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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

rljksregisternummer � 

geboren te· 

wonende te. 

Nederlander. 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. · 

1 

1. Ten laste gelegde feiten 

Te , van 1 augustus 2011 tot 23 januari 2015 

Op de percelen aldaar gelegen te 

IOp 

, advocaat bij de balie 

, eigendom van ;, ingevolge akte 

verleden door notaris· : op 7 oktober 2008 en 15 november 2012. 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 

vergunning, hetzij na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij 

in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij 

artikel 4.2.1.1° a {het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 

onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie), 

namelijk de instandhouding van: 
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een inkomgebouw 
een zwembad 

aanleggen van een tuin met verharding 

diverse constructies zoals omschreven in stuk 1 en stuk 26, onder meer een 

tuinmuur� tuinhuis, carport, vlonder, ." 

en over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 125 euro per dag bij niet-uitvoering 

van het vonnis binnen de gestelde termijn. 

Overgeschreven op het : hypotheekkantoor te 1 

� en ambtshalve Ingeschreven. 

Ontvangen: 113,76 euro. 

De Bewaarder (get.) 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

op 20.07.2016, nr. 1 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 5 december 2017 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Hasselt, kamer 13, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten zoals omschreven in de dagvaarding. 

Zegt voor recht dat de uitspraak van de veroordeling wordt opgeschort gedurende een 

termijn van DRIE JAAR, 

Verwijst de veroordeelde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op 

de som van 153,59 euro. 
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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 

51,20 euro. 

Betreffende de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond: 

Beveelt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur de plaats te herstellen in de 

vorige toestand, namelijk: 

het afbreken en verwijderen van de 1kweekvijver' en 'jacuzzi' 

het afbreken van de terrassen en de verhardingen 

het afbreken en verwijderen van de tuinmuur 

het afbreken en verwijderen van het houten tuinhuis 

het natuurlijk inrichten van de vijvers en de oevers als poel conform het advies 

uitgebracht d.d. 02.08.2013 door het Agentschap voor Natuur en Bos, implicerende: 

• Het verwijderen van alle artificiële constructies: vlonder (oppervlakte van 9m 

x 4m bestaande uit hout), bruggetjes en verhardingen 

• Verwijderen van alle niet-streekeigen beplantingen 

• Verwijderen van de oeververstevigingen 

• Aanschuinen van de oevers (geleidelijke overgang middels een glooiende 

oever tussen het terrestrisch en het aquatisch milieu); hierbij moet uitsluitend 

de gronden van ter plaatse worden gebruikt, waarbij de oever wordt verlaagd 

en de aanpalende vijverbodem wordt verhoogd onder een helling van 12 tot 

25% 

• Bij voorkeur wordt de vijver visvrij gehouden; in elk geval mag er geen door 

vis passeerbare verbinding gemaakt worden tussen de vijvers en de openbare 

waters 

• Minimaal 50% van de oeverzone dient extensief gemaaid te worden 

(maximaal 1 maal per jaar), al dan niet met afvoer van het maaisel 

(doelvegetatie is een moerasspirearuigte). Dit gebeurt het best aan de 

westelijke zijde (boskant) 

{inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten) het opvullen van de bouwput met zuivere 

teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 
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Beveelt dat beklaagde binnen een termijn van 12 maanden, niet zijnde een 

dwangsomtermijn in de zin van art. 1385bis Ger. W. de plaats dient te herstellen in de vorige 

toestand zoals hierboven omschreven onder verbeurte van een dwangsom van 125,00 euro 

per dag vertraging bij niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn. 

Zegt voor recht dat de stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en 

schepenen ambtshalve in de uitvoering van het vonnis kunnen voorzien, kosten hiervan 

verhaalbaar op beklaagde. 

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

overschrijving van de dagvaarding op het tweede hypotheekkantoor te ' : onder ref. nr. 

