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De Rechtbank van eerste Aanleg van het Arrondissement IEPER, 
provincie West-Vlaanderen, er zitting houdende. wijzende in correctionele zaken. 
negende kamer met één rechter, heeft het volgende vonnis uitgesproken: 

In de zaak van het Openbaar Ministerie en: 

DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bij het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap van de afdeling Ruimtelijke Ordening voor de Provincie 

- eiser in herstel, voor wie optreedt meester 
: , beide advocaat te 

-TEGEN-

arbeidster, geboren te 
wonende te 

- verweerster in herstel, hebbende als raadsman meester 
advocaat te 

: loco meester 

op 

Gezien het vonnis uitgesproken door deze rechtbank en kamer op 11 september 
2006. 

Partijen werd bij monde van hun raadsman gehoord in openbare terechtzitting van 12 
november 2007. 

Kennis werd genomen van het dossier van de rechtspleging, van de besluiten en 
dossiers door partijen neergelegd. 

De Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd in acht 
genomen. 

1. ANTECEDENTEN: 

1.1. Op strafgebied werd de voorliggende zaak beoordeeld bij vonnis van deze 
rechtbank en kamer d.d. 11 september 2006. Aangaande de herstelvordering zoals 
op 27 november 2003 (ontvangen op het parket op 1 december 2003) door de GSI 
lastens de beklaagde geformuleerd en er toe strekkende de plaats in de 
oorspronkelijke toestand te herstellen onder verbeurte van een dwangsom nam de 
rechtbank evenwel standpunt in als volgt: 
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• de herstelvordering werd ontvankelijk verklaard; 
• de herstelvordering werd ongegrond verklaard inzoverre deze er op gericht 

was het verwijderen van de aangebrachte steenslagverharding te bevelen; 
• alvorens de herstelvordering voor het overige nader ten gronde te beoordelen, 

werden de debatten ambtshalve heropend met verzoek deze aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid (hierna afgekort als HRH) voor te leggen voor 
eensluidend advies. 

1.2. Per brief van 18 oktober 2006 (stuk 14 rechtsplegingsdossier) verzocht het 
openbaar ministerie de griffie om de nodige formaliteiten te vervullen voor effectieve 
adviesinwinning aan de HRH. Deze laatste bevestigde de ontvangst van het dossier 
op 3 november 2006 (stuk 16 rechtsplegingsdossier) en zou reeds op 11 december 
2006 daadwerkelijk advies verlenen (stuk 20 rechtsplegingsdossier). 

1.3. Vervolgens nam het openbaar ministerie op 21 mei 2007 het initiatief om voor 
wat betreft dat aspect van de herstelvordering te herdagen voor de zitting van deze 
rechtbank en kamer van 22 oktober 2007. 

ll. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN NA ADVIES VAN DE HRH: 

2.1. Het advies van de HRH d.d. 11 december 2006 (stuk 20 rechtsplegingsdossier) 
luidt als volgt: 'De Hoge raad voor het Herstelbeleid verleent om de hierboven 
vermelde redenen een niet-eensluidend advies en gaat niet akkoord met de aard van 
de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur.· 

2.2. De beklaagde heeft zich bij dit advies aangesloten en om de verwerping van de 
herstelvordering verzocht, weze het niet zonder zich voorafgaandelijk vragen te 
hebben gesteld bij de actuele ontvankelijkheid van de tussenkomst van de GSI als 
eiser in herstel. Zulks aangezien hij zich destijds niet liet vertegenwoordigen in de 
eigenlijke strafprocedure dewelke werd afgesloten met het voormelde vonnis van 11 
september 2006. Wat de grond van de herstelvordering zelf betreft, beklemtoont de 
beklaagde dat de oude frituur wel degelijk vergund was zodat de oprichting van de 
nieuwe frituur(container) hoe dan ook kadert tegen een legale achtergrond. 

2.3. De GSI van zijn kant volhardt in zijn initiële herstelvordering strekkende tot 
herstel in de oorspronkelijke staat. Hij benadrukt dat het advies van de HRH de 
rechtbank haar appreciatiebevoegdheid niet ontneemt en bevindt de huidige 
herstelvordering wel degelijk redelijk en wettig en aldus gegrond. 

111. BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING:_ 

3.1. In het DRO ligt er voor de GSI geen machtiging vervat om een misdrijf 
rechtstreeks bij de strafrechter aanhangig te maken. De GSI dient de 
herstelvordering in te leiden bij het parket, waarna het het openbaar ministerie is dat 
oordeelt of de herstelvordering voor de strafrechter wordt gesteld. Het enkele feit 
van het voorafgaandelijk inleiden van de herstelvordering door de GSI bij het parket 
maakt de GSI bijgevolg nog geen partij in het geding (Grondwettelijk Hof nr.57/2002, 
28 maart 2002, www.arbitrage.be). Wel is het een historisch gegeven dat de GSI 
steeds naar middelen heeft gezocht om op zelfstandige en actieve wijze de 
herstelvordering voor de strafrechter te verdedigen, liever dan zich volledig te 
moeten verlaten op het openbaar ministerie. 
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(i) In een eerste fase werd daartoe beroep gedaan op een burgerlijke partijstelling, 
maar - behoudens in de uitzonderlijke hypothese waarbij de GSI kon aantonen 
schade te hebben geleden in particuliere belangen - werd deze werkwijze door het 
Hof van Cassatie bij herhaling afgekeurd (Cass., 26 april 1989, Arr.Cass., 1989, 
nr.486; Cass., 20 januari 1993, Arr.Cass., 1993, 75 en Cass., 7 mei 1996, R. W., 
1996-97, 511). 

(ii) In een latere fase ging de GSI over tot het hanteren van de figuur van de 
vrijwillige tussenkomst. Daar waar het Hof van Cassatie dit op een bepaald moment 
heeft aanvaard (Cass., 13 december 2000, T.M.R., 2001, 295, met noot P. LEFRANC 
en G. DEBERSAQUES), heeft het cassatiearrest van 24 februari 2004 (Cass., 24 
februari 2004, www.cass.be) ook daar paal en perk aan gesteld. Al moet daaraan 
meteen worden toegevoegd dat de gevolgde redenering eerder academisch is. 

Het is weliswaar zonder meer correct dat de GSI niet vrijwillig kan tussenkomen in 
het strafgeding. Tussenkomst in strafzaken impliceert immers het optreden van een 
derde partij in een tussen andere partijen gevoerd geding. Wanneer nochtans het 
voorwerp van het geding precies bestaat in de vordering van deze derde, dan kan 
men bezwaarlijk gewag maken van een vrijwillige tussenkomst. De herstelvordering 
die het openbaar ministerie op verzoek van de GSI in het strafgediAg uitoefent, 
daarbij het haar wettelijk opgedragen algemeen belang waarnemend, -doet er immers 
geen afbreuk aan dat de vordering als dusdanig diegene van de GSI zelf betreft 
(LUST, S., 'Recente ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht: handhaving 
door de rechter', in BOES, M. (ed.), Administratief recht, Themis, 2004-2005, p.30, 
nr.45 en voor een toepassing: in die zin Brussel, 4 juni 2003, NjW, 2003, 969). 

(iii) Nog steeds volgens het voormelde cassatiearrest van 24 februari 2004 is de GSI 
dan ook een 'eiser tot herstel'. Dit brengt met zich mee dat hij zich kan manifesteren 
in het strafgeding zonder daarbij aan formaliteiten gebonden te zijn. In een eerder 
arrest {Cass .• 7 oktober 2003, www.cass.be) heeft het Hof van Cassatie immers reed 
geoordeeld 'dat voor het kenbaar maken van de herstelvordering geen substantiële 
pleegvorm is opgelegd; dat de strafrechter die vordering kan toekennen mits het 
bestuur duidelijk zijn wil en de redenen ervan heeft te kennen gegeven en de 
beklaagde daarover tegenspraak heeft kunnen voeren'. Er werd tot slot overwogen: 
'dat het onderdeel dat alleen de regelmatigheid van de tussenkomst van het bestuur 
in de rechtspleging aanvecht, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is'. 

