorzaakte hinder voor de omwonenden en de buurt en ten 

slotte de aanwezigheid nabij de woning van de eiseres van een telecommunica

tiemast die het uitzicht van de omgeving ernstig verstoort. 

5. Het arrest oordeelt met betrekking door de door eiseres aangevoerde kenne-

lijke onredelijkheid van de herstelvordering als volgt: 

- in de herstelvordering is onder meer aangehaald dat in plaats van een oud ver

vallen weekendverblijf zonder uitstraling dat op termijn zou zijn verdwenen, er 

op deze beschennde plaats, die gelegen is in natuurgebied en in een habitat

richtlijngebied, een volledig vernieuwd residentieel gebouw dienend als wo

ning is tot stand gekomen met een veel dominantere impact binnen deze omge

ving gelet op de transformatie van het gebouw en de beoogde besterrnning; 

- op die wijze wordt de residentialisering van het natuurgebied op deze plaats 

manifest versterkt, wat haaks staat op de beleidsopties; 

- in tegenstelling tot de omcirkelde zonevreemde woningen op de foto op pagina 

61 van de syntheseconclusie van de eiseres, is de door haar bewoonde con

structie overigens niet vlakbij een openbare weg gelegen, maar bevindt die zich 

middenin het beboste natuurgebied; 

- ook de nabije aanwezigheid van een sporthal aan de , die auto

verkeer met zich meebrengt, belet niet dat het natuurgebied door de woning 

van de eiseres kennelijk op onevenredige wijze is aangetast. 

Met die redenen beantwoorden de appelrechters het door het middel bedoelde 

verweer over de impact van de in de omniddellijke omgeving concreet bestaande 

feitelijke toestand op de goede ruimtelijke ordening, zonder dat zij ook specifek 

dienden te antwoorden op de verwijzing naar de telecommunicatiemast die slechts 

werd aangevoerd als een argument tot staving van dit verweer, maar geen afzon

derlijk verweer vormde. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Tweede middel 

6. Het middel voert schending aan van artikel 159 Grondwet en de mtikelen 

4.2.1, 1°, a), b) en c), 4.2.14, 4.4.10, § 1, 6.1.1, eerste lid, 1° en tweede lid, 6.1.41 

en 6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: het arrest houdt ten omechte 

geen rekening met de impact van de regularisatiemogelijkheden die het RUP Zo

nevreemdewoningen van de gemeente Beersel biedt voor de woning van de eise

res; die woning kan rekening houdend met de werken van 2012-2013 niet worden 

beschouwd als een nieuwe woning, omdat uit de eigen vaststellingen van het ar

rest blijkt dat de vergund geachte constructie in de staat van 1948 er werd geïn

corporeerd; uit artikel 4.2.14, § 1, Vlamnse Codex Ruimtelijke Ordening volgt dat 

de in 1948 opgerichte constmctie geacht wordt vergund te zijn, terwijl volgens ar

tikel 4.2.14, § 3 ,  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de in 2012-2013 uitge

voerde werken van het vermoeden van vergunning zijn uitgesloten; de appelrech

ters spreken niet tegen noch ontkennen dat de sinds 1948 bestaande constmctie 

niet volledig werd afgebroken om vervolgens plaats te maken voor een totaal 

nieuwe constructie; uit de vaststellingen van het atTest blijkt wel dat aan de be

staande constructie werken werden uitgevoerd; de beslissing over de kennelijke 

onredelijkheid van de herstelvordering is dan ook niet naar recht verantwoord. 

7. Artikel 4 .2.14 Vlamnse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: 

"§ 1. Bestaande constructies waarvan een door enig rechtens toegelaten bewijs

middel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden 

voor de toepassing van deze codex te allen tijde geacht te zijn vergund. (. . .) 

§ 3. Indien met betrekldng tot een vergund geachte constructie handelingen zijn 

verricht die niet aan de voorwaarden van § 1 (. . .) voldoen, worden deze hande

lingen niet door de vermoedens, vermeld in dit artikel, gedekt. " 

8. Uit deze bepalingen en de wetsgeschiedenis ervan volgt dat ingeval van 

vergunningsplichtige maar niet-vergunde handelingen in de zin van paragraaf 3 

van dit artikel aan een constructie die geacht wordt vergund te zijn overeenkom

stig paragraaf 1 van dit artikel: 

- die vergunuingsplichtige maar niet-vergunde handelingen niet genieten van het 

vermoeden van vergunning van paragraaf 1; 
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- het uitvoeren van dergelijke vergum1ingsplichtige maar niet-vergunde hande

lingen in de regel niet tot gevolg heeft dat het door paragaaf 1 bedoelde ver

moeden van vergumüng voor de bestaande constructie zelf verdwijnt. 

