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HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

ter zitting bijgestaan door mr. Sterken R., advocaat bij de balie van 

Limburg, 

TENLASTELEGGINGEN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

Bij inbreuk op artikel 4.2.1.1° a), b) en c) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

strafbaar gesteld bij artikel 6.1.1. van diezelfde Codex handelingen te hebben gesteld zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen en/of in strijd met de afgeleverde vergunning. 

Te tussen 1 september 2013 en 1 oktober 2013 

op het onroerend goed gelegen te kadastraal 

gekend onder funerarium met 

woning en schrijnwerkerij), eigendom van en/of 

. bouwwerken te hebben verricht (met uitzondering van onderhoudswerken), te 

weten 

- het optrekken of plaatsen van een constructie, en/of 

- het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, en/of 

- het afbreken, verbouwen, herbouwen en uitbreiden van een constructie, 

namelijk het bijplaatsen van een winkel voor interieurinrichting en decoratiematerialen aan 

de bestaande (vergunde) gebouwen (funerarium met woning en schrijnwerkerij), dit zonder 

voorafgaande vergunning en/of in strijd met de afgeleverde vergunningen van 16.06.1989, 

17.08.1989 en 05.04.1990 

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de stedenbouwkundige 

inspecteur of het college van burgemeester en schepenen conform de artikelen 6.1.41 en 

6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de uitvoering van de volgende bouw- of 

aanpassingswerken te bevelen: 
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1. het verwijderen van de bijkomende constructie /winkel, dit binnen een door de 

rechtbank te bepalen termijn 

2. over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 250 €per dag bij niet-uitvoering 

van het vonnis binnen de gestelde termijn. 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 05.03.2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 

Ministerie en de aanwezige partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Actualisering tenlastelegging 

Wegens de inwerkingtreding op 1 maart 2018 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende 

de handhaving van de omgevingsvergunning, wordt de tenlastelegging geactualiseerd als 

volgt: 

de passage: 

Bij inbreuk op artikel 4.2.1.1°, a), b) en c) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

strafbaar gesteld bij artikel 6.1.1 van diezelfde Codex handelingen te hebben gesteld 

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning van het college van 

burgemeester en schepenen en/of in strijd met de afgeleverde vergunning. 

wordt vervangen door: 

Bij inbreuk op artikel 4.2.1.1°, a), b) en c) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

strafbaar gesteld bij artikel 6.2.1 van dezelfde Codex handelingen te hebben gesteld 

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning 

voor het verkavelen van gronden en/of in strijd met de afgeleverde vergunning. 

de passage: 

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de stedenbouwkundig 

inspecteur of het college van burgemeester en schepenen conform artikelen 6.1.41 en 

6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de uitvoering van volgende bouw

of aanpassingswerken te bevelen: 

wordt vervangen door: 
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Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de gewestelijke 

stedenbouwkundige inspecteur, de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de 

burgemeester conform de artikelen 6.3.1 e.v. de uitvoering van volgende bouw-of 

aanpassingswerken te bevelen: 

Deze actualisering wijzigt de ten laste gelegde feiten niet. De feiten zijn ook nu nog strafbaar 

gebleven met dezelfde straffen. 

Beoordeling van de schuld 

De schuld van beklaagde aan de feiten zoals omschreven in de geactualiseerde tenlastelegging 

is bewezen op basis van de resultaten van het vooronderzoek en van het onderzoek tijdens 

de zitting. 

Uit de voorhanden zijnde gegevens blijkt dat beklaagde bouwwerken heeft verricht, te weten 

het optrekken of plaatsen van een constructie zonder voorafgaande vergunning en/of in strijd 

met de afgeleverde vergunningen van 16.06.1989, 17.08.1989 en 05.04.1990 op het 

onroerend goed gelegen te gekadastreerd 

eigendom van beklaagde, namelijk in een 

zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo's het bijplaatsen van een winkel voor 

interieurinrichting en decoratiematerialen aan de bestaande (vergunde) gebouwen 

(funerarium met woning en schrijnwerkerij) 

De rechtbank verwijst in het bijzonder naar de vaststellingen van de bouwpolitie van 

26.06.2015 en van 28.08.2017, de bijgevoegde fotodossiers en de verklaring van beklaagde. 

Ter zitting van 05.03.2019 betwistte beklaagde de aan hem ten laste gelegde feiten overigens 

niet. 

Op grond van deze gegevens blijkt derhalve genoegzaam de schuld van beklaagde als dader 

aan de hem ten laste gelegde feiten. 