Zegt voor recht dat dit vonnis dient overgeschreven en ingeschreven in het register van de 

vergunningen overeenkomstig art. 6.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 5 december 2017 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

2.3. 

op 3 lanuari 2018 door de beklaagde, 

op 3 lanuari 2018 door het Openbaar Ministerie tegen al de schikkingen, 

uitgezonderd deze betrekkelijk de burgerlijke belangen. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

op 3 januari 2018 door de beklaagde, 

op 3 januari 2018 door het Openbaar Ministerie. 
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3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 24 april 2019. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman, 

voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de beklaagde als van het Openbaar 

Ministerie, werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld In artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met betrekking tot de strafmaat is nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en van het 

Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 
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4.2. Omvang van de hogere beroepen 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het 

hof zich daarom uit tot de beoordeling van 

de door beklaagde gevraagde bemiddeling 

de door beklaagde opgeworpen 'exceptlo obscuri libelll' 

de schuldvraag zoals in overweging 2.3.2 van het bestreden vonnis 

de eventuele straftoemeting 

de herstelvordering. 

Door de beperkte omvang van de hogere beroepen (en meer specifiek het feit dat de 

beklaagde enkel een grief heeft geformuleerd tegen overweging 2.3.2 van het bestreden 

vonnis, terwijl het Openbaar Ministerie enkel een grief formuleerde over de strafmaat) heeft 

het hof hoe dan ook niet meer te oordelen over de beslissing van de eerste rechter dat de 

schuld aan het deel van de tenlastelegging die betrekking had op het inkomgebouw, de 

carport en de uitbreiding van het binnenzwembad niet bewezen is (zie overweging 2.3.1 van 

het bestreden vonnis). Deze beslissing is definitief. 

5. Wetswijzigingen sinds de feiten en de stafbaarheid van de feiten 

1. De door het decreet van 25 aprll 2014 betreffende de omgevingsvergunning (B.S. 23 

oktober 2014) aangebrachte wijzigingen aan het vergunningsluik van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (hierna aangeduid als "VCRO") zijn in werking getreden op 23 februari 

2017 (zie artikel 397 van voormeld decreet zoals gewijzigd door artikel 8 van het decreet van 

3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning 

(B.S. 9 februari 2017}. 

Door artikel 296 van voormeld decreet van 25 april 2014 werden in artikel 4.2.1. VCRO de 

woorden "voorafgaande stedenbouwkundige vergunning" vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 
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2. Artikel 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (B.S. 27 augustus 2014) bepaalde dat dit decreet in werking zou 

treden één jaar na de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering 

waarmee de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende 

de omgevingsvergunning werd vastgelegd. Dit betekende dat dit decreet van 25 april 2014 

betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning normaal gezien in werking zou zijn 

getreden op 23 februari 2018. 

Door artikel 51 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de 

ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten van 9 februari 2018 

(B.S. 28 februari 2018), is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning echter, met uitzondering van artikel 145, tweede lid, in werking 
getreden op 1 maart 2018. 

3. De feiten van instandhouding van de kweekvijver, de jacuzzi, de tuinaanleg, de sierpaden, 

de tuinmuur, het houten tuinhuis en de houten vlonder in natuurgebied (zie overweging 

2.3.2 van het bestreden vonnis) waarvoor de beklaagde werd vervolgd onder de enige 

tenlastelegging en die wel nog door het hof moeten worden beoordeeld (zie hierboven over 

de omvang van het hoger beroep), werden vanaf 1 maart 2018 door de inwerkingtreding van 

het nieuwe artikel 6.2.2,l 0 VCRO gedepenaliseerd en kunnen enkel nog worden bestraft met 

een bestuurlijke geldboete. Het hof stelt daarom vast dat deze feiten niet langer strafbaar 

zijn gesteld. 

4. Deze beslissing op strafrechtelijk gebied verhindert echter niet dat, wat de 

herstelvordering betreft, het hof door het hoger beroep van de beklaagde, nog zal moeten 

oordelen of de als misdrijf omschreven feiten bewezen waren, zodat er een ontvankelijke 

herstelvordering kan worden op geënt (art. 7. 7.1 VCRO). 