De draagwijdte die de rechtbank aan het samenspel van de voormelde cassatie
arresten moet geven, is aldus dat als duidelijk de wil van de bevoegde overheid blijkt 
om als partij aan het geding te participeren, dit laatste op zichzelf afdoende is opdat 
de GSI ook effectief partij zou zijn in het strafgeding (LUST, S., o.c., p.31, nr.45). 

Een en ander wordt in relatief recente rechtsleer (DEBERSAQUES, G., 'De 
stedenbouwkundige inspecteur als tussenkomende partij is dood... Leve de 
stedenbouwkundige inspecteur als "eiser tot herstel" ? Of andermaal de vraag naar 
de plaats van het bestuur in het strafproces', T.R.0.5., 2004, (224) 228, nr.10) 
samengevat als volgt: "Of zulks nu geschiedt onder de vorm van een niet
ontvankelijke burgerlijke partijstelling, onder de vorm van een nÎet regelmatige 
tussenkomst, of onder de vorm van een akteneming door de bevoegde rechter heeft 
in wezen niet veel zin. De vorm kan verkeerd zijn - in welk geval de rechter formeel 
de aanstelling als bv. tussenkomende partij van onwaarde zal verklaren - maar de 
rechter zal niettemin acht (moeten) slaan op de vordering en de argumenten die 
terzake ter terechtzitting naar voren zijn gebracht." 
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Als eiser tot herstel is het de GSI bijgevolg toegestaan om - mits de waarborg van 
tegenspraak naar de beklaagde toe - aan de debatten te participeren en als 
volwaardige procespartij te handelen met alle prerogatieven die het een procespartij 
betaamt. Dit houdt onder meer het recht in om zijn herstelvordering toe te lichten op 
de wijze die hij dienstig acht, hetzij schriftelijk door het neerleggen van besluiten en 
stukken, hetzij mondeling middels pleidooien. 

De beklaagde kan in het verlengde daarvan geenszins gevolgd worden in haar 
stellingname als zou de GSI thans ontijdig optreden, nu de zaak op penaal gebied 
reeds werd afgehandeld. Dit laatste is immers irrelevant in de wetenschap dat het 
optreden van de GSI rechtstreeks gelieerd is en blijft aan de herstelvordering. 
Zolang de strafrechter over deze laatste geen uitspraak heeft gedaan, is de fase of 
de stand van het strafproces waarin het bevoegde bestuur zich in het strafproces 
manifesteert voor het overige in wezen zonder belang (DEBERSAQUES. G., o.c., 
T.R.O.S., 2004, (224) 227-228, nr.9). 

3.2. De rechtbank heeft voorts ten gronde akte genomen van de inhoud van het 
advies van de HRH en de daaraan aan de basis liggende motieven. Met de GSI 
moet vooraf aangenomen worden dat dergelijk advies- geen dwingende 
bindingverklaring inhoudt voor de rechtbank. De HRH is immers een (advies)orgaan 
van het actief bestuur behorend tot de uitvoerende macht wiens advies de rechter 
niet bindt in die zin dat het de bevoegdheid van de rechtbank om de wettigheid van 
een herstelvordering overeenkomstig artikel 159 GW te beoordelen onverlet laat 
(LEFRANC, P., Wie berecht de onoordeelkundige Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid?, T.M.R., 2006. (431) 434, nr.8). 

3.3. Het concrete HRH-advies is in casu inhoudelijk desalniettemin evenwel bijzonder 
waardevol. Men merkt er immers genuanceerd op niet akkoord te gaan met de aard 
van de herstelvordering. Een en ander in de wetenschap dat er áestijds op 20 
augustus 1993 door het wel degelijk een bouwvergunning werd 
afgeleverd voor 'het plaatsen van een frituurinrichting' 'te bouwen volgens het 
ingediende plan' (stuk 87-88 en stuk 101), zijnde een element waarvan de GSI totaal 
abstractie maakt. De toenmalige toestand is aan de hand van het daaraan 
corresponderende vergunde plan bovendien wel degelijk nog te traceren, zoals ook 
de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente ten andere zou 
bevestigen (stuk 98): de grondoppervlakte van de frituur bedroeg destijds immers 7m 
x 3m of nog 21 m2 in totaal (stuk 101 ), terwijl de veel latere illegale bouwescapades 
van de beklaagde leidden tot een grotere oppervlakte van Sm x 6m of nog 30m2 (stuk 
22 en stuk 97}. 