Beoordeling van de straftoemeting 

Een bestraffing van beklaagde, zoals volgt in het beschikkend gedeelte en die kan beperkt 

worden tot een geldboete, komt de rechtbank gepast voor, gelet op enerzijds de aard en de 

ernst van de gepleegde feiten en de omvang ervan en rekening houdend anderzijds met zijn 

strafrechtelijk verleden. De duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de 

omvang van de geldboete. 

Gezien beklaagde voorheen nog niet werd veroordeeld tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden en de feiten niet van aard zijn dat zij 
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gestraft moeten worden met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, wordt de hierna 

vermelde gunstmaatregel van het gedeeltelijk uitstel van de strafuitvoering toegekend. 

Dit voordeel zal voor hem een aansporing zijn om in de toekomst de wet stipt na te leven, nu 

bij een volgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan. 

De duur van de proeftermijn wordt bepaald op 3 jaar gelet op de aard en de ernst van de 

feiten. 

HERSTELVORDERING 

1. 

De herstelvordering heeft als voorwerp 'de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken' met 

name: 'het verwijderen van de bijkomende constructie/winkel' 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur heeft zich aangesloten bij deze herstelvordering 

per brief van 12.11.2015 en hij vorderde aanvullend een dwangsom van 125 euro per dag 

vertraging in de uitvoering van de gerechtelijke herstelmaatregel. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende positief advies over de herstelvordering 

op 19.05.2016. 

De herstelvordering werd overgemaakt aan het openbaar ministerie op 15.07.2016. 

2. 

2.1. 

Huidig artikel 7.7.5. VCRO bepaalt dat vanaf de inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 111, 

afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning - dit is vanaf 1 maart 2018 - de 

burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur de taken en de 

bevoegdheden overnemen die voor de inwerkingtreding door het college van burgemeester 

en schepenen werden waargenomen in het kader van titel VI van deze codex, en dat ze de 

herstelvorderingen voortzetten die door het college van burgemeester en schepenen 

werden ingeleid bij het openbaar ministerie of voor de burgerlijke rechter. 

2.2. 

Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt thans in §1 dat naast 

de straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een 

meerwaarde te betalen en/of bouw-of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in de 

oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt met in 

achtneming van de volgende rangorde: 
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1° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordering, het betalen van een meerwaarde; 

2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 

bouw- of aanpassingswerken; 

3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

De rechter houdt toezicht op de correcte toepassing door de stedenbouwkundig inspecteur 

van de decretale prioriteitenorde van artikel 6.3.1. VCRO. 

De rechter is gehouden de herstelmaatregel te bevelen zoals gevorderd door de 

herstelvorderende overheid, maar dient deze wel op de interne en externe wettigheid te 

toetsen en te onderzoeken en of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of 

machtsafwending berust (art. 159 GW) 

2.3. 

De gemotiveerde herstelvordering van 24.09.2015 van het College van burgemeester en 

schepenen van de stad , na positief advies van de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid, is zowel intern als extern wettig en beoogt, binnen de weerhouden feiten, 

op gepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het door de beklaagde 

gepleegde misdrijf. Zij steunt op motieven van goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk 

onredelijk, in die zin de uitvoering van verwijdering van de bijkomende constructie/winkel, 

voor beklaagde geen nadeel veroorzaakt dat in wanverhouding zou staan met het behoud van 

de harmonie van de onmiddellijke omgeving en derhalve het voordeel van de goede 

ruimtelijke ordening. 

2.4. 

Op grond van artikel 6.3.1.§4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor uitvoering van de 

herstelmaatregelen en kan de rechtbank, op vordering van de bevoegde overheid ook een 

dwangsom bepalen. 

De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur heeft zich per brief van 12.11.2015 bij de 

herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen van de stad 

aangesloten en hij vorderde aanvullend een dwangsom van 125 euro per dag vertraging in 

de uitvoering van de gerechtelijke herstelmaatregel. 

De termijn voor het herstel wordt bepaald op 8 maanden vanaf het in kracht van gewijsde 

gaan van huidig vonnis om de beklaagde de nodige tijd te verschaffen om zich aan de bij dit 

vonnis opgelegde verplichtingen te confirmeren. 
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Bij de bepaling van deze termijn heeft de rechtbank rekening gehouden met de omvang van 

de werken en de tijd die reeds verstreken is sedert de eerste vaststellingen waarvan beklaagde 

gebruik had kunnen maken om vrijwillig over te gaan tot herstel. 

Het is gepast om ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald op 125 

euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagde wordt overgegaan tot het herstel 

van de plaats door verwijdering van de constructie/winkel, zoals boven aangegeven, en dit 

binnen de opgelegde hersteltermijn van 8 maanden, met dien verstande dat die dwangsom 

zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig 

vonnis vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt 

toegestaan. 