6. Voorafgaand: de door beklaagde verzochte bemlddelingspoging 

De beklaagde vraagt om met toepassing van artikel 6.3.12/4 VCRO een gerechtelijke 

bemiddeling bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid te bevelen. Uit de gebruikte 

woorden blijkt duidelijk dat de decreetgever hiermee een mogelijkheid aan de geadieerde 

rechter heeft gegeven om een gerechtelijke bemiddeling te bevelen, maar geenszins een 

verplichting. De rechter ten gronde zal moeten beoordelen of hij een bemiddelingspoging en 

de daaruit eventueel voortvloeiende minnelijke schikking wenselijk of mogelijk acht. 
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Ter zake moet worden vastgesteld dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur duidelijk 

en meermaals heeft aangegeven niet in een bemiddeling te willen stappen. Er kan worden 

verwezen naar de recente e-mail van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteu� aan het 

Openbaar Ministerie van 2 mei 2018 waarbij deze nogmaals aangaf dat, net als in eerste 

aanleg, een bemiddeling hem weinig zinvol lijkt. Eén van de leidende principes van een 

bemiddeling is haar vrijwillig karakter (zie ook artikel 25 van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 1 oktober 2010 houdende de vaststelling van het procedure- en 

werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleld). Naar het oordeel van 

het hof maakt geen van de door beklaagde aangevoerde argumenten aannemelijk dat de 

gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur in het kader van een gerechtelijke bemiddeling 

een andere houding zou aannemen dan hij tot nu heeft gedaan. Onder die omstandigheden 

Is het bevelen van een gerechtelijke bemiddeling volgens het hof niet zinvol. Er wordt niet 

ingegaan op de vraag van de beklaagde. 

7. Voorafgaand: het accessoire karakter van de herstelvordering en de exceptio 

obscurl libelli 

De beklaagde werpt op dat wat betreft de afbraak van de kweekvijver en jacuzzi en de 

terrassen en het natuurlijk inrichten van de vijvers en de oevers de herstelvordering geen 

"steun" zou vinden in de strafvordering; bovendien zou zeer onduidelijk zijn geweest wat nu 

juist het voorwerp van de strafvordering uitmaakte (rubriek B.2.1. van de syntheseconclusie 

en nogmaals herhaald onder rubrieken B.2.3., B.2.4., B.2.5., B.2.6.). 

Deze beweringen zijn niet correct. Zoals de eerste rechter heeft overwogen moet de 

omschrijving van de tenlastelegging in de gedinginleidende akte worden samengelezen met 

de rest van het strafdossier. Deze omschrijving verwees duidelijk naar de diverse 

constructies zoals omschreven in stuk 1-26 van het strafdossier, dit is het aanvankelijk 

proces-verbaal van de bouwinspectie met de daaraan gehechte foto's. De beklaagde kon dus 

niet onwetend zijn over wat hem precies op strafrechtelijk gebied ten laste werd gelegd en 

diende daartoe enkel het aanvankelijk proces-verbaal te raadplegen. De beoordeling of dat 

werkelijk zo was behoorde tot de grond van de zaak, waarover het hof door de beperkte 

omvang van de hogere beroepen enerzijds en door de hierboven vermelde wetswijzigingen 

anderzijds op strafrechtelijk gebied niet meer hoeft te oordelen. 

Specifiek met betrekking tot de terrassen en de verhardingen werpt de beklaagde op dat de 

dagvaarding niet verduidelijkt om welke verhardingen en terrassen het gaat. Opnieuw dient 

hiervoor echter enkel het aanvankelijk proces-verbaal te worden geraadpleegd. 
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Daarin wordt duidelijk gesteld: u... Rondom de constuctie zijn allerhande verhardingen, 

trappen, paden en terrassen aangelegd in hout, kasseien, dolomiet, klinkers en arduin . ... ". 

Deze verhardingen werden ook duidelijk gefotografeerd. Deze verhardingen beperken zich 

dus ook geenszins, zoals de beklaagde ondergeschikt opwerpt, tot de 204,65 m2 te 

regulariseren tuinverhardingen zoals opgenomen in een nieuw aanplantingsplan dat de 

beklaagde als stuk neerlegt maar behelzen ook de paden, trapjes en andere verhardingen in 

allerlei materialen (ook hout) zoals gefotografeerd in de bijlage aan het aanvankelijk proces

verbaal. Of deze verhardingen moeten worden geacht vergund te zijn, zoals de beklaagde 

verder opwerpt, behoort tot de beoordeling van de grond van de zaak naar de (il)legalitelt 

van deze constructies, die hieronder verder zal worden beoordeeld. 