Het door paragraaf 1 bedoelde vermoeden van vergunning verdwijnt evenwel in

dien door de vergunningsplichtige maar niet-vergunde handelingen de constructie 

zodanig is gewijzigd dat er niet langer sprake kan zijn van een bestaande construc

tie. 

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 

9. Het staat aan de rechter om onaantastbaar te oordelen of ingevolge vergun

ningsplichtige maar niet-vergunde handelingen een constructie als bedoeld door 

artikel 4.2.14, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zodanig is gewijzigd dat 

er niet langer sprake kan zijn van een bestaande constructie. Het Hof gaat wel na 

of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen ver

band houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen. 

10. Het arrest oordeelt onder meer dat: 

- de eiseres aanvoert dat de constructie te    

was opgericht en dat er een vermoeden van vergunning bestaat; 

- de constructie van vóór 22 april 1962 niet dezelfde is gebleven; 

- de constmctie ingrijpend is gewijzigd door de handelingen bedoeld met de te-

lastlegging A, die tussen 1 januari 2012 en 7 februari 2013 zijn uitgevoerd; 

- het niet meer om dezelfde constructie gaat die bestond vóór 22 april 1962; 

- de uitgevoerde werken niet louter niet-vergunningsplichtige herstellings- of 

onderhoudswerken zijn en de uitgevoerde stabiliteitswerken vergunningsplich

tig zijn; 

- uit de processen-verbaal blijkt dat aan de constructie van de eiseres de volgen

de we11cen werden uitgevoerd: de volledige afbraalc van het bestaande dalc en 

dalcgebinte en de vervanging van een nieuw dalcgebinte, met een hoger punt 

dan het oorspronkelijke dalc; het oorspronkelijke dak was veel minder steil en 

kwam lager uit dan het huidige dalc; het bouwvolume werd door die werken 

bovendien uitgebreid; het oprichten van een nieuwe gevelmuur, op nieuwe 

:funderingsmuren bestaande uit betonbloldcen, vóór de oude gevelmuur, met 
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daartussen isolatie, wat het herbouwen inhoudt van de gevelmmen; het aan

bouwen van een nieuwe constructie aan de woning van twee meter op twee 

meter, met een plat dak, waarbij de bewering dat die constructie reeds bestond 

vóór 22 april 1962 niet aannemelijk wordt gemaakt en wordt tegengesproken 

door foto's, waarop te zien is dat ook de binnemnuren van deze nieuwe con

structie van recente datnm zijn en opgericht zijn in nieuwe snelbouwbakstenen, 

zodat het om een volledig nieuwe constructie gaat; door deze werken werd het 

bouwvolume uitgebreid. 

Op grond van die redenen kan het arrest wettig oordelen dat de in 1948 gebouwde 

constructie dermate ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan dat ze als een nieuwe 

in 2012-2013 zonder vergunning opgerichte constructie moet worden beschouwd. 

Die beslissing is naar recht verantwoord. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

11. Voor het overige is het middel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schen

ding van aitikel 4.2.14 Vlafilse Codex Ruimtelijke Ordening en is het niet ont

vaukelijk. 

Ambtshalve onderzoek 

12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 94,11 euro. 

Dit airnst is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

sfil!lengesteld uit voorzitter Paul Maffei, als voorzitter, de raadsheren Filip Van 

Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis, en Sidney Bememan, en op de openbare 

rechtszitting van 18 september 2018 uitgesproken door voorzitter Paul Maffei, in 
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aanwezigheid van advocaat-generaal Luc Decreus, met bijstand van griffier 

Kristel Vanden Bossche. 

  

K:. Vanden B��sèh� S. Bememan 

 � ·  A.  

