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Beklaagd van:
Te /

als (mede)eigenaar(s) die de opstelling van een vaste 
of verplaatsbare inrichting heeft toegestaan of 
gedoogd en die tot de werken opdracht heeft gegeven

A/
Op niet nader te bepalen datum/ tussen 9 december 2005
en 12 oktober 2001,

op het onroerend goed gelegen te
gekadastreerd of geweest zijnde . r

eigendom van voornoemd, ingevolge de
akte van aankoop d.d. 3 december 1992 verleden voor 
notaris met standplaats te ; en de
akte van aankoop d.d. 9 december 1982 verleden voor 
notaris met standplaats te !

- een wooncontainer met een oppervlakte van 3 m x 9 m;
- een metalen toegangspoort aan de voorzijde van het 
terrein;

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning van 
het college van burgemeester en schepenen te hebben 
gebouwd/geplaatst.

B/

Vanaf 12 oktober 2007 tot 9 September 2009,

voormelde bouwwerken in stand te hebben gehouden.

De percelen in kwestie zijn gelegen in natuurgebied.

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering 
van de stedenbouwkundige inspecteur of het college van 
burgemeester en schepenen, en thans strafbaar gesteld 
zijnde overeenkomstig de artikelen 2, 93, 146, 149, 
150, 151, 151/1, 153, 160 en 204 van het decreet van 
18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening, zoals gewijzigd bij artikel 2 van het 
decreet van 28 September 1999, artikelen 16, 36, 38,
64 van het decreet van 26 april 2000, artikelen 4 en 
10 van het decreet van 13 juli 2001, artikelen 2 en 3 
van het decreet van 1 maart 2002, artikelen 6 en 7 van 
het decreet van 8 maart 2002, artikelen 7, 8, 9, 11 en 
12 van het decreet van 4 juni 2003 en artikelen 46, 47 
en 48 van het decreet van 21 november 2003 en de 
artikelen 2, 36, 50, 53, 54, 55, 56, 61, 95 en 112 van 
het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en
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aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid,

de plaats te herstellen in de vorige toestand, 
namelijk:
* de verwijdering van de wooncontainer op blokken en 
de metalen toegangspoort (inclusief eventuele 
vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de 
bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van 
de afbraakmaterialen van het terrein;

en over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 
125 € per dag bij niet-uitvoering van het vonnis 
binnen de gestelde termijn.

Overgeschreven op het 2° hypotheekkantoor te Hasselt 
op 29/06/2010, nr. 071-T-29/06/2010-06654 en 
ambtshalve ingeschreven.
Ontvangen: 64,96 euro.
De Bewaarder (get.) J.P. MINTEN

* * *

Gelet op de hogere beroepen ingesteld
- op 17 november 2010 door de beklaagde tegen al de 
schikkingen
- op 17 november 2010 door het Openbaar Ministerie 
tegen al de schikkingen uitgezonderd deze betrekkelijk 
de burgerlijke belangen

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen door 1 
rechter op 2 november 2010 door de correctionele 
rechtbank van Hasselt, 13e kamer, dewelke als volgt 
heeft beslist:

Verklaart beklaagde schuldig aan de misdrijven zoals 
omschreven in de inleidende dagvaarding.

Veroordeelt beklaagde voor deze vermengde feiten tot 
een geldboete van 500,00 euro te vermeerderen met 45 
opdeciemen (x 5,5) en alzo gebracht op 2.750,00 euro 
of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen.

Verplicht de veroordeelae 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
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25 euro te verhogen met 45 opdeciemen en alzo gebracht 
op 137,50 euro.

Verwijst beklaagde tevens tot de kosten van de 
publieke vordering, deze voorgeschoten door de 
openbare partij, begroot op de som van 99,61 euro, 
doch niet inbegrepen de kosten van overschrijving ter 
hypotheken van huidig vonnis.

Legt aan de veroordeelde de verplichting op tot het 
betalen van een vergoeding van 25,00 euro.