Dat de herstelvordering geen "steun" zou vinden in de omschrijving van de tenlastelegging 

op strafrechtelijk gebied is daardoor evenmin correct en bovendien ook irrelevant. Artikel 

6.3.1, §1 VCRO, waarnaar de beklaagde nota bene zelf elders in zijn syntheseconclusie 

verwijst, stelt duidelijk dat het bevolen herstel steeds de volledige illegaliteit ter plaatse 

dekt, ook al werd die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die 

niet bij de rechter aanhangig zijn. Dit houdt dus logischerwijs ook in dat de omschrijving van 

hetgeen illegaal is door de tenlastelegging op strafrechtelijk gebied en de omschrijving van 

hetgeen moet worden hersteld door de herstelvordering niet noodzakelijk één op één moet 

overeenstemmen zoals de beklaagde op pagina 8 van zijn syntheseconclusie in tabelvorm 

voorhoudt. 

8. Motivering ten gronde over de herstelvordering 

1. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur heeft op 19 maart 2014 het herstel In de 

oorspronkelijke staat gevorderd, inhoudende: 

het afbreken en verwijderen van de 'kweekvijver' en 'jacuzzi' 

het afbreken en verwijderen van de terrassen en de verhardingen 

het afbreken en verwijderen van de tuinmuur 

het afbreken en verwijderen van het houten tuinhuis 

het natuurlijk inrichten van de vijvers en de oevers als poel conform het advies 

uitgebracht d.d. 12 augustus 2013 door het Agentschap voor Natuur en Bos 

(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere 

teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 
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En dit binnen een termijn van 12 maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 250 

euro per dag vertraging in geval van niet-uitvoering van het vonnis/arrest binnen de gestelde 

termijn. 

2. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid heeft een positief advies verleend voor deze 

herstelvordering (zonder uitspraak te doen over de toepassing van de dwangsom noch de 

gevorderde hersteltermijn) op 24 april 2014. 

3. Deze herstelvordering werd aan het Openbaar Ministerie gestuurd per schrijven van 4 

februari 2015 (ontvangen 6 februari 2015). 

4. Het hof stelt vast dat de herstelvordering gegrond is op de gedepenaliseerde handelingen 

van instandhouding. Op grond van het nieuwe artikel 7.7.1 VCRO kan de strafrechter de 

herstelvordering die regelmatig bij hem aanhangig is gemaakt en die gegrond is op 

instandhouding, echter nog steeds inwilligen als de beklaagde hieraan schuldig wordt 

bevonden en deze instandhouding op het ogenblik van de uitspraak een stedenbouwkundige 

inbreuk uitmaakt als vermeld In artikel 6.2.2, 1° VCRO. 

5. De beklaagde werpt in conclusie enerzijds de onwettigheid van de herstelvordering op 

(rubriek B.2.2 van de syntheseconclusie) maar argumenteert omgekeerd ook dat bepaalde 

constructies niet vergunningsplichtig waren (rubrieken B.2.3 e.v. van de syntheseconclusie). 

Zoals hierboven reeds opgemerkt dekt het bevolen herstel steeds de volledige illegaliteit ter 

plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken 

die niet bij de rechter aanhangig waren. Wanneer er echter geen sprake was van een 

stedenbouwkundig misdrijf of inbreuk kan uiteraard niet het herstel worden bevolen van de 

constructie. Zoals hierboven reeds werd overwogen, verhindert de depenalisering van de 

feiten onder de enige tenlastelegging ook niet dat het hof door het hoger beroep nog moet 

beoordelen of de als misdrijf omschreven feiten bewezen zijn, zodat er een ontvankelijke 

herstelvordering kan worden op geënt. Het hof beantwoordt daarom eerst deze middelen 

van de beklaagde, alvorens zich te buigen over de opgeworpen onwettigheid van de 

herstelvordering in het algemeen. 