In de wetenschap dat de herstelvordering reeds in het (in kracht van gewijsde 
gegane) vonnis van 11 september 2006 op gemotiveerde wijze ongegrond werd 
verklaard waar deze gericht was op het verwijderen van de aangebracht 
steenslagverharding (terwijl het evenmin nog met zekerheid kan uitgemaakt worden 
dat er voordien geen funderingen/betonplaat aanwezig was), resteert op heden 
bijgevolg nog de vraag of de illegale oppervlaktevergroting van de frituur (namelijk 
van 21 m2 naar 30m2) de afbraak en volledige verwijdering ervan - zoals door de GSI 
gevorderd - rechtvaardigt. 
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Deze vraag komt de facto neer op het toetsen van 'de kennelijke onredelijkheid van 
de herstelvordering' en behoort te worden benaderd rekening houdend met de meest 
recente stand van de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges. Het Grondwettelijk 
Hof statueerde in die optiek in zijn arrest van 1 maart 2005 dat de rechter enkel de 
interne en externe wettigheid van de herstelmaatregel mag onderzoeken. hierbij 
letterlijk overwegende (Grondwettelijk Hof nr.46/2005, 1 maart 2005. overweging 
B.18.2): 'Bij de beoordeling eNan mag de rechter zich niet begeven op het terrein 
van de opportuniteit, omdat dat erop zou neerkomen hem een bevoegdheid toe te 
kennen die onverenigbaar is met de beginselen die de verhoudingen regelen tussen 
de administratie en de rechtscolleges'. Ook het Hof van Cassatie deelt overigens 
resoluut de visie dat een opportuniteitstoetsing niet is toegelaten (Cass., 15 juni 
2004, R.W., 2004-2005. 1613-1616 en Cass .• 3 juni 2005, T.M.R .• 2005, 74-76). 
Gezaghebbende rechtsleer treedt deze these bij (ROELANDTS, B. en VAN 
LANDEGHEM, H., 'Het Grondwettelijk Hof als scherprechter in de handhaving en 
een frisse blik op de verjaring van stedenbouwmisdrijven'. in LUST., S., Het 
Arbitragehof en het ruimtelijk ordeningsrecht, die keure. Brugge, 2006. (181) 215-
219) en blijkens de conclusie van advocaat-generaal M. DE SWAEF bij het 
voormelde arrest van 15 juni 2004 van het Hof van Cassatie (DE SWAEF, M., concl. 
Adv.Gen. onder Cass., 15 juni 2004, T.R.O.S .• 2004, 251) is bif een marginale 
legaliteitscontrole tevens een evenredigheidstoets (voordeel ruimtelijke ordening v. 
nadeel voor de overtreder) toegelaten. 

Op basis van hetgeen voorafgaat, besluit de rechtbank dat de herstelmaatregel in 
casu zowel intern, als extern wettig is en niet kennelijk onevenredig is in de mate dat 
- eerder dan voor een lineair herstel in de oorspronkelijke toestand zonder meer - er 
voor een herstelvordering onder de vorm van de betaling van een meerwaarde wordt 
geopteerd. 

Het weze immers herhaald dat uit het strafdossier blijkt dat er in 1993 we1 degelijk 
een bouwvergunning werd afgeleverd voor een frituur met een oppervlakte van 21 m2• 

Waar de GSI aanstuurt op een volledige verwijdering van de huidige frituur van 30m2 

impliceert dit m.a.w. een groter voordeel voor de ruimtelijke ordening dan in 1993 
toen er reeds een (weliswaar kleinere) vergunde en legale constructie aanwezig was. 
Anderzijds wordt de beklaagde alsdan een bijkomend nadeel opgelegd vermits 
iedere vorm van frituuruitbating - dewelke op zich, getuige de bouwvergunning uit 
1993, niet wederrechtelijk is - haar wordt ontnomen. 

