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VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw "Het Kasteel" te Turnhout op vrijdag ZES 
SEPTEMBER in het jaar TWEEDUIZEND en TWEE, 
in de openbare zitting van de zestiende Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het 
gerechtelijk arrondissement Turnhout, 

alwaar zetelden: 
,, Enig rechter-voorzitter; 

,, Substituut-procureur des Konings; 
,, Griffier. 

In zake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: 

, geboren te 
wonende te 

op 

, geboren te 
, bediende, wonende te 

BEKLMGD VAN : te 

, arbeider, 

op 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks medege
werkt te hebben, om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat 
zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der wet van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de artikelen 4, 20, 21 en 25 der 
wet van 22 december 1970 en gecoördineerd op 20 oktober 1996 door het decreet betreffende 
de ruimtelijke ordening (art. 42) 
zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemees
ter en schepenen, 
de eerste en de tweede als afgevaardigd-bestuurders van de eigenares en als uitvoerders, op 
het onroerend goed gelegen te , bekend ten kadaster onder , 

), rnet een 
globale oppervlakte van , eigendom van de , 
de biernavermelde werken in artikel 44 omschreven, met name het slopen van een bestaand 
gebouw ( oude schuur gelegen te en het her
opbouwen ervan, 

A. tussen 31 december 1997 en 14 november 1998 te hebben uitgevoerd; 

B. van dan af tot onbepaalde datum te hebben instandgehouden. 
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Gezien de stuk.ken van het dossier. 

Gelet op de behandeling dezer zaak ter openbare zitting van 7 juni 2002. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering. 

Gehoord beklaagden in hun verdedigingsmiddelen, ontwikkeld door Mr. 
te 

î . 

. advokaat 

Overwegende dat uit de stuk.ken van het strafdossier blijkt dat de dagvaarding werd overge
schreven in de registers van de hypotheekbewaarder te kantoor op 6 december 
1999 . 
Dat de strafvordering ontvankelijk is. 

Overwegende dat uit het PV van 13.11.98 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
blijkt dat de oude schuur gelegen op het perceel ten kadaster gekend ( destijds 

, door beklaagden gesloopt werd en heropgebouwd zonder voorafgaande 
vergunning schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het College van Schepenen en Bur
gemeester van 

Overwegende dat beklaagde bij zijn verhoor op 4.2.99 beweerde dat het louter her
stellingswerken betroffen en dat hij daarom geen vergunning had aangevraagd. (zie st. 16 straf
dossier) 

Overwegende dat beklaagden in besluiten ten onrechte volhouden dat het in casu gaat om 'ver
bouwing' en niet om 'herbouwing'. 

Dat de schuur eerst werd gesloopt en vervolgens volledig werd heropgericht blijkt immers niet 
alleen uit het PV van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dd. 13.11.98, maar ook uit 
de bijgevoegde foto's en tenslotte uit de 'Aanvraag voor de regularisatie van de restauratie een 
bestaande schuur en bestemmingswijziging schuur naar garage' zelf. (stuk 8 e.v. bundel van 
beklaagden) 

Dat op deze aanvraag immers geen enkele gegevens worden verstrekt wat betreft de oppervlakte 
en volume van de gebouwen vóór de werken. Dat trouwens op het fonnulier 'Statistiek van de 
bouwvergunningen- Model Il' enkel de sectie A "Nieuwbouw of volledige heropbouw" is in
gevuld en..n!n.sectie B "Verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke wederopbouw". 

Dat deze verklaring ondertekend werd door beklaagden 'voor echt en volledig'! 
Dat derhalve de bewering van beklaagden dat de werken louter verbouwingswerken betroffen, 
indruist tegen de door hen ondertekende aanvraag. 

Overwegende dat het feit dat de schuur qua volume en qua uitzicht praktisch hetzelfde is als wat 
er voorheen stond - zoals blijkt uit de beschrijvende nota gevoegd bij de aanvraag - bevestigt 
het gegeven dat de schuur volledig werd heropgebouwd. 