6. Met betrekking tot de 'kweekvijver' werpt de beklaagde op dat niet wordt aangetoond dat 

deze vergunnlngsplichtig was en zonder vergunning werd opgericht. Over de 'jacuzzi' wordt 

opgeworpen dat deze niet vergunnlngsplichtig was omdat hij niet in de grond is verankerd 

maar integendeel eenvoudig kan worden verplaatst. 
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Dit laatste argument wordt alleszins tegengesproken door de feiten van het strafdossier 

aangezien op de foto's zoals opgenomen in bijlage aan het aanvankelijk proces-verbaal 

duidelijk te zien is dat de jacuzzi rondom is verankerd in een houten constructie. Hoe dan 

ook zijn de kweekvijver en de jacuzzi te beschouwen als niet-overdekte constructies die 

principieel wel vergunningsplichtig zijn, behoudens voor zover zij van vergunning waren 

vrijgesteld onder de regels van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 "tot 

bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig 

is" (hierna aangeduid als "Vrijstellingsbesluit 2010"). Voor zover beklaagde zich met zijn 

middel voor deze kweekvijver en jacuzzi beroept op 2.1, 8° Vrijstellingsbesluit 2010 wijst het 

hof er echter op dat deze vrijstelling volgens artikel 2.2 enkel geldt als de handelingen niet 

zijn gesitueerd in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Ter zake werden de handelingen echter 

verricht in natuurgebied, zodat de beklaagde zich niet kan beroepen op deze vrijstelling. 

Voor zover deze constructies werden opgericht voor de Inwerkingtreding van dit besluit, 

wijst het hof er op dat ook onder het vorige besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 

2000 "tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, 

handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is" (hierna 

aangeduid als "Vrijstellingsbesluit 2000") vrijstellingen van vergunning bestonden voor 

siervijvers en jacuzzi's maar dat ook onder dit besluit deze vrijstellingen niet golden In 

natuurgebied (artikel 3, 11° Vrijstellingsbesluit 2000). Het gaat dus alleszins om illegale 

constructies. 

7. Met betrekking tot de terrassen en verhardingen wijst de beklaagde er vooreerst op dat 

op de luchtfoto van 2 juni 1970 duidelijk zou te zien zijn dat er toen al verhardingen en 

terrassen aanwezig waren, zodat die vermoed worden vergund te zijn. De beklaagde 

verklaarde hierover zelf aanvankelijk het volgende: '". Rond deze tuinmuur zijn inderdaad 

allerhande aanpassingen gebeurd dewelke nu klaar zijn. Ik wens wel op te merken dat dit 

puur vervangingen zijn van de oude verhardingen die volledig onderkomen waren. "." (stuk 

40). Het hof wijst echter op de foto's opgenomen in bijlage bij het aanvankelijk proces

verbaal waarop duidelijk is te zien dat het om nieuwe constructies gaat en niet louter om 

onderhoudswerkzaamheden aan bestaande terrassen en verhardingen. Dit blijkt trouwens 

ook uit een vergelijking van de luchtfoto's stuk 273 (jaar 2003}, stuk 272 (jaar 2010) en stuk 

271 (jaar 2011) en stuk 270 (jaren 1988-1990), waarbij duidelijk kan worden vastgesteld dat 

rondom de woning het aantal verhardingen alleszins werd uitgebreid. De beklaagde wijst 

verder op artikel 2.1, 9° Vrijstellingsbesluit 2010 dat de strikt noodzakelijke toegangen en 

opritten naar het gebouw of de gebouwen vrijstelt van vergunning. Deze vrijstelling geldt 

naar het oordeel van het hof echter enkel voor wat betreft de tuinpaden (zie ook artikel 3.6°, 

a en b Vrijstellingsbesluit 2000), zoals te zien op de bijlage aan het aanvankelijk proces

verbaal. Zij geldt echter niet voor de aangelegde terrassen en andere verhardingen die 
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moeten worden beschouwd als niet-overdekte constructies, waarvoor zoals hierboven 

gesteld de vrijstelling niet geldt in natuurgebied. Beklaagde beroept zich wat deze 

constructies betreft daarom ook ten onrechte tevens op artikel 2.1, 8° Vrijstellingsbesluit 

2010. Bovendien, voor zover deze verhardingen en terrassen werden opgericht voor de 

inwerkingtreding van het Vrijstellingsbesluit 2010, wijst het hof op artikel 3.6°, c 

Vrijstellingsbesluit 2000, dat de aanleg van terrassen slechts vrijstelde van vergunning voor 

zover zij niet gelegen waren in de voortuinstrook en in totaal niet groter waren dan 50 m2• 

Uit het door beklaagde zelf als stuk neergelegde inplantingsplan blijkt dat alleen al de 

terrassen niet minder dan 204,65 m2 bedroegen. Deze terrassen en andere verhardingen, 

behalve de tuinpaden, zijn dus alleszins Illegale constructies. 

