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De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, jb0 kamer,rechtdoende in correctionele zaken,heeft het 
volgende vonnis gewezen : 

Not.nr 1..n-1.tl-t/�lf 
in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE 
w a a rb ij zich t e r  zitting he eft a a n g e s l ot e n  als 

burger lijke oarti.i: 
DE GEMEENTE , vertegenwoor digd.door haar college van 
Bur gemeester eh Schepenen, Gemeentehuis te ; 

-vertegenwoor digd door Mr. loco Mr. 
advokaat; 

�tegen beide beklaagden; 

TEGEN: 
-----

1 .  -

(04023 
bediende 
geboren te 
wonende te 
Belg 

2. 
stadsbediende 

1004024 
geboren.te 
wonende te 
Belg 

BETICHT VAN: te 

de eerste en de tweede 

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 artikelen 4, 20, 21 en 25 der wet van 22 
december 19701 zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen, op het 
onroerend goed gelegen te gekadastreerd 
als met een oooervlakte van 1 eigendom 
van 0 en 

ae niernaverme1de werKen in are; 44 omschreven van 29 
oktober 1992 tot 1 september 1994 te hebben instandgehouden 
namelijk een houten constructie (chalet) 9m op 10m. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van 

beklaagden door de bewaarder der Hypotheken kantoor te 
, dd. 31 oktober 1995 boek ,deel , nr. 
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Gezien de stukken van het onderzoek; 

VOfll/.L.) llt. l J t t 

Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen en besluiten, ontwikkeld door meester , 
advocaat; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering; 

Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging, bijgestaan door meester , 
advocaat; 



overwegende dat beklaagden vervolgd worden voor de 
instandhouding van een houten chalet van 90 m2, 
opgericht op een perceel, gelegen te 

overwegende dat de vervolging van stedebouwmisdrijven 
ingevolge de instandhouding van werken steeds 
ontvankelijk blijven, indien de werken nog bestaan; 

Overwegende dat beklaagden de objecti vi tei t van het 
gevoerde strafonderzoek aanvechten; 

ovèr-Wegende· dat art. 66 al. 1 van de Stedebouwwet 
uitdrukkelijk voorziet dat een adjunct-commissaris, als 
officier van gerechtelijke politie, en hulpofficier, 
toegevoegd aan de Prokureur des Konings en zijn 
substituten bevoegd zijn om de stedebouwmisdrijven op 
te sporen en vast te stellen door een proces-verbaal; 

Overwegende dat een afschrift van het proces-verbaal, 
opgesteld op 25 mei 1994, werd toegezonden aan de 
Prokureur des Konings in wiens opdracht de Poli tie 
handelde; 

overwegende dat geen bewijs voorligt dat een onvolledig 
of eenzijdig onderzoek werd gevoerd waardoor de rechten 
van verdediging zouden zijn geschonden; 

· 

overwegende dat beklaagden ten onrechte aanvoeren dat 
de oveFheid ter plaatse de toestand steeds heeft 
gedoogd; 

Overwegende dat goede trouw weliswaar een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de onoverkomelijkheid van de 
rechtsdwaling, maar daarnaast is ook vereist dat de 
betrokkenen als redelijk en voorzichtige personen 
hebben gehandeld teneinde de draagwijdte van hun 
rechtsplichten te achterhalen: 
(Cass. 27 januari 1969, Pas. 1969, I, 485) 

Dat enerzijds verwezen dient te worden naar de 
autentieke aankoopakte, waaruit duidelijk blijkt dat 
beklaagden volledig op de hoogte waren van de 
bestemming van de door hen aangekochte grond: 
nHet eigendom is gelegen in de zone voor 
verblijfsrecreatie Het struktuurplan 
van deze zone is nog nie� goeageKeurd en de gemeente 

kan derhalve geen vergunningen tot bouwen of 
verbouwen afleveren. De bestaande constructies werden 
dan ook zonder de nodige toelating opgericht;" 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid wel heeft 
zorg gedragen voor een regularisatie van het gebied in 
een erkende zone voor verb lijfsrecreatie ; 

Overwegende dat de beklaagden w�derrechtelijk 
instandgehouden constructie niet in aanmerking kan 
komen voor een individuele regularisatie gelet op de 
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hoegrootheid van de bebouwde oppervlakte en de 
permanente bewoning;; 

overwegende dat de gevorderde herstelmaatregelen 
gerechtvaardigd zijn door de vereisten van een goede 
ruimtelijke ordening; 

overwegende dat de gevorderde dwangsom eveneens dient 
opgelegd te worden; 

overwegende dat de hiernabepaalde bestraffing gepast is 
teneinde beklaagden te wijzen op meer respect voor de 
regels van ruimtelijke ordening, die de verloedering 
van het landschap dienen in te dijken; 

overwegende dat de rechtbank bij de straftoemeting 
rekening houdt met het strafrechterlijk verleden van 
beklaagden; 

/ 
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RECHTDOENDE OP BURGERLIJK GEBI,ED 
overwegende dat beklaagden zowel de ontvankelijkheid 
als de gegrondheid van de vordering van de burgerlijke 
partij betwisten; 

Overwegende dat uit de elementen van het dossier niet 
blijkt dat de gemeentelijke overheid op enig moment aan 
de eigenaars van de betrokken percelen liet weten in te 
stemmen met de bestaande toestand; 

Dat uit het feit dat de gemeente straten heeft 
getrokken en bepaalde infrastructuurwerken verrichtte, 
geen gedogen kan worden afgeleid; 

