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. DE· RECHTBANKVAN EERSTE AANLEG'TE TONGEREN, 2° KAMER, 
HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPRO~N 

DE STEPEBOUWKtJNDlG,JNSPECfEYR VAN HEI VLMMS'GEWESJ· 
BEVOEGD· VOOR HET GRONPGEBJED VAN DE. PRQYINCIE:LJMBt:JRG. met 
diepstn uvestigd te.3SOO Pa•Hit. Go,pyeraeur Boppf;jp&el..lS. 
- aanlegster-· 
-heb~·als raadsman Mr. , advocaat ·te 

Tegen 

op 1 en zijn. 
echtgenote 

_~ende. geboren-te .OP' 
~.samenwonende te 

-verweerders-
- hebbende als raadsman Mr. • advocaat te 

•••••••••••••••• 
Gelet op de-dagvaarding die op l3 aügustus 2003 aan·beide verweerders· werd. betekend door 
gerechtsdeurwaarder inet.atalldplaats 'te 

Gelet. op de besluiten en de aanwilende besluiten van verweerders . 
.. 

Gelet op de beSluiten en.dé wru:mvatt~nde, vervangende beslUites-rvan eisc::rcs. 

Gehoordpartijen i~ hun.~ddélen in bet Nederlands en.gezien.de neergelep;stu,kken. 

l.ln feite 
Verweerders. vetkregen een perceel grond te , en~ ingevolge 
akte van déling van 14 december 1989 die werd verleden voor notaris .te en 
die werd overgeschreven op·het tweede. hypotheekkentoor te ·op lO januari 1990, 

BiJ besluit van het. schepcncoUege. va.c· 'Van 6 maart 1995 werd aan 'hen een 
:bouwv~ afgeleverd voor ·het oprichten van .2 gekoppelde tweewoonsten (4 
appartementen-.bestaande uit 3 woonlagen~ onderliggende garages). 

Evenwel lieten zij enkele weken nadat ~j deze bouwvergunning hadden verkregen, op het 
bewuste perceel 6 appartementen oprichten waarbij de onderliggende garQeS niet werden· 
uitgevoerd .maar in acbterlisgeud woongebied wenfen opgericht. · 

·Op 21 maart 1997 vroegen verweerders een bouwvergunning aan tot regUlarisatie vandeS 
garaps, hetgeen hen echter werd geweigerd bij beslissing van bet scbep~coUese van 20 
mei 1997. 
Op 1'0 september l-997 weFd P.V. opgemaakt waarin went· vastgesteld dat het appartement 
niet conform de verkregen vetgunnlng werd opgericht .. 
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Op· 30 november 1999 weigerde:b• schepencollege een: regularisatievergunning afte lev 
nada~ bieromtrent tfe.geeigende.administratieve· proeedure'was 4oorJ.open. 
Tegen 4eze beslissing werd.be,foep.aangetekend bij de bestendige deputatie die besliste een 
gedeeltetijlèe. en. voor:waardelijke regularisatie tpe te staan. 
Deze. beslissing werd echter1n beroep vernietigd door·de Vlaamse regering. . 
Uitemdeijjk besliste de Vlaamse regering dat de s. achterliggende. garages dienden 
afgebroken te worden en .dat voor· .de tWee bJjkomende dak.appartementen het 
.ineerwaardeprineipe moest worden toe~. 
Dit is ook de vordering ·die eiseres thans instelt bij wijze van herstelmaatregel. De 
meerwaarde voor de .twee. bijkomende dakappartementen bedraagt volgens haar berekening 
58.436,66 euro. · · 

Een· minnelijke regeling omtrent het kwestige appartementsgebouw werd nooit bereikt. 

Het parket te Tongeren.seponeerde het strafdossier c;p:4 juni 2003 .. 

2·. 'In rechte 

2.1 lns·tandlaoüden niet langer. strafbaar? 

Verweerders verwij~ naar het decreet van 4 juni 2003 dat het. decreet Va.n 18 mei l999 
houdende de. organisatie van de ruimtelijke ordening deèls wijzigde. 
Artikël 7 van het decreet· van 4 juni.2003 wijzj,gt artibl.l46 van b• decreet van 18 mei 1999 
waardoor· thans c;le Strafsancties VOor het instandJlouden VU· ,bouwmisdrijven niet meer 
gelden tenzij .in.é:Jrie·gevallen. 
Verweerders stellen dat geen van deze drie uitzonderingsgevallen ·in casu van toepassing zijn 
zodat het inStandhouden van J;Iet kwestige appartementsgebouw Di et strafbaar .zou zjjn. 
Bovendien· zouden de feiten (uitvoeren van de beWuste bouwwerken) reeds. zolang· geleden 
hebben plaa~gevonden. dat ze ·inmiddëls strafrechtelijk verjaard.zoudea zijn.·· 

Het arbitragehof·heeft·echter bij aiTest van·22juli 2004 &esli~t dat de artikelen 146lid 3. 149 
para.grafeh i en S; lid 4 die w<;rden to9Woegd bij decreet van 4 juni 2003, ongrondwet;tig 
zijn.. 