 

F. Van Volsem P. Maffei 
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 Eerste blad.   
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AR.nr.P.18.0136.N {.) Eerstfblad 

(!_ 

VOOR: 

TEGEN: 

MEMORIE TER STAVING 

Mevronw , geboren te ,  , 
wonende te ; 

Eiseres in  

Bijgestaan door ondergetekende, Mr. Paul WOUTERS, Advocaat bij 
het Hof van cassatie, kantoor houdende te 3000 Leuven, Koning 
Leopold I - straat, 3; 

1. Het OPENBAAR MINISTERIE; 

2. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR, met kantoren te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan, 
19 bus 22, thans 20 bus 8; 

Verweerders in  

* 

* 

     Op      ter gri�· 
van het Hof van Cassatie neergelE;c 
�n. 
(goedgekeurd de doorhaling v ec. .. : 
woord(en). ._ 

* 

1 
!
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Aan de Heer Eerste Voorzitter, de Heer Voorzitter, de Dames en Heren Raadsheren in 
het Hof van cassatie van België. 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Eiseres heeft de.eer volgende memorie neer te leggen ter staving van de voorziening 
in cassatie die zij heeft ingesteld tegen het arrest tegensprekelijk uitgesproken op 15 
januari 2018 door de 15d' kamer van het Hof van beroep te Brussel (arrestnummer 48). 

De feiten en procedurevoorgaanden kunnen als volgt worden samengevat. 

1. Eiseres is eigenaar van een woning gelegen te  
 (kadastraal gekend   ). Deze woning werd 

door haar aangekocht in december 2011 en werd omschreven als "een huis op en met 
grond en bos". 

In de aankoopakte bleek verkeerdelijk vermeld te zijn dat het eigendom volgens het 
gewestplan gelegen is in een woongebied met landelijk karakter. Naderhand bleek het 
eigendom gelegen te zijn in een natuurgebied. 

2. In januari 2012 werd de woning getroffen door stormschade waarbij een boom 
op het dak viel en dat nagenoeg vernielde. Eiseres wou het dak en de gevels herstellen 
en van de gelegenheid gebruik maken om bijkomende gevelisolatie te plaatsen. 

Eén en ander werd door de vader van eiseres meegedeeld aan de gemeente .en deze 
verleende in april 2012 toelating het gebouw wiud- en waterdicht te maken en de 
vereiste handelingen· uit te voeren aan het dak. 

Eiseres was dan ook verbaasd dat n.a.v. een controle op 6 februari 2013, nadat de 
werken waren voltooid, een stakingsbevel werd uitgevaardigd ten aanzien van alle 
werken, handelingen, wijzigingen en het gebruik van de woning wegens vermeende 
overtredingen van de stedenbouwreglementering. Dit stakingsbevel werd op 7 februari 
2013 bekrachtigd door tweede verweerder. 

In april 2013 gingen eiseres en haar vader over tot dagvaarding in opheffing van dat 
stakingsbevel en bij vonnis van 29 oktober 2013 willigde de Voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Bmssel deze vordering in. 
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3. Tegen deze beschikking ging het Vlaamse Gewest in hoger beroep. 

Tijdens de beroepsprocedure werd een nieuw stakingsbevel uitgevaardigd, dat 
eveneens werd bekrachtigd en waarvan eiseres andermaal de opheffing vorderde. 

Bij beschiking van 9 februari 2014 werd die vordering evenwel afgewezen door de 
Voorzitter van de Nededandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. 

Tegen die beschikking ging eiseres in beroep, waarna de eerste burgerlijke kamer van 
het Hof van Beroep te Brussel de beide beroepsprocedures samen behandelde. 

4. Op 17 april 2014 fmmnleerde tweede verweerder een herstelvordering tot de 
volledige afbraak van de woning die voor advies aan de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid werd voorgelegd. 

Spijts het omstandig verweer van eiseres, verleende deze Hoge Raad op 23 mei 2014 
een gunstig advies aangaande de herstelvordering, waarop tweede verweerder eind 
juni 2014 de herstelvordering overmaakte aan het openbaar ministerie. 

5. Nadat in februari 2015 voor de derde maal een stakingsbevel werd afgegeven 
(met betrekking tot het gebruik van de woning) en waartegen eiseres andermaal een 
vordering tot opheffing heeft ingeleid, werd eiseres gedagvaard door het Openbaar 
Ministerie voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. 

Eiseres werd ervan verdacht te  

"A tussen 1 januari 2012 en 7 februari 2013, 
bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de (VCRO) (". ) hierna vermelde 
handelingen (" . ) te hebben uitgevoerd, 
namelijk door de dakeonstructie te hebben vernieuwd waarbij de punt van het 
dak hoger is dan het oorspronkelijke dak; een nieuwe gevelsteen te hebben 
geplaatst rond de bestaande constructie; een nieuwe funderingsmuur in beton 
te hebben geplaatst; isolatie te hebben aangebracht tussen de oude en de 
nieuwe muur; de woning te hebben uitgebreid met een aangebouwde 
constructie van ongeveer 2 meter op 2 meter met een plat dalç tegen de 
achtergevel van de bestaande constructie, 

