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De Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 11 e kamer, rechtsprekend in 
correctionele zaken, wijst het volgende vonnis : 

Inzake van het Openbaar Ministerie : 

tegen : 

1. , geboren te op 
bediende, wonende te 

;f ~ - 2. 
..; wonende te 

" geboren te op , verpleegster, 

Eerste beklaagde bijgestaan, tweede beklaagde vertegenwoordigd, door Mr. 
advocaat te 

VERDACHT VAN: 

De eerste en de tweede 

• om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering 
ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben 

• om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder 
zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden 

• om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, 
misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijfrechtstreeks uitgelokt te hebben 

• om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij 
door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld 
of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het feit rechtstreeks 
uitgelokt te hebben 
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Te ononderbroken tussen 14 november 2002 en 17 februari 2003 

In overtreding met artikelen 2, 99, 146, 147, 149, 153, 160, 161, 171, 197 en 204 
van het Decreet dd. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, zoals gewijzigd door de artikelen 16, 36, 38 en 64 van het Decreet van 
26 april 2000 de bij de artikelen 99 en 101 bepaalde handelingen, werken of 
wijzigingen hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij In strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij In geval van schorsing van de vergunning te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden op een terrein 
- zijnde een perceel grond 
- gelegen te 
- grootte bouwland n 

- Ingeschreven op het kadaster te 
- onder sectie 
- eigendom van en 
namelijk door volgende werken In stand gehouden te hebben: 
- aanleggen van diverse verhardingen 
- plaatsen van metalen hekken en afsluitingen 
- plaatsen van stenen stallen (15m x 8m én 12m x 8m) 
- plaatsen van opslagplaats (6m x 3m) 

Gezien de overschrijving van de dagvaarding ten kantore van hypotheekbewaring 
te dd. 30 april 2004, nr. 

Gelet op de processtukken; 
Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering; 
Gehoord de beide beklaagden in h.un middelen van verdediging; 

1. De tenlastelegging 

1.1. De feitelijke bewijzen 

De tenlastelegging is afdoende naar recht bewezen ten laste van beide beklaagden. 

De inbreuk werd voor het eerst vastgesteld door de lokale politie te op 8 
september 1998 (stuk 9). 

In zijn verklaring van 3 februari 1999 gaf eerste beklaagde toe dat hij niet over de 
vereiste bouwvergunning beschikte (stuk 22). 

Op S juli 2000 stelde de lokale politie te vast dat de, zonder vergunning 
opgetrokken, gebouwen nog steeds niet verwijderd werden, ondanks de 
tussengekomen herstelvordering van 21 januari 2000. Eerste beklaagde verklaarde 
een nieuwe regularisatie-aanvraag te zullen indienen, en stelde niet bereid te zijn 
tot afbraak over te gaan (stuk 32). 
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Op 14 november 2002 ging de Bestendige Deputatie te over tot het 
afleveren van een vergunning van de houten paardenstallen. Voor het overige blijft 
de herstelvordering van 21januari2000 van kracht. Eerste beklaagde verklaarde 
kort daarop tot afbraak te zullen overgaan (stuk 48), doch loste deze belofte tot op 
heden niet in. 

1.2. Artikel 146, derde lid van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening 

Artikel 146, derde lid van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd door artikel 7 van het Decreet van 
het Vlaams Gewest van 4 juni 2003, bepaalt dat de strafsanctie, genoemd in het 
eerste lid van hetzelfde artikel, niet geldt in zoverre de strafbaar gestelde handeling 
niet gepleegd wordt in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, geen onaanvaardbare 
stedenbouwkundige hinder veroorzaakt of geen inbreuk vormt op essentiële 
stedenbouwkundige voorschriften. 

In hun besluiten trachten beklaagden aan te tonen dat de instandhouding van het 
betrokken onroerend goed onder het toepassingsgebied van deze bepaling valt, en 
dat zij bijgevolg niet strafbaar zijn. 

Deze argumentatie is achterhaald, nu het Arbitragehof bij arrest van 22 juli 2004 in 
niet mis te verstane termen als volgt beslist heeft: 
"Artikel 146, derde lid, van het Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd bij artikel 
7 van het Decreet van het Vlaamse Gewest van 4 juni 2003, schendt de artikelen 
10, 11, 12 en 14 van de Grondwet." 

In beginsel is dit arrest, dat werd geveld in het kader van een prejudiciële vraag, 
enkel bindend voor het rechtscollege dat de vraag heeft gesteld. Artikel 26, §2, 
derde lid, 1° van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 aangaande het 
Arbitragehof bepaalt dat rechtscolleges, wier beslissingen vatbaar zijn voor 
aanwending van rechtsmiddelen, er niet toe gehouden zijn een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Arbitragehof indien dit Hof reeds uitspraak heeft gedaan in een 
gelijkaardige zaak. 