Overwegende dat ingevolge art. 44 van de Wet van 29 maart 1962, niemand zonder voorafgaan
de schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, 
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' " . mag bouwen, afbreken, herbouwen, verbouwen van een bestaande woning, insfän...,· lA'M~I"' 

werken- of onderhoudswerken uitgezonderd. 

Dat de kwestieuze werken geen onderhoudswerken zijn noch instandhoudingswerken en dat be
klaagden alleszins geen vergunning hadden voor de uitgevoerde werken. 

Dat deze feiten tevens een inbreuk uitmaakten op art. 42 Van het Decreet van 22 oktober 1996 
en thans inbreuk uitmaken op het Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
dd. 18.5.1999 en strafbaar gebleven zijn door art. 146 van dit Decreet. 
Dat de dagvaarding derhalve in die zin dient aangepast. 

Overwegende dat beklaagden ten onrechte verwijzen naar het arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel dd. 24.1.1996 waarbij geoordeeld werd dat het heroprichten van een woning, met be
houd van kelderverdieping en de funderingen als een verbouwing van een woning kan aanvaard 
worden. Dat er immers uit de aanvraag tot règularisatie blijkt dat er in casu zelfs geen kelder is. 
Dat trouwens elke situatie in concreto dient beoordeeld. 

Overwegende dat beklaagden in besluiten stellen dat zij geen strafbaar opzet hadden gezien zij 
enkel reageerden op de inventarisering van het gebouw als bouwvallig. 

Overwegende dat nochtans uit de stukkenbundel van beklaagden blijkt dat zij op 3/4/1998 het 
bericht ontvingen dat het eigendom per 2/4/98 was opgenomen op de inventaris van leegstaande 
en verwaarloosde bedrijfsruimten, (zie st. 3 bundel beklaagden) terwijl naar aanleiding van een 
plaatsbezoek op 5/5/98 - dus amper één maand later - is gebleken dat de schuur reeds volledig 
gerestaureerd was. (zie attest van schrapping stuk nr. 4). 

Dat derhalve de bewering van beklaagden niet geloofwaardig is. 

Overwegende dat de feiten A en B in hoofde van beklaagden derhalve ten genoegen van recht 
bewezen zijn en zich vermengen wegens eenheid van opzet zodat slechts één straf, nl. de zwaar
ste dient opgelegd. 

Overwegende dat bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met de concrete ernst van het 
misdrijf enerzijds en met het blanco strafregister van beklaagden anderzijds, zodat de hierna op
gelegde straf als passend voorkomt. 

Vordering van de gemachtigde ambtenaar 

Overwegende dat beklaagden ten onrechte stellen dat de herstelvordering niet op correcte wijze 
voor de rechtbank werd gebracht. 

'Dat het immers niet noodzakelijk is dat de gemachtigde ambtenaar of het college van burge
meester en schepenen tussenkomen als werkelijke partij in het strafrechtelijk stedenbouwge
ding. Dat het voldoende is dat de herstelvordering met zekerheid kan vastgesteld worden uit het 
voorliggend strafdossier of uit de behandeling der zaak ter openbare zitting zonder dar daartoe 
enige formaliteit hoeft te zijn nageleefd. Dat de vordering derhalve kan bekend gemaakt worden 
in een brief die reeds in de loop van het onderzoek door de gemachtigde ambtenaar of door het 
college van burgemeester en schepenen aan het openbaar ministerie wordt gericht en die zo in 
het strafdossier terechtkomt. ' (zie noot P. Arnou - RW 1996-97, p. 1408 e.v.) 
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Overwegende dat het evenmin een ontvankelijkheidvereiste is dat de herstelvordering 
den vermeld op de gedinginleidende dagvaarding. 