Beveelt op vordering van de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur het herstel van de plaats 
in de vorige toestand binnen een termijn van een jaar, 
niet zijnde een dwangsomtermijn in de zin van artikel 
1385bis Ger.W., door de verwijdering van de 
wooncontainer en metalen toegangspoort, het opvullen 
van de bouwput met zuivere teelaarde en de 
verwijdering van alle afbraakmaterialen op het terrein 
en dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 
€ 125 per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend 
op het verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn 
en in zoverre huidig vonnis werd betekend.

Zegt voor recht dat de overheid die het vonnis 
uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 
afkomstig van de herstelling van de plaats, te 
vervoeren en te verwijderen.

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen, ingeval het vonnis niet vrijwillig wordt 
uitgevoerd, zelf in de uitvoering ervan kunnen 
voorzien, kosten hiervan - verminderd met de opbrengst 
van de verkoop van materialen en voorwerpen - 
verhaalbaar op de beklaagde op vertoon van een 
kostenstaat begroot en uitvoerbaar verklaard door de 
beslagrechter in de burgerlijke rechtbank.

* * *

I. Procedure.
Het Openbaar Ministerie werd gehoord in zijn 
vordering.

De beklaagde werd gehoord in zijn middelen van 
verdediging, ontwikkeld door mr. M. Sampermans, 
advocaat bij de balie te Hasselt evenals door hemzelf.
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De door deze partij neergelegde stukken werden in het 
beraad betrokken.

De hogere beroepen van de beklaagde en van het 
Openbaar Ministerie, naar vorm en terraijn regelmatig, 
zijn ontvankelijk.

II. Motivering ten gronde.
Waar de eerste rechter terecht aannam dat sinds 1 
September 2009 de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening 
in werking is getreden, dienen de feiten van de 
tenlastelegging geactualiseerd in die zin dat zowel 
het oprichtingsmisdrijf (tenlastelegging sub A.) als 
het instandhoudingmisdrijf (tenlastelegging sub B.) 
thans strafbaar zijn gesteld door artikel 6.1.1.eerste 
lid, 1° van voormelde codex; deze actualisering laat 
de feiten, voorwerp van de strafvervolging, verder 
ongemoeid en beklaagde heeft zich daarop kunnen 
verdedigen.

De schuld van de beklaagde aan de hem ten laste 
gelegde feiten sub A. en B. zoals geactualiseerd, is 
bewezen gebleven na hernieuwd onderzoek door het Hof 
ter terechtzitting en aan de hand van de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan en om de 
oordeelkundige overwegingen van de eerste rechter, 
door beklaagde niet weerlegd zijnde, die het Hof 
bijtreedt en alhier overneemt en als volgt aanvult.

Zowel het plaatsen van de wooncontainer als de metalen 
poort zijn stedenbouwkundig vergunningsplichtig en 
beklaagde beschikt niet over zodanige vergunning; de 
bewering dat die bewuste poort reeds 60 jaar aanwezig 
is, is volkomen ongeloofwaardig nu immers naar 
aanleiding van een voorgaande bouwinbreuk in december 
2005 ter plaatse vaststellingen werden gedaan en 
zodanige poort niet werd aangetroffen; met betrekking 
tot de wooncontainer heeft beklaagde zelf aangegeven 
dat hij die zelf heeft geplaatst na de voormelde 
vaststellingen.

Voor zover beklaagde zelf foto's nam waarop plots 
luchtbanden onder die wooncontainer te zien zijn met 
een trekstang waarvoor een tractor, doet dit niet af 
aan hetgeen voorheen duidelijk werd vastgesteld m.n. 
dat die wooncontainer op de grond stond op houten 
blokken; beklaagde gaf trouwens toe dat die 
wooncontainer, door hem steeds doch ten onrechte 
omschreven als caravan, ook beschikbaar was als 
slaapplaats voor jongeren die op kamp kwamen, hetgeen 
aangeeft dat alzo beoogd werd een permanente 
woongelegenheid ter plaatse binnen het natuurgebied te 
creeren, hetgeen niet mogelijk is zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning en dewelke, gelet op de 
aard van het gebied, niet zou kunnen verkregen worden.
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De bewering van beklaagde dat mogelijks andere 
bouwinbreuken in de onmiadellijke omgeving van zijn 
eigendom niet worden vervolgd, is niet ter zake 
dienend en betreft louter het vervolgingsbeleid van de 
procureur des konings en desgevallend van het al dan 
niet ageren van de stedenbouwkundige diensten en doet 
alleszins niets af aan de strafrechtelijke inbreuken 
zoals in hoofde van de beklaagde vastgesteld.