Het gevolg van deze bepaling is dat het rechtscollege, dat het niet noodzakelijk 
acht een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, ertoe gehouden is zich 
te houden aan de strekking van het ter zake gewezen arrest 

In casu is de Rechtbank van oordeel dat het arrest van het Arbitragehof van 22 juli 
2004 een gelijkaardige casus behandelt als degene die nu ter beoordeling voorligt, 
en dat geen nieuwe prejudiciële vraag dient te worden gesteld. 

Hieruit volgt dat artikel 146, derde lid van het Decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd door artikel 7 van het 
Decreet van het Vlaams Gewest van 4 juni 2003, in zijn geheel niet kan worden 
toegepast, zodat de strafbaarstelling overeind blijft. Het trachten aan te tonen dat 
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het betrokken goed niet in kwetsbaar gebied ligt, dat het geen onaanvaardbare 
hinder veroorzaakt voor de omwonenden of dat het geen inbreuk vormt op 
essentiële stedenbouwkundige voorschriften, is dan ook volkomen irrelevant, nu de 
strafuitsluitingsgrond van artikel 146, derde lid niet kan worden toegepast. 

Een andere lezing van dit arrest is niet verenigbaar met de duidelijke 
bewoordingen in het dictum van het arrest, noch met de logica ervan. De regeling 
van de strafbaarheid van de instandhouding werd immers ingevoerd in één enkele 
bepaling, en moet dan ook als één geheel worden beschouwd. Bovendien zouden 
bij een partiële lezing van dit arrest de rechtmatige rechten van de omwonenden 
(de slachtoffers van een stedenbouwkundige inbreuk) totaal worden miskend en 
zouden de slachtoffers van een inbreuk in de kou blijven staan. Geenszins is dit de 
bedoeling van de decreetgever geweest. 

Een andere lezing van het kwestieus arrest zou niet alleen de rechtmatige rechten 
van de slachtoffers van stedenbouwmisdrijven miskennen, maar zou het ook 
mogelijk maken om, door middel van enkele eenvoudige juridische kunstgrepen, 
(ernstige) stedenbouwkundige misdrijven te plegen ten nadele van de goede 
ruimtelijke ordening in onze maatschappij en met een belangrijk 
vermogensvoordeel voor de overtreder(s) tot gevolg. Het onrechtmatig optrekken 
van een gebouw voor verblijf of bewoning in agrarisch gebied is in eerste instantie 
een economisch misdrijf. 

2. De straftoemeting 

Bij de straftoemeting dient enerzijds rekening te worden gehouden met de 
persoonlijkheid van de beklaagde, en anderzijds met de ernst en het laakbaar 
karakter van de ten laste gelegde feiten. 

De feiten zijn ernstig en laakbaar, gelet op het gebrek aan respect voor de regels 
inzake de ruimtelijke ordening, en het langdurig volharden in het overtreden van 
deze regels. 

Beide beklaagden beschikken over een blanco strafregister, zodat een straf met 
uitstel de aanpassing van de beklaagden aan de normen en wetten van de 
samenleving doet verhopen. 

De beide beklaagden verkeren in de voorwaarden vermeld in art. 8/1 van de wet 
van 29 juni 1964; men mag vermoeden dat een veroordeling met uitstel, zoals 
hierna bepaald, een voldoende waarschuwing zal betekenen voor de toekomst; 

3. De herstelvordering 

De herstelvordering is ontvankelijk en gegrond; zij beoogt de goede ruimtelijke 
ordening. 

3.1 Inhoud van de herstelvordering 
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De Rechtbank stelt vast dat de initiële herstelvordering van 21januari2000, 
enerzijds uitgebreid, anderzijds beperkt door de vordering van 15 januari 2003, 
hernomen wordt op 30 augustus 2004. 
Aldus dient de sloping te worden bevolen van: 

- de paardenstallen (15m x 8m en 12m x 8m) 
- de opslagplaats (6m x 3m) 
- de diverse verhardingen 
- de metalen hekken en/of afsluitingen die zich op het perceel bevinden 

Er wordt geen sloping meer gevraagd van de houten stallen (18m x 3,5m), zodat 
deze ook door de Rechtbank niet dient te worden bevolen. 

3.2. Met betrekking tot de dwangsom 

Per dag vertraging indien aan de veroordeling tot herstel geen gevolg wordt 
gegeven binnen de gestelde tennijn van 6 maanden, wordt beklaagden solidair een 
dwangsom opgelegd van vijfenzeventig euro. 