B .Tussen 15 juni 2014 en 24 februari 2015, 
bij inbreuk op artikel 6.1 .l.5° van de (VCRO) handelingen te hebben gesteld 
in strijd met het stakingsbevel, de bekrachtigingsbeslissing of de beschikking 
in kortgeding, namelijk door het verbouwde en uitgebreide gebouw gebruikt te 
hebben voor bewoning in strijd met het stakingsbevel van 1 6  juni 2014 en de 
bekrachtigingsbeslissing van 18 juni 2014, 
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C. Tussen 1januari 20 12 en 2 4  februari 2 0 15 

Vierf blad 

Bij inbreuk op artikel 6. 1. 1. 6° van de (VCRO) ( .  .. ) het verbouwde en 
uitgebreide gebouw in strijd met het plan van aanleg te gebruiken voor 
bewoning of verblijfsrecreatie. 

(Eiseres) (werd) tevens gedagvaard ( .. . ) om zich in overeenstemming met 
artikel 6. 1. 4 1  van de (VCRO) te horen veroordelen tot het herstel van de plaats 
in de oorspronkelijke staat en dat in overeenstemming met de herstelvordering 
van de stedenbouwkundig inspecteur,. waarover de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid op 23 mei 20 14 gunstig advies gegeven had. " 

6. Bij vonnis van 9 maart 2016 sprak de 52'1e conectionele kamer van de 
Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel eiseres vrij voor 
tenlastelegging B, maar werd ze voor de overige tenlasteleggingen veroordeeld tot een 
geldboete van 15.000 x 60 = 90.000 €of een vervangende gevangenisstraf van diie 
maanden. 

Hierbij werd evenwel gèzegd dat de tennitvoerlegging van 14.500 x 60 = 87.000 € 
wordt uitgesteld voor een termijn van drie jaar, waarbij het daarmee corresponderende 
gedeelte van de vervangende gevangenisstraf op 87 dagen wordt bepaald. 

Eiseres werd voorts veroordeeld tot de bijzondere bijdrage en tot de kosten. 

Bovendien verldaarde de rechtbank de vordering van de GSI ontvankelijk en gegrond. 
Eiseres werd aldus bevolen over te gaan op haar perceel tot het verwijderen van het 
gebouw, inclusief de eventuele voerplaat en fundamenten en tot het opvullen van de 
bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het 
terrein. Dit alles binnen een termijn van 12 maanden na de betekening van het vonnis 
onder verbeurte van een dwangsom van 150 € per dag vertraging, met een maximum 
aan te verbeuren dwangsommen van 800.000 € De rechtbank machtigde tweede 
verweerder en het college van burgemeester en schepenen de nodige werken uit te 
voeren, indien eiseres iu gebreke zou blijven het bevel binnen de gestelde termijn uit 
te voeren. 

Op burgerlijk vlak hield de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan en 
tenslotte werd, op kosten van eiseres, de vermelding bevolen van het vonnis op de kant 
van de overgeschreven dagvaarding en de inschrijving in het vergunningenregister van 
de gemeente . 

7. Eiseres tekende tijdig en regelmatig hoger beroep aan o'p 24 maart 2016, 
evenals het Openbaar Ministerie op 7 april 2016. 

Bij arrest van de vijftiende conectionele kamer van het Hof van beroep te Brussel dd. 
15 jannari 2018 werd eiseres op strafgebied bijkomend ook vrijgesproken voor feit C. 
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Voorts werd de door de rechtbank uitgesproken straf in al haar onderdelen bevestigd, 
met dien verstande dat deze werd opgelegd wegens het bewezen feit A en dat de 
bijzondere bijdrage door de opdeciemen thans gebracht werd op 200 €. 

Verder werd eiseres veroordeeld tot de kosten van de strafvordering in hoger beroep, 
begroot op 166, 23 €. 

Op het vlak van de herstelvordering bevestigde het hof van beroep evenzeer het 
beroepen vonnis, met dien verstande dat het bevolen herstel moet uitgevoerd zijn 
binnen een termijn van twaalf maanden nadat het verleende arrest in kracht van 
gewijsde is getreden, onder verbeurte van een dwangsom van 150 € per dag veitraging 
en met een maximum aan verbeurte dwangsommen van 800.000 €, zonder dat een 
bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
toegekend. 

Tenslotte worden ook de in eerste aanleg opgelegde publiciteitsvoorschriften in beroep 
hernomen. 