Dat dit enkel bedoeld kan zijn om de toegang tot de 
eigendommen te vergemakkelijken en de brandveiligheid 
te verzekeren en deze.werken kaderen in een normaal 
beheer; 

overwegende dat beklaagden eveneens stellen dat zij 
onroerende voorheffing en belasting op tweede 
verblijven hebben betaald, waaruit zij eenzijdig �en 
akkoord van de overheid met de bestaande situatie 
afleiden; 

Dat dit geenszins het geval .is nu de fiscus niet de 
vergunningsverl,enende overheid is en bovendien . de 
onroerende voorheffing steeds verschuldigd is voor het 
bezit van een perceel grond; Dat hierbij geen rekening 
wordt gehouden met het feit of de constructie al dan 
niet wederrechtelijk werd opgericht; 

Overwegende dat de gemeente Schilde zich burgerlijke 
partij stelt voor één frank ten provisionele 
titel,alsmede het herstel vordert van het perceel in 
haar oorspronkelijke toestand met verwijdering van de 
wederrechtelijk opgerichte constructie; 

overwegende dat overeenkomstig de rechtsspraak van het 
Hof van cassatie, de overheid, die een eigen schade 
lijdt het recht heeft om rechtstreeds het herstel te 
vorderen; (Cass. 12 april 1994, RW. 1994-1995, nr 

overwegende dat de burgerlijke partij voldoende haar 
belang aantoont, dat zij uitoefent in de bescherming 
van een goede ruimtelijke ordening en een gezond 
leefmilieu en z�j herstel van deze schade kan vorderen; 

overwegende dat weliswaar enkel de herstelmaatregelen 
kunnen opgelegd worden, die in het kader van de wet op 
Stedebouw mogelijk zijn; 

Overwegende dat beklaagde niet vervolgd werd voor de 
bestemmingswijziging van zijn onroerend goed, zijnde de 
permanente bewoning; 

ov:erwegende dat de gevorderde dwangsom eveneens kan 
toegekend worden; 

Jr" BLAD 
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OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

vonnis nr. :� P] 21i 

Gelet op de artikelen 162, 194, 195 .van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, 
artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
artikelen 44 en 45 van het Strafwetboek, 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de voonnelde ten-. 
lastelegging alsmede art.38.40.50. van het strafwetboek; 

Rechtdoende op tegenspraak 

VEROORDEELT 

beklaagden ieder: 
tot een geldboete van VIJFTIG FRANK 

V�rplicht elke veroordeelde tot het betalen van een bijdrage van 10,-frank en ieder tot 
de 112 van de kosten van het geding belopende op 2.038,- frank; 

" 

Verplicht elke veroordeelde tot betaling van een vergoeding van 1.000,-frank, bij toepas
sing van artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, gewijzigd door het 
Koninklijk Besluit van 23 december 1993; 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet 
van 24.12.1993 de geldboeten van 50 frank vermeerderd worden met 1490 decimes per 
frank en de bijdragen van 10 frank venneerderd worden met 1990 decimes per frank 
zodat die geldboeten elk 7.500 frank en die bijdragen elk .2000,- frank bedragen; 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboeten vervangen worden, bij 
gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek, op 
15 dagen voor elke geldboete van 50 frank; 

Beveelt dat de plaatsen in hun vroegere staat zullen hersteld worden binnen een termijn 
van EEN JAAR na het in kracht van gewijsde gaan van onderhavig vonnis, nl. door de 
atbraak van de wederrechtelijk opgerichte chalet ,en dat de gemachtigde ambtenaar of 
het College van Burgemeester en Schepenen, in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer 
gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan voorzien; 
Onder verbeurte van een dwangsom van TWEEDUIZEND FRANK per dag vertraging, 
bij niet uitvoering van de bevolen herstelmaatregel binnen de gestelde termijn; 



vo11nis nr. 

Machtigt de gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemeester en Schepenen de 
van de herstelling van de plaats· atkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te 
vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door haar gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelden in solidum gehouden zijn alle uitvoerings�osten, 
verminderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoe
den op vertoon van een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

• 
0 

Rechtdoend.e over de vorderina van de buraerlijke partij 

DE GEMEENTE � 

Aangezien deze ontvankelijk is en in volgende mate gegrond; 

() 

Dat de schade haar toegebracht billijk zal vergoed zijn door toekenning van de hierna 
bepaalde som; 

OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK, 

0 

Veroordeelt beklaagden in solidum om aan de burgerlijke partij te betalen, als schadever
goeding, de som van EEN FRANK PROVISIONEELte vermeerderen met de vergoe
dende intresten vanaf 1.9.1994 tot op heden, en vanaf heden met de gerechtelijke 
intresten en de kosten. 

Machtigt ambtshalve de Gemeente de plaatsen in hun vroegere staat te doen 
herstellen binnen een termijn van EEN JAAR na het in kracht van gewijsde gaan van 
onderhavig vonnis, nl. door de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte chalet ,en de 
Gemeente , in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in 
de uitvoering ervan kan voorzien; 
Onder verbeurte van een dwangsom van TWEEDUIZEND FRANK per dag vertraging , 
bij niet uitvoering van de bevolen herstelmaatregel binnen de gestelde termijn; 

Wijst de burgerlijk partij af voor het meergevorderde; 

Alles wat voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen der wet van .15 juni 1935 op het 
gebruikt der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal geschied. 

1 



/ 

' 

vonnis nr. l '1 ( "f 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juni 
negentienhonderd zesennegentig. 

AANWEZIG: 
voorzitter van de kamer, enig rechter, 
substituut-procureur des konings, 
griffier. 

ge BLAD 
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