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A F S C H R ! F T van de minuten 
b@fttstenri ter grifrie der Rechtbank 
van eerste aanieg, zitting houdende 
te Antwerpen.
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De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, 26° kamer,rechtdoende in correctionele zaken,heeft het 
volgende vonnis gewezen s .
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Not.nr LM 421/93

in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE
waarbij zich ter zitting heeft aangesloten als burgerlijke 
paptivj,}
DE GEMEENTE , vertegenwoordigd door haar college van
burgemeester en schepenen, Gerneentehuis te ;

-vertegenwoordigd door Mr.K.Van Schoor loco Mr.A.Meeusen 
advokaat;

TEGEN:

op
te Schilde

BETICHT VAN: te

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 1970, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen, als 
eigenaar die de opstelling van een vast© of verplaatsba re- 
ihrichting heeft toegestaan .of gedoogd, die tot de werken opdracht 
|heeft gegeven; op het onroerend goed gelegen te

, gekadastreerd als met een globale
oppervlakte van 358 m2 , eigendora. van *(°

de hiernavermelde werken in art. A A otnschreven, van. 20 
augj&tus 1990 tot 17 april 199A te hebben instandgehouden, • een 
houten chalet met lichthellend zadeldak, het welk permanent 
bewoond wordt.

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van 
beklaagden door de bewaarder der Hypotheken 3de kantoor te 
Antwerpen, dd. 7 Juni 1995 boek 1747 ,deel 5
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Gezien de stukken van het onderZoek;

Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen en besluiten, ontwikkeld door meester
K. Van Schoor, advocaat;

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering;

Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester
L. Leysen, advocaat;

1. Beklaagde kocht op 20.8.1990 het in dagvaarding omschreven perceel met chalet aan;

Gelet op de ter plaatse voorhanden zijnde infrastructuur onder meer wegen, huisnum- 
mers, straatbenaming en huisvuilophaling , mocht beklaagde op het moment van de aan- 
koop vermoeden dat dit chalet vergund was; In dit strafdossier zijn namelijk geen 
verklaringen of stukken (bijvoorbeeld notariele akte) in de andere zin te vinden;

Beklaagde wordt echter op 15.2.1993 door depolitie formeel in kennis gesteld dat de 
bungalow “is gelegen in een niet-vergunde zone voor verblijfsrecreatie waar derhalve 
nog geen bouwvergunningen kunnen verleend worden”;
Ook na kennisname van de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar en het col
lege van Burgemeester en Schepenen, stelt beklaagde dd° 17.3.1994 duidelijk dat hij niet 
bereid is om de constructs af te breken;

Dat aldus kan aangenomen worden dat beklaagde pas opl5.2.1993 kennis had van het 
illegaal karakter van de constructie;
Beklaagde verkoos echter, als eigenaar en gebruiker van de illegale constructie, deze 
chalet te behouden en niet tot een wetsconferme toestand - door sloping - terug te keren; 
Aldus verzuimde beklaagde op schuldige wijze om een eind te maken aan het instand- 
houden van de in dagvaarding omschreven constructie;

Beklaagde maakte zich derhalve vanaf 15.2.1993 schuldig aan de hem ten laste gelegde 
straffeiten;

2. In conclusie stelt beklaagde het navolgende:

a) - de nietigheid van het strafonderzoek - b). gebrek aan strafrechtelijke schuld van 
beklaagde, - c). overheidsbevel als rechtvaardigheidsgrond;

a) De nietigheid van het strafonderzoek wordt gesteund op het gegeven dat dit is 
(uit)gevoerd door.de plaatselijke politie te ;
Volgens het Wetboek van Strafvordering zijn de procureurs des Konings nog steeds 
belast met de opsporing - en vervolging - van misdrijven. Het in casu gevoerde informa- 
tieonderzoek, deels uitgevoerd door de plaatselijke politie, geschiedde onder zijn leiding 
en in zijn opdracht;
Op geen wijze wordt aangetoond dat beklaagde gelet op het gevoerde informatieonder- 
zoek en op de - tegensprekelijke - behandeling ter zitting geen fair proces” kreeg door 
het opstellen van een aantal P.V.’s door de plaatselijke politie.
Het gegeven dat mogelijk in het verleden een meerderheid binnen het college van burge-

W



vonnis nr.

meester en schepenen een de facto gedoogbeleid voerde inzake stedebouwmisdrijven 
inzake “ ” kan een argument zijn in het kader van de beoordeling van de “
schuld” van beklaagde - zie verder - en bij de eventuele bepaling van de strafmaat maar 
kan niet leiden tot “ de nietigheid van het strafonderzoek”;
Het strafonderzoek is aldus op regelmatige wijze gevoerd;

b/1. Het strafbaar feit van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim aan het bestaan 
van de wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken;.