De eerste rechter nam terecht aan dat de verschillende 
misdrijven zoals aangenomen en bewezen bevonden sub A. 
en B. in hoofde van de beklaagde de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig 
opzet zodat bij toepassing van artikel 65 lid 1 van 
het Strafwetboek alleen de zwaarste straf dient 
uitgesproken.

De eerste rechter legde een wettige en aan de persoon 
van de beklaagde, daarbij rekening houdende met zijn 
strafrechtelijk verleden, en aan de omstandigheden en 
de relatieve ernst van de feiten aangepaste 
bestraffing op aan de beklaagde, zodat het Hof ook 
deze bestraffing bevestigt omwille van de 
oordeelkundige redengeving van de eerste rechter die 
het Hof bijtreedt en herneemt; de omvang van de 
opgelegde geldboete en het gegeven dat aan de 
beklaagde geen gunst van enig uitstel van 
tenuitvoerlegging wat betreft die straf wordt 
verleend, is terecht ingegeven door de vaststelling 
dat beklaagde reeds in het verleden soortgelijke 
inbreuk pleegde en uit zijn veroordeling destijds 
blijkbaar niet de passende lering heeft getrokken; de 
duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast 
aan de omvang van de opgelegde geldboete.

Nu de feiten bewezen zijn is de eerste rechter terecht 
ingegaan op de herstelvordering van de 
stedenbouwkundig inspecteur zoals uitvoerig 
gemotiveerd in diens vordering tot herstel en 
waaromtrent een eensluidend advies voorligt van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid d.d. 13 juli 2009.

Het betreffende perceel is gelegen in een 
natuurgebied, een ruimtelijk kwetsbaar gebied 
uitmakende en derhalve kan een herstelvordering 
steunen zowel op het oprichtingsmisdrijf als op het 
misdrijf van instandhouding.

Uit deze schriftelijke vordering blijkt op duidelijke 
en niet mis te verstane wijze de wil van de overheid 
en zij is gesteund op de concrete gegevens van de 
zaak, is zowel intern als extern wettig en beoogt op 
gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het 
herstel van de gevolgen van de door de beklaagde 
gepleegde misdrijven, steunt op motieven van goede
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ruimtelijke ordening en is niet kennelijk onredelijk, 
integendeel.

Het op te leggen herstel omvat te dezen: de 
verwijdering van de wooncontainer op blokken en de 
metalen toegangspoort inclusief eventuele vloerplaat 
en fundamenten, het opvullen van de bouwput met 
zuivere teelaarde en de verwijdering van de 
afbraakmaterialen van het terrein.

Het past om te dezen de termijn voor het herstel te 
bepalen op 6§n jaar vanaf het in kracht van gewijsde 
gaan van huidig arrest.

Verder komt het passend over om, zoals de eerste 
rechter terecht besliste, een dwangsom op te leggen 
waarvan het bedrag dient bepaald op 125,00 EUR 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, met dien verstande dat 
die dwangsom zal opvorderbaar zijn vanaf de eerste dag 
na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het 
huidig arrest vooraf werd betekend, deze termijn geen 
dwangsomtermijn zijnde.

OM DEZE REDENEN:
HET HOF,
Recht doende op tegenspraak.