Deze rechtbank dl:ent dus ·onderha'1g .F,SChil op .te. tossen overeeukomstig de meest recente 
toepasselijke nog vigerende wetgeving ·zijnde de artikelen 146 en 149 van het decreet vaa 1'8 
mei 1999 houdende de organisatie van de. ruimtelijke ·ordening. 
Dit impliceert dat tot op hedep. het misdrijf van instandhouding van bouwmisdrijven nog 
steeds strafbaar is; {artikel146lid 1). 

De bepalingen van ·het dèc~ van 4 Nni 2003 die een veJjaringstermijn invoerden voor ·het 
miSdrijfvan de· instandhouding zijn zoals gesteld ongrondwettig bevonden zodat> de \IJ'Oegere 
regelgeving moet worden toegepast. Deze replgeving stelt dat het misdrijf van 
iilstandhouding een voortdurend. misdrijf :is •geen. tot .gevolg h~ft dat de vetjarlng pas 
begint te· lopen vanafbet tijdstip van ophouden van de Wederrechtelijke toestand:- Met andere· 
woorilen. in cásu beeft de wederrechtetij)ce toestand nooit opgehouden te bestaan zodat het 
bouwmisdrijf nog niet verjaard is; de verjaring is immen .. zelfs nog niet beginnen ·te lopen. 

De· feiten (het bouwen en instandhouden van het appartementsgebouw) zijn dus geenszins 
verjaard . 

.2.2 H.erstelvordering 
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Verweerders halen nogmaals het nieuwe decreet van 4 juni 2003 aan waar dit .stelt' ift; I 
.8 ·dat aangaande .de herstelmaatregelen eel,l voorafpand eensluidend advies nodig.is van· de 
hoge. raad voor het hetstelbeleid voor .bouwinbreuken die zoals in casu dateren van voor 1 
mei'2000. 
Ver.w.eerders vragcn.dan ook de zaak naar de rol te:vcnenden omdat de hoge iiwl Voor het 
hentelbeleid tot op heden nog niet operationeel is; 

De reclitbanlc: stelt echter vast. dat artikel. 149 par;agraaf 1 van het decreet van 4 juriï 2003 
waaraan de hoge raad· van bet herstelbeleid haar bevoegdbeid onti~t, .ongrondwettig is 
bevonden door het arbitragebof (ct supra). 
Dc;ze hoge· ·raad -is overigalS tot ~ heden nog niet. samengesteld n~h bestaat er een 
huishoudelijk regl~ 
De· opwerping van verweerderS als zou er pas uitspraak gedaan kunnen worden in 
Onderhavig ·geschil wanneer -deze hoge raad zal :lijn opgericht heeft gelet op het 
bovenstaande;bJij~ louter-dilatoire bedoelingen en-is dus niet dienend. 

Ook bn volgens verweetden de rechter de opportuniteit van de herstelmaatregel 
beoordelen. 
De rechtbank kan eenter de herstelvordering enkel. toetsen op interne en externe wettigheid 
zonder evenwel ger.echt,igd te iij_~· de opportuniteit ervan te beoordelen (Cass., -4. 1'2.1990, 
.A;rr, Cass.. 1990-:91', ·3.68).1n casu doorstaat de herstelvordering deze ·toets. Het is 'immers 
gebl~ dat ze wead:genomen rekening houdend met motieven van niimtelijke ordening .. Zo 
werd de •ocatie van inplll)ting van de ~F.Bses nagepan en werd vastaesteld:dat .deze in strijd. 
was met de. bouwvergunning alsoOk met het ~jds vigerende,gewestpJan. 

2.3 berekening meerwaardesom 

Eiseres berekende de. meerwaarde voor .de bouwo'(ertreding aangaande bet realiseren van 
twee-bijkomende appartementen op 58.436~66 euro. 
Volgens verweerders heeft ·eiseres bij haar meerwaardeberekening verkeerde. parameters 
gebruikt. De ewntuele meerwaarde ·kan volgeils verweerders max_imaal 1.1 ;000- euro 
·bcdra~. 

De rechtDanJc· stelt vast dat conform heit schattingsverslag eiSeres de meerw.aarde correct, 
oordeelbmdlg en voldoende gemotiveerd heeft bepaald en dit volledig. in overeenstemming 
met liet meerwaardebesluit van S meï 2000. 
De·meerwaard~ng van eiseres daarentegen is louter eenzijdfg zodat er -~ rekening 
mee ·gehouden kan worden._ 

De berekening ~ dc.meenvaardeaom van eiseres wordtdus onverkort aangenomen. 