Overwegende dat de herstelvordering vanwege de gemachtigde ambtenaar dd. 27.01.1999 ech-
ter betrekking heeft op het perceel gelegen te , kadastraal gekend onder 

terwijl in de dagvaarding uitdrukkelijk gesproken wordt van de 
oude schuur gelegen te 

Dat uit het onderzoek is gebleken dat de perceelnummers 
naar de nummers 

sedert 1996 veranderd zijn 

Overwegende dat de gemachtigde ambtenaar derhalve het herstel in de oorspronkelijke staat 
vordert van een niet-bestaand perceel. 

Dat de vordering zoals thans geformuleerd onontvankelijk voorkomt. 

Gezien de bepalingen van art .. 162, 194 van het Wetboek van Rechtspleging in Strafzaken; art. 
2/2", 38, 40, 50, 65, 66 van het Strafwetboek; art. 1 wet 5 maart 1952, gew. wet 24 december 
1993; de wetten van 2 juli 1981, 22 december 1989, 20 juli 1991 (B.S. 1 augustus 1991 ), 26 juni 
1992 en 24 december 1993; art. 91 K.B. 28 december 1950, gew. K.B. 29 juli 1992 en K.B. 23 
december 1993;-art. 2, 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935; art. 28 
en 29 wet 01 augustus 1985, gew. wet 24 december 1993; art. 58§1 K.B. 18 december 1986; 
art. 2, 3 en 4 Wet 26 juni 2000, 

OM DEZE REDENEN, 

en bij toepassing van art. 44, 64, 65 en 69 der wet van 29.3.1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en stedenbouw, gewijzigd bij de art. 4, 20, 21 en 25 van de Wet van 
22.12.1970 en gecoördineerd op 22 oktober 1996 door het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening (art. 42) en vervolgens gecoördineerd op 18.5.1999 door het Decreet houdende de or
ganisatie van de ruimtelijke ordening, door de Voorzitter aangeduid; 

DE RECHTBANK, vonnissende op TEGENSPRAAK: 

Past de tenlastelegging aan als volgt: 

Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der wet van 29.3.1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en stedenbouw, gewijzigd bij de art. 4, 20, 21 en 25 van de Wet van 
22.12.1970 en gecoördineerd op 22 oktober 1996 door het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening (art. 42) en vervolgens gecoördineerd op 18.5.1999 door het Decreet houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van bw-gemees
ter en schepenen, 
de eerste en de tweede als afgevaardigd-bestuurders van de eigenares en als uitvoerders, op 
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het onroerend goed gelegen te , bekend ten kadaster onder 

globale oppervlakte van , eigendom van de , 
de hiemavennelde werken in artikel 44 omschreven, met name het slopen van een bestaand 
gebouw ( oude schuur gelegen te ) en het her
opbouwen ervan, 

A. tussen 31 december 1997 en 14 november 1998 te hebben uitgevoerd; 

B. van dan af tot onbepaalde datum te hebben ins tand gehouden. 

Veroordeelt ieder der beklaagden wegens voonnelde vennengde tenlasteleggingen A - B tot 
een geldboete van 250 EURO: 40.3399. 

Boete vervangbaar bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke tennijn telkens door een gevan
genzitting van een maand 

Zegt voor recht dat voonnelde geldboeten verhoogd worden met 1990 opdeciemen en telkens 
gebracht worden op: 1.239 euro en 47 cent. 

Verwijst ieder der beklaagden tot de helft kosten van het proces, belopende in het geheel en tot 
op heden: 77 euro en 55 cent. 

Verwijst ieder der beklaagden, ingevolge art. 1 van het Koninklijk Besluit van 29 juli 1992 
(gew. K.B. 23 december 1993), tot betaling van een vergoeding van vijfentwintig euro. 

Verwijst ieder der beklaagden bovendien, bij wijze van bijdrage tot de financiering van het 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, tot betaling van een bedrag 
van TIEN EURO, verhoogd met 40 opdeciemen en gebracht vijftig euro. 

Verklaart de vordering van de gemachtigde ambtenaar onontvankelijk. 
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