Het opleggen van een dwangsom moet beklaagde ertoe aanzetten de herstelmaatregel uit te 

voeren. De verplichting tot uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan beklaagde en niet 

aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding om deze dwangsom te beperken in 

de tijd. 

3. 

Op grond van huidig artikel 6.3.4§1 VCRO beveelt dit vonnis dat de stedenbouwkundige 

inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de 

plaats en op de kosten van de veroordeelde als de plaats niet binnen de door dit vonnis 

gestelde termijn wordt hersteld, met name door verwijdering van de constructie/winkel. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

TOEGEPASTE WETIEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 162, 185, 194, 197; 

Strafwetboek art. 25, 38, 40, 65; 

Wet 29.06.1964 art. 8§1; 

Wet 05.03.1952 art.1 en Wet 28.12.2011 art. 2 

Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door KB. 31.10.2005 

art. 1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.2, gewijzigd bij art. 1KB. 13.11.2012; 

Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 

Art. 4 Vt.S.V. 
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Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank actualiseert de tenlastelegging, waarbij: 

de passage: 

Bij inbreuk op artikel 4.2.1.1°, a), b} en c) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

strafbaar gesteld bij artikel 6.1.1 van diezelfde Codex handelingen te hebben gesteld 

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning van het college van 

burgemeester en schepenen en/af in strijd met de afgeleverde vergunning. 

wordt vervangen door: 

Bij inbreuk op artikel 4.2.1.1°, a), b} en c) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

strafbaar gesteld bij artikel 6.2.1 van dezelfde Codex handelingen te hebben gesteld 

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning 

voor het verkavelen van gronden en/of in strijd met de afgeleverde vergunning. 

de passage: 

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de stedenbouwkundig 

inspecteur of het college van burgemeester en schepenen conform artikelen 6.1.41 en 

6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de uitvoering van volgende bouw

of aanpassingswerken te bevelen: 

wordt vervangen door: 

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de gewestelijke 

stedenbouwkundige inspecteur, de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de 

burgemeester conform de artikelen 6.3.1 e.v. de uitvoering van volgende bouw-of 

aanpassingswerken te bevelen: 

De rechtbank verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging zoals hoger geactualiseerd. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde voor deze bewezen tenlastelegging tot een geldboete 

van 1.000,00 euro, verhoogd met 50 opdeciemen (x6) tot 6000,00 euro. 
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De rechtbank legt een vervangende gevangenisstraf op van 90 dagen voor het geval de 

geldboete niet tijdig wordt betaald. 

De rechtbank verleent de beklaagde uitstel van tenuitvoerlegging voor de helft van de 

geldboete, name voor 500 euro, verhoogd met 50 opdeciemen (x6) tot 3000,00 euro 

gedurende een proefperiode van drie jaar. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 

redders, een bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo 

gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden voor hem 

begroot op de som van 282,17 euro. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

KB 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

53,58 euro. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde om bij wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds 

voor juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro (toepassing van 

artikel 4 §3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand). 

HERSTELVORDERING 

Verklaart de herstelvordering, ingesteld door het college van burgemeester en schepenen en 

op grond van huidig artikel 7.7.5. VCRO voortgezet door de burgemeester en de gemeentelijke 

stedenbouwkundige inspecteur en waarbij de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 

zich heeft aangesloten, ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt beklaagde om op het perceel gelegen te 

(funerarium met woning en 

schrijnwerkerij), over te gaan tot de volgende bouw-of aanpassingswerken: 

het verwijderen van de bijkomende constructie/winkel 

binnen de ACHT MAANDEN ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 

vonnis. 

Beveelt op grond van artikel 6.3.4.§1 VCRO dat, als de bouw- of aanpassingswerken nl. het 

verwijderen van de bijkomende constructie/winkel niet binnen de door dit vonnis gestelde 

termijn is uitgevoerd, de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester ambtshalve in 

de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op de kosten van de veroordeelde. 
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Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, gerechtigd is om alle materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van plaats te verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd 

met de opbrengst van de verkoop van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op 

vertoon van een staat die de overheid die het vonnis uitvoert, heeft opgesteld of die de 

beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft 

Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel, niet wordt 

voldaan, tot betaling aan de burgemeester/gemeentelijke stedenbouwkundige 

inspecteur/gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom van 125,00 euro 

per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde 

hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis vooraf betekend werd. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

Zegt voor recht dat melding van het vonnis zal worden gemaakt in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het eerste hypotheekkantoor te onder rel 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 30 april 2019 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13D kamer, samengesteld uit: 

Mevr. 1. LOMMELEN, rechter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer S. ROGGEN, griffier. 

1. LOMMELEN 