Dat de Deputatie van de provincie 1 in haar besluit van 15 juni 2017 overwoog dat 

voor het aanleggen van een tuin en het wijzigen van vegetatie geen vergunning nodig is, 

doet aan bovenvermelde overwegingen uiteraard geen afbreuk en heeft ook geen relevantie 

voor de beoordeling van de illegaliteit van de aangelegde terrassen en verhardingen. 

8. Met betrekking tot de tuinmuur, het houten tuinhuis en de vlonder beroept de beklaagde 

zich op artikel 2.1, 5°, 2.1, 6°, 2.1, 7° en 11° Vrijstellingsbesluit 2010. Het hof stelt vooreerst 

vast dat uit het aanvankelijk proces-verbaal blijkt dat het gaat om een tuinmuur van ca 30m 

lang en 2,Sm hoog (stuk 24). Door zijn hoogte valt de tuinmuur onder geen van de 

vrijstellingen vermeld in artikel 2.1, 5°, 6° of 7°. Voor zover de tuinmuur werd opgericht voor 

de inwerkingtreding van het Vrijstellingsbesluit 2010 merkt het hof op dat deze afsluiting 

ook niet was vrijgesteld in natuurgebied onder het Vrijstellingsbesluit 2000 (zie artikel 3, 9°). 

Wat het houten tuinhuis betreft wijst het hof er op dat ook de vrijstelling van artikel 2.1, 11° 

niet geldt In natuurgebied (artikel 2.2). Het houten tuinhuis was evenmin vrijgesteld van 

vergunning in natuurgebied onder het Vrijstellingsbesluit 2000 (zie artikel 3, 11°). Voor zover 

de beklaagde zich wat de vlonder beroept op artikel 2.1, 8° Vrijstellingsbesluit 2010 als niet

overdekte constructie verwijst het hof naar hetgeen hierboven reeds werd overwogen in 

verband met de niet-gelding van die vrijstelling in natuurgebied {wat eveneens het geval was 

onder het Vrijstellingsbesluit 2000). 

9. Met betrekking tot de vijvers en de oevers stelt het hof vast dat door de Deputatie 

1 op 15 juni 2017 een regularisatievergunning werd afgeleverd voor de eengemaakte 

vijver van ca 1700 m2 (stuk 5 van de beklaagde). Er zijn geen redenen om deze vergunning 

als onwettig te beschouwen. De herstelvordering Is wat dit onderdeel betreft dus ook 

zonder voorwerp. Wel merkt het hof op dat in deze vergunning uitdrukkelijk wordt 

gestipuleerd dat onder meer de " ... aanleg van een vlonder, aanleg van verhardingen .. . " uit 
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de vergunning worden gesloten zodat bovenvermelde overwegingen in verband met deze 

onderdelen van de herstelvordering onverlet blijven. 

10. Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt 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 

inachtneming van de volgende rangorde: 

1° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordening, 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. 

In casu is het gevolg van het misdrijf niet kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelijke 

ordening zodat enkel de tweede of derde herstelmaatregel aan de orde zijn, maar niet het 

betalen van een meerwaarde. 

De voorliggende herstelvordering Is immers gemotiveerd vanuit het oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening. In dat verband kan ook verwezen worden naar het advies van de Hoge 

Raad voor het Handhavingsbeleid die overweegt dat er sprake is van een ruimtegebruik en 

een schaalgrootte die niet inpasbaar zijn binnen de onmiddellijke omgeving. De Raad 

overweegt dat uit een luchtfoto van Google Earth, door Google gedateerd op 8 april 2007 

blijkt dat de kwestieuze percelen onmiddellijk ten noorden grenzen aan de rijksgrens met 

Nederland. Onmiddellijk ten oosten grenzen de kwestieuze percelen aan de . 