Daar waar bij een gebeurlijke totale afbraak van de frituur het nadeel voor de 
overtreder (totaal verlies economische exploitatie) bijgevolg onevenredig veel groter 
is dan het voordeel voor de ruimtelijke ordening (de plaats was voordien immers 
reeds bebouwd met een kleinere frituur en dus bouwtechnisch bezwaard), gaat die 
redenering niet langer op in de mate dat er aan de beklaagde een 
meerwaardebetaling wordt opgelegd, volgens de hiernavolgende 
berekeningsmodaliteiten. De facto wordt zodoende aansluiting gezocht bij het advies 
van de HRH dewelke enkel ongunstig adviseerde omtrent de aard van de door de 
GSI gevorderde herstelmaatregel, zijnde totale afbraak als beweerlijk herstel in de 
oorspronkelijke staat 
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3.4. De rechtbank bepaalt op onaantastbare wijze het bedrag van de meerwaarde en 
dus de som dewelke dient betaald te worden (artikel 149, §5, eerste lid DRO). 
Inzonderheid is de rechter bij de bepaling van die geldsom niet gebonden door de 
vordering op grond van een eigen raming van het bevoegde bestuur, noch door de 
schatting van de meerwaarde door een deskundige. Het is toegelaten het bedrag 
zowel naar boven als naar beneden aan te passen. Indien de meerwaarde niet met 
mathematische preciesheid kan worden vastgesteld, vermag de rechter deze 
meerwaarde in billijkheid te ramen (DEBERSAQUES, G., 'Handhaving', p.870, nr.151 
in HUBEAU, B. en VANDEVYVERE, W. (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en 
stedenbouw, die Keure, Brugge, 2004). 

Aangezien de wet zelf met het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
berekening en de betaling van de meerwaarde d.d. 5 mei 2000 in de regel in een 
objectieve cijfermatige benadering voorziet, zijn er evenwel valabele redenen om de 
bevoegde GSI voorafgaandelijk uit te nodigen tot het berekenen van de 
meerwaardesom, zich hierbij baserend op dat besluit. Zulks geldt echter wel met die 
restrictie dat bouwtechnisch enkel het aspect van de vergrote (frituur)oppervlakte 
(van 21 m2 naar 30m2) in aanmerking mag genomen worden (en niet de 
aangebrachte steenslagverharding en de funderingen). Met die nog louter 
cijfermatige finaliteit voor ogen dienen de debatten heropend te worden. 

OM DEZE REDENEN, en gelet op de artikelen 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34 en 35 van 
de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. en gelet op de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; 

DE RECHTBANK, 
rechtdoende op tegenspraak: 

Verklaart de reeds bij vonnis van 11 september 2006 van deze rechtbank en kamer 
ontvankelijk verklaarde herstelvordering, zoals op 27 november 2003 (ontvangen op 
het parket op 1 december 2003) door de GSI geformuleerd, ongegrond inzoverre 
deze er toe strekt de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen onder 
verbeurte van een dwangsom. 

Moduleert de desbetreffende herstelvordering en verklaart deze gegrond lastens de 
beklaagde in de mate dat deze er op gericht is hem te veroordelen tot betaling van 
een meerwaardesom en alvorens voor het overige nader cijfermatig te oordelen: 

HEROPENT AMBTSHALVE DE DEBATTEN met verzoek aan het openbaar 
ministerie om de GSI uit te nodigen overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde van 5 mei 
2000 de concrete meerwaardesom te berekenen, hierbij vanuit bouwtechnisch 
oogpunt het aspect van de vergrote (frituur)oppervlakte (van 21 m2 naar 30m2) in 
aanmerking nemend en abstractie makend van de aangebrachte 
steenslagverharding en de funderingen. 

Stelt de zaak voor verdere behandeling op de openbare terechtzitting van deze 
rechtbank en kamer van maandag 28 januari 2008 om 9 uur. 

Houdt alle verdere beslissingen, met inbegrip van diegene omtrent de kosten, 
ambtshalve aan. 
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
MAANDAG TIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 

Aanwezig:• de heer ., alleenzetelend rechter, 
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• de heer ·, substituut-procureur des Konings, 
- mevrouw , afg. adjunct-griffier 
(MB.04/05/06-8S.12/0S/06) 