* * 

* 

Eiseres meent ter staving van haar voorziening volgende twee cassatiemiddelen te 
kunnen aanvoeren. 

1.  
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EERSTE CASSATIEMIDDEL, 

Geschonden wettelijke bepalingen: 

Artikel 149 van de Gecoördineerde Grondwet; 

Aangevochten beslissingen: 

Het bestreden arrest: "Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en binnen de perken 
ervan; 

   

Doet het bestreden vonnis te niet in zaver de eerste rechter de feiten van de 
telastlegging C bewezen verklaart en, hierover opnieuw beslissend; 

(. " ) 

Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat: 

-de door de eerste rechter uitgesproken straf in al haar onderdelen aan de 
(eiseres) wordt opgelegd wegens de bewezen feiten van telastlegging A; 
-(eiseres) wordt veroordeeld tot betaling van een bijdrage aan het 
Slachtoffeifonds van 25 euro, met 70 opdeciemen gebracht op 200 euro; 

Veroordeelt (eiseres) tot de kosten van de strafvordering in hoger beroep, begroot op 
166,23 euro. 

Over de  

Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat het door de eerste rechter 
bevolen herstel moet uitgevoerd zijn binnen een termijn van twaalf maanden nadat het 
gegeven arrest in kracht van gewijsde is getreden, onder verbeurte van een dwangsom 
van 150 euro per dag vertraging en met een maximum aan verbeurde dwangsommen 
van 800.000 euro, zander dat een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis van 
het Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend; 

Beveelt dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven dagvaarding 
ingeschreven wordt op de wijze bepaald in artikel 84 van de Hypotheekwet, op kosten 
van (eiseres); Beveelt dat dit arrest zal worden ingeschreven in het register van de 
vergunningen van de gemeente waar het onroerend goed gelegen is, overeenkomstig 
art. 6,2. 2 derde lid VCRO, op kosten van (eiseres)." 
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Grieven 

   

1. Eiseres voerde uitvoerig in haar regelmatig genomen syntheseberoepsconclusie 
het kennelijk onredelijk karakter aan van de hetstelvordeling, die strekt tot de afbraak 
van de woning en herstel in de oorspronkelijke staat, waarbij zij wees op meerdere 
anomalieën ter plaatse zoals o.m. de aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van 
meerdere zonevreemde gebouwen en van een sporthal. 

Jilzonderheid voerde eiseres tevens in haar besluiten in nr. 62 op p. 62 -63 tevens, met 
foto en inplantingsplan, de aanwezigheid aan van de vlakbij ingeplante 
"Telecommunicatiemast" in volgende bewoordingen: 

"Het loutere feit dat deze woning zonevreemd is, kan niet volstaan bij een dergelijke 
beoordeling. Een dergelijk oordeel houdt immers manifest geen rekening met de in de 
omgeving bestaande toestand. 

Bovendien wordt ook over het hoofd gezien dat nabij de woning van (eiseres) een 
telecommunicatiemast aanwezig is die het uitzicht van de omgeving ernstig verstoort. 
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Achtste blad .. 

P. 18.0136.N/ 

  blad 

Deze telecommunicatiemast is ingepland in een gebied dat door het gewestplan wordt 
bestemd als 'natuurgebied'. Door de sterke visuele impact wordt het gebied verder 
aangetast. Met dit relevant element werd evenmin rekening gehouden door (tweede 
veiweerder) of de HRH. 

Er kan dan ook niet worden ingezien waarom het behoud van de kleinschalige woning 
van (eiseres) in strijd zau zijn met de goede ruimtelijke ordening. Door de verregaande 
aantasting van het gebied dient te worden vastgesteld dat de kleine woning van 
(eiseres) de goede ruimtelijke ordening in geen geval verder aantast. 

De keuze voor de herstelmaatregel waarbij de volledige afbraak van de woning van 
(eiseres) - aanwezig sinds 1948 wordt gevorderd, is dan ook kennelijk onredelijk. 
Hierdoor zal de problematiek van de talrijke zanevreemde constructies in de 
onmiddellijke omgeving in geen geval wordt opgelost. " 

2. Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat met geen enkel eigen, noch regelmatig 
overgenomen motief op dit omstandig verweer m.b.t. tot de impact van de aanwezige 
telecommunicatiemast op de gevraagde herstelmaatregel heeft geantwoord, niet naar 
genoegen van recht is gemotiveerd. (Schending van artikel 149 van de Gecoördineerde 
Grondwet). 

Toelichting 

Het middel behoeft geen bijzondere uitleg. 