Onmiddellijk ten zuiden en ten westen grenzen de kwestieuze percelen aan beboste 

percelen. Verder ten zuiden en ten westen is een uitgestrekt agrarisch landschap zichtbaar 

dat niet structureel is aangetast. De inbreuken zijn volgens de Raad derhalve gesitueerd op 

een, aan deze zijde van de voorliggende weg, als geïsoleerd te beschouwen huiskavel. De 

geviseerde handelingen, achter en vrijstaand ten opzichte van de gebouwengroep, leiden 

volgens de Raad tot een verdere residentialisering ter plaatse in functie van de reeds 

aanwezige bewoning. Deze residentialisering strekt zich uit ten zuiden en ten westen van de 

gebouwengroep op de kwestieuze huiskavel en leidt tot een stedenbouwkundig 

onoordeelkundige inrichting van de feitelijke tuinzone achter deze gebouwengroep. 

Hierdoor ontstaat een heterogene en te drukke terreininrichting die in deze ruimtelijke 

context de draagkracht van de huiskavel overschrijdt. Het hof sluit zich aan bij deze 

overwegingen. 
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Ten onrechte houdt beklaagde dan ook voor dat in de motivering van de herstelvordering 

geen rekening werd gehouden met de weerslag van de wederrechtelijke constructies op de 

naburige percelen {zie p. 10 syntheseberoepsconclusie beklaagde) 

Bouw- of aanpassingswerken volstaan kennelijk niet om de plaatselijke ordening te 

herstellen. Enkel het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand kan daarom 

volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen. 

11. De gemotiveerde herstelvordering van 19 maart 2014 van de gewestelijk 

stedenbouwkundige inspecteur, na positief advies van de Hoge Raad voor het 

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

feiten, op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van de 

door de beklaagde gepleegde misdrijven. Zij steunt op motieven van goede ruimtelijke 

ordening en is niet kennelijk onredelijk. 

Ten onrechte meent de beklaagde dat de herstelvordering onwettig zou zijn. 

Dat In de herstelvordering geen rekening zou zijn gehouden met het feit dat er een villa 

aanwezig is sinds medio jaren '60 is een loutere bewering (in de vordering wordt overigens 

meermaals verwezen naar de vroegere vergunningen voor het bouwen van een woning en 

zwembad en bevat trouwens ook in bijlage o.a. de processen-verbaal waarin n:teerdere 

foto's van de villa werden opgenomen). 

Anders dan de beklaagde voorhoudt blijkt uit de herstelvordering wel degelijk waarom de 

plaatselijke ordening is gediend met het opleggen van de beoogde herstelmaatregel en is de 

vereiste weerslag op rechten van derden en belanghebbenden voldoende aangetoond. Het 

hof verwijst daarvoor naar bovenvermelde overwegingen uit het advies van de Hoge Raad 

voor het Handhavingsbeleid en naar de uitgebreide motivering op pagina 8 van de 

herstelvordering. De opmerking van de beklaagde dat de terrassen slechts 

onderhoudswerken aan bestaande constructies waren wordt zoals hierboven reeds 

gemotiveerd tegengesproken door de gegevens uit het strafdossier. Dat in de tuinmuur 

vogels zich goed zouden kunnen nestelen en deze tuinmuur daardoor inpasbaar in de 

onmiddellijke omgeving zou zijn, doet geen afbreuk aan de overweging dat deze samen met 

de andere Illegale constructies een heterogene en te drukke terreininrichting vormt die in 

deze ruimtelijke context de draagkracht van de huiskavel overschrijdt, zoals ook werd 

overwogen door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 
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Dat de zone waarin de tenlasteleggingen zijn gesitueerd op de biologische waarderingskaart 

niet in biologisch waardevol gebied ligt doet ook geen afbreuk aan de andere overwegingen 

in verband met de goede plaatselijke ordening. 