b/2. Zoals reeds hoger omschreven wordt beklaagde - minstens - op 15.2.1993 (beginda- 
tum van de geincrimneerde periode) in kennis gesteld dat voor zijn constructie geen 
bouwvergunning werd afgeleverd;

Aldus wist beklaagde vanaf dat moment dat hij - wat er daarvoor ook mogelijk en even- 
tueel aan beklaagde zou verteld zijn en/of wat beklaagde eventueel mocht vememen over 
een gedoogbeleid in het verleden en/of welke infrastructuur hij ook ter plekke mocht 
aantreffen - een illegaal chalet verder instand hield;

Hierover kan beklaagde dus niet “ in dwaling “ zijn gebracht;

Beklaagde besliste aldus door niet wetsconform te handelen bewust om de strafrechtelijk 
gesanctioneerde stedebouwregelgeving te negeren;

(c). .
Het is de Rechtbank na lezing van het strafdossier en de door partijen naar voorgebrachte 
stukken werkelijk een raadsel waarop beklaagde steunt om te stellen (p.10 conclusie) dat 
het de bevoegde overheid zelf is geweest die bevolen heeft dat er gebouwd moest wor- 
den zonder bouwvergunning;

De ingeroepen excepties bevatten aldus geen enkel geloofwaardig element;

3. - Wat betreft de vraag van beklaagde tot uitstel van behandeling dient een onderscheid 
gemaakt tussen (1.) uitstel van de volledige - strafrechtelijke - behandeling en (2.) de 
afsplitsing van de stedebouwvordering met de strafrechtelijke afhandeling;

3.1. - De autonomie van het strafrecht verzet zich tegen het uitstellen (voor onbepaalde 
duur) van de strafrechtelijke behandeling omwille van een mogelijk administratief rech- 
telijke “regularisatie”- afhandeling;
Bovendien verandert overigens zelfs een retro-actieve vergunning (onmogelijk in deze 
zaak) niets aan het gegeven dat beklaagde tijdens de gei'ncrimineerde periode zich niet 
wetsconform gedroeg en dus strafbaar is;
Aldus wordt deze vraag van beklaagde afgewezen;

Inzake is er ook geen reden tot schorsing van de strafvordering;

3.2. - Hoewel een zogenaamde afsplitsing van de stedebouwkundige vordering van de 
strafrechtelijke afhandeling juridisch en principieel mogelijk is dient een dergelijke 
werkwijze omwille van een goede rechtsbedeling en het gegeven dat de herstelvordering
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ondubbelzinnig tot de strafvordering behoort, te worden vermeden.
In dit verband dient ook opgemerkt dat de Rechtbank ook de macht en de plicht heeft 
conform art. 159 van de Grondwet de toepasselijkheid na te gaan van de administratieve 
handelingen - ook al zijn zij van individuele aard;
Aldus zal een afsplitsing in eerder uitzonderlijke gevallen overwogen worden;

In casu dient vastgesteld te worden dat voor deze constructie geen administratieve proce
dure hangende is en dat de procedure met betrekking tot een B.RA. - B.P.A. dat een eer- 
ste stap tot regularisatie zou kunnen zijn - blijkbaar muurvast zit ten gevolge van 
brandveiligheidseisen;

Derhalve bestaat er geen reden om de behandeling wat betreft de stedebouwkundige her- 
stelvordering uit te stellen;

4.- Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de vordering van de 
gemachtigde ambtenaar op haar exteme en interne wettigheid te toetsen en te onderzoe- 
ken of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending 
berust, terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die vorderingen te 
beoordelen ;
(Cass.4.12.1990 RW 91.92, p 119);

Naar de concrete invulling van deze “legaliteits”- controle dient bij de uitoefening van 
deze controle de Rechter ook - in de gevallen waar de overheid gebruik maakte van haar 
beleidsvrijheid - de overheidshandelingen te onderzoeken op hun redelijkheid en behoor- 
lijkheid, zonder hierbij in de plaats te treden van dit bestuur: Deze marginale toetsing zal 
zowel slaan op de exteme als interne behoorlijkheid van de overheidsdaad;

In casu dient vastgesteld dat de herstelvordering, zoals sub stuk 4a. gevoegd in het straf- 
dossier, op gemotiveerde wijze de sloping van de constructie vordert.

Deze vordering is door de bevoegde overheid genomen en is gelet op de motivering van 
de herstelmaatregel genomen met het oog op een goede ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen.