* * 

* 
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Negende  
P. 7 8.07 36.Nf  

TWEEDE CASSATIEMIDDEL, 

Geschonden wettelijke bepalingen: 

Attikel 159 van de Gecoördineerde Grondwet; 
De artikelen 4.2.1.1°, a), b), c); 4.2.14; 4.4.10, § 1; 6.1.1., eerste lid, 1° en 
tweede lid; 6.1.41 en 6.1.46 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 15 
mei 2009 houdende de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna afgekort 
als "VCRO"); 

Aangevochten beslissingen: 

Het bestreden arrest: "Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en binnen de perken 
ervan; 

   

Doet het bestreden vonnis te niet in zover de eerste rechter de feiten van de 
telastlegging C bewezen verklaart en, hierover opnieuw beslissend; 

(. .. ) 

Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat: 

-de door de eerste rechter uitgesproken straf in al haar onderdelen aan de 
(eiseres) wordt opgelegd wegens de bewezen feiten van telastlegging A; 
-(eiseres) wordt veroordeeld tot betaling van een bijdrage aan het 
Slachtofferfonds van 25 euro, met 70 opdeciemen gebracht op 200 euro; 

Veroordeelt (eiseres) tot de kosten van de strafvordering in hoger beroep, begroot op 
166,23 euro . 

Over de  

Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat het door de eerste rechter 
bevolen herstel moet uitgevoerd zijn binnen een termijn van twaalf maanden nadat het 
gegeven arrest in kracht van gewijsde is getreden, onder verbeurte van een dwangsom 
van 150 euro per dag vertraging en met een maximum aan verbeurde dwangsommen 
van 800.000 euro, zonder dat een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis van 
het Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend; 

Beveelt dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven dagvaarding 
ingeschreven wordt op de wijze bepaald in artikel 8 4  van de Hypotheekwet, op kosten 
van (eiseres); Beveelt dat dit arrest zal worden ingeschreven in het register van de 
vergunningen van de gemeente waar het onroerend goed gelegen is, overeenkomstig 
art . 6,2 .2  derde lid VCRO, op kosten van (eiseres). " 



Tiende blad.  
P.1  

op grond van de motieven op p. 6-8 : 

Tien� blad 

"5. Met telastlegging A wordt aan (eiseres) verweten dat zij zonder 
stedenbouwkundige vergunning op het goed te , 
vergunningsplichtige handelingen heeft uitgevoerd . 

(Eiseres) voert aan dat de constructie in 1948 was opgericht en dat er een vermoeden 
van vergunning bestaat. 

Krachtens artikel 4.2.14, § 1 VCRO worden bestaande constructies waarvan door enig 
rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 
april 1962, voor de toepassing van de VCRO te allen tijde geacht te zijn vergund. 

Dit vermoeden van vergunning geldt maar in zover de constructie van vóór 22 april 
1962 dezelfde is gebleven. 

Dat is in deze niet het geval . 

De constructie is ingrijpend gewijzigd door de handelingen bedoeld in telastlegging 
A, die tussen 1 januari 2012 en 7 februari 2013 zijn uitgevoerd; het gaat niet meer om 
dezelfde constructie die bestond vóór 22 april 1962. 

De stelling van (eiseres), dat er aan de constructie die er stond sinds 1948 louter 
herstellings- of onderhoudswerken zijn uitgevoerd, die uitgezonderd worden van de 
vergunningsplicht van artikel 4.2.1, eerste lid, 1° VCRO, kan niet worden 
aangenomen. 

In tegenstelling tot wat (eiseres) aanvoert, zijn niet louter herstellingswerken of 
onderhoudswerken uitgevoerd die vrijgesteld zouden zijn van een vergunning. De in 
telastlegging A bedoelde werken zijn wel degelijk vergunningsplichtige handelingen 
in de zin van artikel 4,2 .l, eerste lid, 1° VCRO, waaronder wordt verstaan het 
optrekken of plaatsen van een constructie, het functioneel samenbrengen van 
materialen waardoor een constructie ontstaat en het afbreken, herbouwen, verbouwen 
en uitbreiden van een constructie. 

Onder onderhoudswerken wordt verstaan: werken, andere dan stabiliteitswerken, die 
het gebruik van een constructie voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het 
bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of 
onderdelen (artikel 4.1.1, eerste lid, 9° VCRO). 

Stabiliteitswerken zijn werken die betrekking hebben op de constructieve elementen 
van een constructie, zoals het vervangen van dakgebintes of dragende balken van het 
dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen, en het geheel of gedeeltelijk 
herbouwen of vervangen van buitenmuren of dragende binnenmuren, zelfs met 
recuperatie van de bestaande stenen (artikel 41.1, eerste lid, 11° VCRO). 