Er is bovendien geen "strijdigheid" tussen de huidige herstelvordering en de negatieve 

adviezen die de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende over de twee voorgaande 

herstelvorderingen van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zoals de beklaagde 

voorhoudt; wel werd de uiteindelijke herstelvordering aangepast aan de opmerkingen uit 

deze negatieve adviezen. Waar de beklaagde bijvoorbeeld voorhoudt dat nergens uit blijkt 

waarom kennelijk eerst kon volstaan worden met een meerwaarde, dient te worden 

vastgesteld dat voor de constructies die het onderwerp uitmaken van de huidige 

herstelvordering steeds het herstel in de oorspronkelijke staat is gevorderd. In de 

oorspronkelijke herstelvordering werd inderdaad een meerwaarde gevorderd maar enkel 

voor het inkomgebouw en de aanbouw met aanhorigheden (ontspanningsruimte, berging en 

fitnessruimte). Deze constructies maken zelfs niet meer het onderwerp uit van de 

uiteindelijke herstelvordering zodat daar ook geen tegenstrijdigheid kan uit volgen. 

Dat inmiddels bijna 6 jaar zou zijn verlopen sinds de herstelvordering van 13 mei 2014 is niet 

alleen cijfermatig fout maar maakt deze herstelvordering ook niet kennelijk onredelijk. 

Gezien de omvang en de aard van de inbreuken brengt de herstelvordering zoals gesteld en 

gehandhaafd voor de beklaagde ook geen onredelijke last mee die het voordeel dat voor de 

ruimtelijke ordening zou ontstaan zou overstijgen. 

12. Op grond van huidig artikel 6.3.1, § 4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor de 

uitvoering van de herstelmaatregelen en kan, op vordering van de bevoegde overheid, ook 

een dwangsom bepalen. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert een dwangsom van 250 euro per dag 

vertraging. 

De termijn voor het herstel wordt bepaald op 12 maanden vanaf het in kracht van gewijsde 

gaan van huidig arrest om de beklaagde de nodige tijd te verschaffen om zich aan de hem bij 

dit arrest opgelegde verplichtingen te conformeren. 

Bij de bepaling van deze termijn heeft het hof 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. 
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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 in zijn vorige toestand, zoals boven aangegeven, en dit binnen de 

opgelegde hersteltermijn van 12 maanden, met dien verstande dat die dwangsom zal 

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

arrest 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 het 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, dan wel een maximumbedrag op te leggen. 

13. Op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO beveelt dit arrest 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 de rechtbank 

gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld. 

6. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210 en 211 van het 

Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7 van het Strafwetboek 

6.1.41.§§1 en 3, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (oud) 

296 en 397 decreet van 25 april 2014 

6.2.6, 6.3.1.§§1, 4 en 6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.§1, 6.3.10, 7.7.5 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (nieuw) 
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7. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Hervormt het bestreden vonnis als volgt: 

Stelt vast dat de feiten van instandhouding onder de enige tenlastelegging niet langer 

strafbaar zijn; 

Herstelvordering 

Hervormt het bestreden vonnis als volgt: 

Verklaart de herstelvordering, ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur, 

voor wat betreft het onderdeel "het natuurlijk inrichten van de vijvers en de oevers als poel 

conform het advies uitgebracht d.d. 12 augustus 2013 door het Agentschap voor Natuur en 

Bos" zonder voorwerp; 

Verklaart de herstelvordering voor het overige gegrond; 

Beveelt beklaagde de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen van de percelen, 

gelegen te 1 

en , hetgeen volgende werken impliceert: 

het afbreken en verwijderen van de 'kweekvijver' en 'jacuzzi' 

het afbreken en verwijderen van de terrassen en de verhardingen (behoudens de 

tuinpaden) 

het afbreken en verwijderen van de tuinmuur 

het afbreken en verwijderen van het houten tuinhuis 
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(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere 

teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein; 

binnen de termijn van TWAALF MAANDEN ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan 

van huldig arrest; 

Beveelt op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO dat, als de plaats niet binnen de door de 

rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, de stedenbouwkundige 

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

plaats en op de kosten van de veroordeelde; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik 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 der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 

van een staat die de overheid, die het arrest 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 gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom 

van HONDERDVIJFENTWINTIG EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 

verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd 

betekend; 

De kosten 

Laat de kosten van de strafvordering in beide aanleggen ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de herstelvordering in beide aanleggen, deze 

voorgeschoten door de openbare partij In totaal begroot op 0,00 euro. 
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Dit arrest Is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, kamer C4, samengesteld uit: 

voorzitter 

raadsheer 

raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 19 juni 2019 

uitgesproken door 1 , voorzitter 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier. 
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