Gelet op de elementen waarop de Rechtbank vermag acht te slaan, is niet aangetoond dat 
deze akte strijdig is met de beginselen van behoorlijk bestuur;

Het is, in tegenstrijd met wat beklaagde voorhoudt, namelijk - in principe - niet strijdig 
met het gelijkheidsbeginsel dat een overheid na een periode van de facto gedoogbeleid 
op een moment een streep trekt en op basis van objectieve en redelijke criteria een actief 
beleid inzake ruimtelijke ordening voert en aldus de sloping van illegale constructies 
vordert;

Evenmin wordt aangetoond dat deze herstelvordering “manifest onredelijk “ is;
Inzake kan de bevoegde overheid ook alleen maar vaststellen dat de door haar - onder 
bepaalde voorwaarden - inderdaad gewenste regularisatie met als eerste stap een B.RA. 
feitelijk onmogelijk is.
In die zin is het redelijk en valt het aldus binnen de nodige marge van beleidsvrijheid van 
de voor deze materie bevoegde overheid om de afbraak van deze constructie op 

te vorderen;
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Gelet op de manifeste en gebleken onwil van beklaagde om tot een wetsconforme toe- 
stand te komen - zoals hoger feitelijk omschreven - dient aan deze herstelvordering een 
dwangsom gekoppeld te worden;

De Rechtbank stelt wel de termijn tot sloping raim;

Gelet op het bewust negeren van elementaire stedebouwregelgeving en de periode van 
instandhouden van de onwettige woning , wordt aan beklaagde de hiemabepaalde geld- 
boete opgelegd;

5.- De burgerlijke partij, de Gemeente , leed gelet op de aantasting van de open
ruimte binnen haar grenzen, oorzakelijk met de straffeiten een eigen morele schade; 
Terzake werd de gemeente aangetast in haar naam en faam;

Tevens kan de Gemeente, binnen de perken van de door de bevoegde administratieve 
overheid gekozen wijze van herstel, ook het herstel vorderen;
De vordering tot oplegging van een bevel tot staken van de permanente bewoning kan 
niet worden toegestaan;
Beklaagde wordt hiervoor niet vervolgd en kan hiervoor ook - in casu - niet vervolgd 
worden;
Aldus is haar vordering ontvankelijk en in de hiemavolgende mate gegrond;

OM DEZE REDENEN,
DE RECHTBANK,

I

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 voormelde ten- 
Jastelegging alsmede art.38.40.50.66.65. van het strafwetboek;

Rechtdoende op tegenspraak:

VEROORDEELT
beklaagde hoofdens de bewezen verklaarde feiten voor een periode van: 15.2.1993 tot 
17.4.1994:
tot een geldboete van TWEEHONDERDYUFTIG FRANK

Verplicht veroordeelde tot het betalen van een bijdrage van 10,- frank en tot de kosten
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van het geding belopend op 1.638 frank;

Verplicht veroordeelde tot betaling van een vergoeding van 1.000,- frank, bij toepassing 
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 geldboete van 250 frank vermeerderd wordt met 1490 decimes per 
frank en de bijdrage van 10 frank vermeerderd wordt met 1990 decimes per frank zodat 
die geldboete 37.500 frank en die bijdrage .2000,- frank bedragen;

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete vervangen worden, bij 
gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek, op 
twee maanden ;

Beveelt dat de plaatsen in hun vroegere staat zullen hersteld worden binnen een termijn 
van ZES MAANDEN te rekenen vanaf heden, nl. door de sloping van de constructie 
zoals aangehaald in de dagvaarding, 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 herstelmaatergel binnen de gestelde termijn;
Machtigt de gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemeester en Schepenen de 
van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te 
vervoeren, op te slaan en te vemietigen op een door haar gekozen plaats;

Zegt voor recht dat de veroordeelden in solidum gehouden zijn alle uitvoeringskosten, 
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;

RECHTDOENDE OP DE VORDERING DER BURGERLIJKE PARTIJ - 
DE GEMEENTE :

Verklaart de vordering ontvankelijk en in de hiemavolgende mate gegrond;

Veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij te betalen als schadevergoeding ten 
provisionele titel de som van EEN FRANK PROVISIONEEL hoofdens morele schade, 
te vermeerderen vanaf heden met de gerechtelijke intresten en de kosten;

Machtigt de Gemeente van ambtswege zelf in de uitvoering van de bevolen her-
stelmaatregel, nl.de sloping van van de houten chalet zoals in dagvaarding aangehaald, te 
voorzien en bovendien te. zeggen voor recht dat beklaagde gehouden is alle uitvoerings
kosten, verminderd met de opbrengst van de verkoop van de materialen en voorwerpen 
te vergoeden op Vertoon van een staat;

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van TWEEDUIZEND FRANK per dag, bij 
niet-uitvoering van de bevolen herstelmaatregel binnen de gestelde termijn;
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