1-.4 ajbr~·garogesltJ.wtM~gsöm 

Verw~ers verwijzen naar een schrijven van het. schepencollqe van van 28 
augustus 2003 waaruit blijkt dat de bewuste .garages mosen blüven staan indien de 
omwonenden hiertegen geen bezwaar malteiL Zij .stellen dl.t zuiks het .geval is zodat het 
voorbarig zou. zijn :te beslissen tot afbraak van de garages. 
In dit ·verband ·ver.Vijzen Zij ook ~ eep brief .van bet .schepencollege van 6· april 2004 
waaruit blijkt dat de gemeeate nog P.'D ·uitsluitsel Jean geven .omtrent hun vraag 
of de. inplanting van de garage de verdere· ontwildceling van 'het woonuitbreidingsgebied in 
het gedrang kan brengen. 
De rechtbank oordeelt dienaangaand dat-opmerkingen van omwonenden of een brief van een 
gemeente waarin deze stelt nog geen antw.oord op een vraag nopens een probleem· van 
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ruimtelijke ordc:nüm te kunnen geven,. geen atbmik lamnen doeD aan de viSie · .een 
bestuur omtrent .dit probleem. Do beslissing .van ~.steunt op .een uitspraak die in laatste 
aanleg· werd gewezen door de Vlaamse rejeling en die· dus (Jioge) ·recbtslaacb! geniet . . De 

· opmerldngen wn de omwooenden of de·brievcn van de gemeente waarin d=:· stelt oog .geen 
·standpunt over bet probleem te. kunnen innemen. ontberen deze n:chtskracht zodat er .geen 
~mee gebouden kan worden. 

Indien de atbruk toch bevolen zou worden. is alleszins· &et ~len van een dwangsom 
·hieraan niet opportuun volgens verweerders. 
-De rechtbank oordeelt het opleggen van de .grioirderde ~gsom w~ opportuun.gelet op de 
manifeste onwil van verweerders de herstelvordering na te leven ·en gelet op hun pogingen 
.de zaak.op de lange.baan te schuiVen wat doet vrezen.dat ·zij alles in bet werk zullen stellen 
om 1e ontsnappen ·aan de uitvoering van oodcrbavig vonnis. 

2.5 het stellen· van pr.ejudiclële vragen aan het arbitragehol 

Verweerders stelJen dat het· nieuwe decreet van 4 jUni 2003 zeer onduidelijlc is. Bovendien 
·zouden een aantal bepalingen ernp1 bepaalde grondwetsartikelen schenden zodat het stellen 
van CICD aantal prejudiciële vragen aan hefarbitraphof iieh ~ opdringen. 

De rechtbank stelt·vast .het arbitragehof:in zijn. arrest van 22 juli 2004 reeds·.aUe.prejudiclale 
vragen Jieeft beantwoord die relevant zijn voor het oplossen van ~bavig gesc:bil 
De antwoorden·.op de vragen die volgens verweerders. gesteld zouden moeten worden. aan het 
arbitragebof Zijn niet relevant om onderhavig ges;chl1 op. te lossen. 
De rechtbank .oordeelt het cm geenszins nuttig deze vragen .. te.stellen. 

Gelet op 'de·w.et van 15.julii 1935 op het gebruik van talen ·i~ gerechtszaken. 

·OM DEZE RFDENEN. 

De.rec.htb'ank,:uitspraak doende op tegenspraak en·in eerste:aanleg. 

Vcrklaart -de cis ontvankelij~ en gegrond. 

Zegt voor· recht dat verweerders zonder voorafgaande en üitdrulckelijke vergunning 
afgeleverd door het bevoegde schepencollese een srond· hebben gebruikt· voor een 
appartementsgebouw in strijö met de vigerende ·stedenbouwkun.cÜge voorschriften en ·dit te. 

· • , ter plaatse 

Veroordeelt verweerders. tot hentel binnen de 6 maanden na betekening van onderhavige. 
uitspraak van· de plaats in de OOtlplou1ce1ijke staat , zijnde de afbraak van de 5-achterliggende 
garages. 
Legt aan verweerders een dwangsom op van 75. ewo per dag vertraging bij niet-uitvoering 
van dit~ binnen· de gestelde termijn. 

Bepaalthet :bedrag van· de meerw.a:arde ·op 58.436,66· euro ingevolge de bouwovertroding 
m.b.t .. de twec:bO.komende dakappartementen. dit bedrag meer de. moratoire intresten· vanaf 1 
jaar na tussenkomen dezer uilspraak. 
Veneent vooroehoud deze ·SOJD· aan te passen aan de evolutie van het indexcijfer van de 
gezondheidsindex volgens ·de formule zoals bepaald. in artikel 3- paragraaf 2 van het besluit. 
van de Vlaamse regering· van· S .mei 2000. 



/Rolnummer; 0)/UOJIIA 
Datum vonnis: 16 rtoV.nib~ 1004 

Veroordeelt verweerders ~t bétalliig varî de koaten van bet geding deze Qi~ ~ 
hoofde van eiserts en begroot in hoófde v.n verweerders op 319.~S I euro.kosten dagY& 
en 342.09 euro RPV. . 

Aldus gevonnist én ~itgesprQ~ in QPeObare zitting op het géreéhtage~ te T óngereg, 
~weede kamer op ZESTIEN NOVEMé~Jt 2004. w~p unwezig.zijn \ 