Er wordt geen dwangsomtennijn toegekend zoals voorzien in artikel 1385bis, 
laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de dwangsom onmiddellijk begint 
te verbeuren na het verstrijken van de hersteltermijn. 

3.3. Met betrekking tot de meerwaardevordering 

De Rechtbank kan geen toepassing maken van deze rechtsfiguur, nu deze precies 
voorzien is door artikel 149 § 1 van het Decreet van 18 mei 1999, dat door het 
Arbitragehof als strijdig met de Grondwet wordt beschouwd. Ingevolge de hoger 
ontwikkelde redenering acht de Rechtbank zich gebonden door de uitspraak van 
het Arbitragehof. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK. : 

Gelet op de artikelen : 
-11, 12, 14,31,32,34,35,36,40,41derwetvan.15juni1935; 
- 1 en 3 wet 5 maart 1952 gew. door wet van 24.12.1993 en wet 7.02.2003; 
- 28 en 29 wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen; 
- 58 K.B. 18december1986; 
- 162, 194, 195 van het wetboek van strafvordering; 
- 2, 40, 50, 66 van het strafwetboek; 
- 8/1 wet 29.6.1964; 
-1, 2, 99, 146, 147, 148, 149, 153, 160, 161, 171, 197, 204 Decreet van 

18.05.1999 zoals gewijzigd door artt. 16, 36, 38 en 64 Decreet van 26.04.2000 
en door artt. 7, 8, 9 Decreet van 4 juni 2003; 

- 2, 3 en 4 wet van 26 juni 2000 en wet 30 juni 2000 en de Koninklijke Besluiten 
van 20 juli 2000 in uitvoering van voormelde wetten; 
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- EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over de invoering 
van de euro; - EU-verordening nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de 
invoering van de euro; 

door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen; 

Rechtsprekend op tegenspraak : 

Op strafrechtelijk gebied 

Veroordeelt beide beklaagden, ieder tot een geldboete van 400 euro verhoogd 
met 40 deciemen, hetzij: 2000,00 EUR of een vervangende gevangenisstraf van 80 
dagen ingevolge art. 40 SW. 

Veroordeelt beide beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de strafvordering 
belopend tot heden: 110,08 EUR en ieder tot een vergoeding van 25 EUR 
overeenkomstig art. 91 K.B. 28 december 1950 zoals gewijzigd door art. 1 K.B. 23 
december 1993 en door KB. 11.12.2001. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis gedurende drie jaar zal 
worden uitgesteld wat betreft de helft van de geldboete uitgesproken lastens 
elke beklaagde; 

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een bijdrage van tien euro + 45 
deciemen = telkens 55 euro tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Wat betreft de herstelvordering : 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond als volgt. 

Beveelt op vordering van de gemachtigde ambtenaar, thans Gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur, of van het college van Burgemeester en 
Schepenen, het herstel van de plaats, nader omschreven in de betichting, in 
haar oorspronkelijk staat door het slopen van : 

de stenen paardenstallen (15m x 8m en 12m x 8m) 
de opslagplaats (6m x 3m) 
de diverse verhardingen 

- de metalen hekken en/of afsluitingen die zich op het perceel bevinden 

Het slopen van een constructie houdt in dat niet enkel de bovenbouw, doch ook de 
eventuele funderingen/vloerplaat verwijderd worden. Verder dienen de 
. afbraakmaterialen af gevoerd te worden en dient de bodem in de oorspronkelijke 
staat hersteld te worden; 
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·· Bepaalt de termijn van herstel op zes maanden beginnend op de dag volgend op 
de dag waarop onderhavig vonnis in kracht van gewijsde is getreden; 

Voor het geval de plaats niet vrijwillig in de vorige staat wordt hersteld 
binnen de gestelde termijn, beveelt dat de gemachtigde ambtenaar, thans 
Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur of het college van Burgemeester 
en Schepen van ambtswege.in de uitvoering van het vonnis kan voorzien voor wat 
het herstel betreft, onder zijn leiding en toezicht van de eerste daartoe aangezochte 
gerechtsdeurwaarder, deze desnoods bijgestaan door de openbare macht; 

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

Zegt voor recht dat de veroordeelden gehouden zijn tot alle uitvoeringskosten, 
te verminderen met de opbrengst van de verkoop van de materialen en 
voorwerpen; V erldaart de uitvoeringskosten invorderbaar op vertoon van 
een staat of afrekening, begroot en invorderbaar verklaard door de 
beslagrechter; 

Legt beklaagden solidair een dwangsom op van vijfenzeventig euro(€ 75) per 
kalenderdag 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; 

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 5 januari 2005. 

Aanwezig : 

" 

" 

. 
' 

alleenzetelend rechter; 

eerste substituut- procureur des Konings; 

griffier. 
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