 ' 
Elfde blad.  
P.78.0736.NÎ 18. 

Allicht hebben stabiliteitswerken ook tot doel het gebruik van een constructie veilig te 
stellen. Stabiliteitswerken zoals bedoeld in artikel 4.1.1, eerste lid, 11° VCRO zijn 
evenwel geen vrijgestelde onderhoudswerken bedoeld in artikel 4.1.1, eerste lid, 9° 
VCRO. 

Blijkens de processen-verbaal  en , 
omvatten de aan de constructie van (eiseres) uitgevoerde werken: 

. - de volledige afbraak van het bestaande dak en dakgebinte en de vervanging door een 
nieuw dakgebinte, met een hogere punt dan het oorspronkelijke dak;· wat de vorm van 
het dak betreft zijn de foto's van het gebouw van vóór de werken zeer duidelijk, in die 
zin dat het dak veel minder steil was en lager uitkwam dan het huidige dak; er zijn niet 
louter onderhoudswerken uitgevoerd aan het dak, maar wel stabiliteitswerken zoals 
omschreven in artikel 4.1.1, eerste lid, 11° VCRO en het bouwvolume werd door die 
werken bovendien uitgebreid; 
- het oprichten van een nieuwe geve/muur, op nieuwe funderingsmuren bestaande uit 
betonblokken, vóór de oude geve/muur, met daartussen isolatie; dit zijn geen 
onderhoudswerken, maar stabiliteitswerken zoals omschreven in artikel 4.1.1, eerste 
lid, 11° VCRO, namelijk het herbouwen van buitenmuren; 
- het aanbouwen van een nieuwe constructie aan de woning van twee meter op twee 
meter, met een plat dak; dat deze constructie reeds bestond vóór 22 april 1962 wordt 
met geen enkel gegeven aannemelijk gemaakt en wordt tegengesproken door de foto's 
bij de aangehaalde processen-verbaal, waarop te zien is dat ook de binnenmuren van 
deze nieuwe constructie van recente datum zijn en opgericht zijn in nieuwe 
snelbouwbakstenen, zodat het om een volledig nieuwe constructie gaat; ook deze 
werken, waarbij het bouwvolume werd uitgebreid, betreffen geen van vergunning 
vrijgestelde onderhoudswerken. 

Deze stabiliteitswerken hebben ruimtelijke implicaties en het uitvoeren ervan zonder 
vergunning is strafbaar. " 

en op grond van de motieven op p. 12: 

"13. (Eiseres) voert tot slot nog aan dat de zonevreemde woning overeenkomstig het 
RUP "Zonevreemdewoningen" van de gemeente  "inpasbaar in de omgeving " 
zou zijn en niet zou moeten verdwijnen. 

Dat verweer kan evenmin worden aangenomen. 

Het bedoelde RUP is uitsluitend van toepassing op zonevreemde woningen indien 
voldaan is aan de voorwaarde dat de woning hoofdzakelijk vergund is of vergund 
geacht en dat de woning geen illegaal opgetrokken woning is (stuk 5 voor eiseres, p. 
9129, nr. 2.2 ). 

Dat is, zoals reeds is beslist, in deze niet het geval; de woning van (eiseres) die er 
thans staat, is niet geacht vergund te zijn en is zonder vergunning opgetrokken." 



Twaalfde   
P. 7 8.0 7 36.N/  

Grieven, 

1. Het vermoeden van vergunning wordt ingesteld door artikel 4.2.14 VCRO ten 
voordele van volgende bestaande constrncties: 

"§ 1. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel 
wordt aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden voor de 
toepassing van deze codex te allen tijde geacht te zijn vergund 

§ 2 .  (.") 

§ 3. Indien met betrekking tot een vergund geachte constructie handelingen zijn 
verricht die niet aan de voorwaarden van § 1 en § 2, eerste lid, voldoen, worden deze 
handelingen niet door de vermoedens, vermeld in dit artikel, gedekt. " 

2. De appèlrechters ontkennen niet, noch spreken tegen, dat "de constructie die 
er stond sinds 1948" niet volledig werd afgebroken om vervolgens plaats te moeten 
ruimen voor een totaal nieuwe constructie, maar wel dat er aan die bestaande 
constrnctie werken werden uitgevoerd. 