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

- 162, 185, 190, 190 ter, 194, 195, 199, 200,
202, 203, 203 bis, 210, 211 wetboek van 
strafvordering
1, 2, 3, 7, 38, 40, 65 strafwetboek 
44, 64, 65, 68 en 69 van de wet van 29 maart 
1962, gew. art. 4, 20, 21 en 25 van de wet van 
22 december 1970, art. 78 en 81 van de wet van 
29 maart 1962, zoals aangevuld door art. 2 van 
het decreet van 28 juni 1984, gew. art. 42, 66, 
68, 71 en 72 van het decreet van 22 oktober 
1996, thans art. 2, 93.1°.a), 146, 149, 150, 
151, 153, 160 en 204 decreet van 18 mei 1999 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening, gew. art. 2 decreet van 28 September 
1999, gew. art. 16, 36, 38, 64 van het decreet 
van 26 april 2000, gew. art. 4 en 10 decreet 
van 13 juli 2001, gew. art. 2 en 3 decreet van
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1 maart 2002, gew. art. 6 en 7 decreet van 8 
maart 2002, gew. art. 7, 8, 9, 11 en 12 van het 
decreet van 4 juni 2003, gew. art. 46, 47 en 48 
decreet van 21 november 2003 en gew. art. 36, 
50, 53, 54, 55, 56, 61, 95, 110 en 111 van het 
decreet 27 maart 2009

- 4.2.1.1°.a), 6.1.1.lid 1.1°, 6.1.41.S1, 6.1.42,
6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening
1 van de wet van 5 maart 1952
36 van de wet van 7 februari 2003
2 en 3 van de wet van 26 juni 2000
3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998
5, 6 en 8 van het decreet van 7 december 2001 
58 van het K.B. van 18 december 1986 
28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 
91 van het K.B. van 12 december 1950 
1385bis gerechtelijk wetboek

Ontvangt de hogere beroepen;

Wijzigt het bestreden vonnis;

Actualiseert de feiten van de tenlasteleggingen A. en 
B. zoals hoger vermeld (pagina 5);

Verklaart de beklaagde schuldig aan de hem ten laste 
gelegde feiten sub A. en B. zoals geactualiseerd;

Stelt vast dat deze verschiUende misdrijven zoals 
aangenomen en bewezen bevonden sub A. en B. de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van 
een zelfde misdadig opzet;

Veroordeelt de beklaagde voor deze vermengde 
feiten A. en B. zoals geactualiseerd tot een 
geldboete van VIJFHONDERD EURO te vermeerderen met 
45 opdeciemen en alzo gebracht op TWEEDUIZEND 
ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO of een vervangende 
gevangenisstraf van NEGENTIG DAGEN;

Verplicht beklaagde 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 VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 45 
opdeciemen en alzo gebracht op HONDERD 
ZEVENENDERTIG EURO en VIJFTIG CENT;

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van 
EENENDERTIG EURO en ACHTENTWINTIG CENT;
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Beveelt beklaagde de plaats in de vorige staat te 
herstellen, hetgeen impliceert:

de verwijdering van de wooncontainer op blokken en 
de metalen toegangspoort 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 EEN JAAR ingaande vanaf het 
in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest;

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen een 
jaar na het in kracht van gewijsde gaan van huidig 
arrest in de vorige staat wordt hersteld, en/of 
het strijdige gebruik niet binnen die termijn 
wordt gestaakt, zoals hiervoor gezegd, dat de 
stedenbouwkundige inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen, ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de 
beklaagde;

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, 
opgesteld door de overheid die het arrest 
uitvoert, of begroot en uitvoerbaar verklaard door 
de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank;

Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de 
veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, tot 
betalingaan de stedenbouwkundige inspecteur van 
een dwangsom van HONDERD VIJFENTWINTIG 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;

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar 
Ministerie ten laste van de Staat;

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten gerezen 
op de strafvordering en op de herstelvordering in 
beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare 
partij in totaal begroot op 185,83 euro.
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Dit arrest is gewezen te ANTWERPEN door het 
HOF VAN BEROEP, TWAALFDE KAMER, 
samengesteld uit

P. BUYLE, Raadsheer wnd. Voorzitter,

L. KNAPEN, Raadsheer,

E. DE WOLF, Plaatsvervangend Raadsheer,

en op de openbare terechtzitting van

ZEVENENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN ELF

uitgesproken door P. BUYLE, Raadsheer wnd. 
Voorzitter,

in aanwezigheid van Advocaat-generaal L. DE MOT, 

met bijstand van Grittier J. GEYSEMANS.

L. KNAPEN P. BUYLE