Meer bepaald, stellen de appèlrechters op p. 8 vast dat deze werken betrelddng hadden 
op: 

· het oprichten van een nieuwe geve/muur, op nieuwe funderingsmuren 
bestaande uit betonblokken, vóór de oude gevelmuw; met daartussen isolatie; 
(" .); 
- het aanbouwen van een nieuwe constructie aan de woning van twee meter 
op twee meter, met een plat dak;" 

3. Die feitelijke vaststellingen leiden tot het besluit dat de in 1948 opgerichte 
constructie zoals deze bestond op datum van 22 april 1962 geacht wordt in die staat 
van destijds vergund te zijn op grond van voormeld artikel 4.2.14, § 1 VCRO, terwijl 
de naderhand aan die bestaande constrnctie door eiseres in 2012-2013 uitgevoerde 
werken van dat vermoeden uitgesloten blijven krachtens § 3 van voormeld artikel. 

Een dergelijke geschiedenis laat evenwel niet toe die woning als een volledig nieuwe 
constructie te beschouwen, in de mate de oorspronkelijke sedert 1948 bestaande erin 
geïncorporeerd is. 

4. M.b.t. de herstelvordering verwerpen de appèlrechters het verweer door eiseres 
geput uit het RUP "Zonevreemdewonigen" van de gemeente  omdat dit RUP 
de voorwaarde stelt "dat de woning hoofdzakelijk vergund is of vergund geacht en dat 
de woning geen illegaal opgetrokken woning is". 

 
 



Dertiende  
P. 18.0136.N/  

Dertie�e blad 

De appèlrechters zijn immers van oordeel dat er van een hoofdzakelijk vergunde 
constructie in de zin van artikel 4.4.10, § 1 VCRO geen sprake is, maar van een zonder 
vergunning opgetrokken woning die als een nieuwe constructie te beschouwen is. 

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest het bevolen herstel in de oorspronkelijke 
staat niet wettig verantwoordt door bij de beoordeling van de kennelijke onredelijkheid 
(Schending van artikel 159 van de Gecoördineerde Grondwet en de artikelen 4.2.14; 
6.1.41 en 6.1.46 VCRO) onwettig geen rekening te hebben gehouden met de impact 
van de regularisatiemogelijkheden die het RUP "Zonevreemdewoningen" van de 
gemeente  biedt voor de woning van eiseres, die in de staat na de er in 2012 -
2013 aan uitgevoerde werken niet te beschouwen is als een nieuwe woning, omdat uit 
de eigen vaststellingen van de appèlrechters blijkt dat de vergund geachte constructie 
in de staat van 1948 erin geïncorporeerd werd (Schending van de aitikelen 4.2.1.1°, 
a), b), c) ; 4.2.14; 4.4.10, § l; 6.1.1., eerste lid, 1° en tweede lid; 6.1.41 en 6.1.46 
VCRO). 

Toelichting 

De appèlrechters beschouwen op p. 11 de woning van eiseres als een volkomen nieuwe 
constructie wegens de ingrijpende wijzigingen die er werden aangebracht, zodat het 
vermoeden van vergunning vau artikel 4.2.14 VCRO voor de in 1948 opgerichte 
constructie niet geldt. 

Deze kwalificatie is kan niet aanvaard worden eens de appèlrechters vaststellen dat er 
rond de bestaande buitenmuur een nieuwe buitenmuur werd aangebracht, met isolatie 
daartussen en er slechts een bijgebouw bij werd aangebouwd. M.a.w. de 
oorspronkelijk bestaai1de constructie is niet verdwenen, maar werd geïncorporeerd in 
het geheel. (zie T. V ANDRO:M, "Recente ontwikkelingen in de handhaving van de 
ruimtelijke ordening: de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het arrest - Hamer en 
de uitgebreide cassatierechtspraak", R. W., 2010 - 11, 434 - 448, in fine blz. 445, nr. 
39). 

Het gevolg is dan ook onherroepelijk dat de afwijzing van het verweer van eiseres op 
de herstelvordering tot afbraak en geput uit het RUP "Zonevreemdewoningen" van de 
gemeente  niet wettig verantwoord is. 

* * 

* 
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Veertiende en laf e blad 

OM DEZE BESCHOUWINGEN, 

Besluit ondergetekende, Advocaat bij het Hof van cassatie, voor eiseres, dat het U 
behage, Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest te verbreken en de zaak en 
partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep. 

Kosten als naar rechte. 

Verelst.memorie ter staving. Cl80020 

Mr. Paul Wouters 

Voor eensluidend afschrift, 
De griffier, 

     

 

 
 




