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2021/PGA/2520- 2021/VJll/842 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoord igd door mr. 

2. 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

advocaat bij de balie 

in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. advocaat bij de balie 

1. Ten laste gelegde feiten 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagden als dader of mededader in de zin van 

artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetziJ zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetz1J in strijd met de vergunning, hetzij na 

verval, vern ietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 

schorsing van de vergunning , hierna vermelde handelingen, 
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zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° c (het verrichten van navolgend bouwwerk, met 

uitzondering van onderhoudswerken: het afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden 

van een constructie), namelijk in weerwil van de vergunning d.d. 13 december 2014 nummer 

van bouwwerken te hebben uitgevoerd zonder naleving van 

de voorwaarde van voorafgaandehJke afbraak van het gedeelte, dieper dan 17 meter op het 

pand, gelegen te kadastraal gekend als 

met een oppervlakte van 4a80ca, eigendom van en 

na verlijden van de akte van aankoop d.d. 3 juli 2013 door notaris 

Te tussen 13 december 2014 en 1 mei 2016, meermaals, in meerdere malen 

door en 

Tevens gedagvaard om zich te horen veroordelen tot uitvoering van de herstelvordering van 

de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur en de Burgemeester te (zie stuk 7 

van het dossier} 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref. · 

Bedrag: 240,00 euro 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

d.d. 14 april 2021 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 1 junt 2021 door de rechtbank van eerste aanleg 

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

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde 

Verklaart eerste beklaagde 

omschreven. 

schuldig aan de tenlastelegging, zoals hierboven 
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Veroordeelt eerste beklaagde voor de feiten onder de tenlastelegging tot een 

geldboete van 100 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 600 euro of een 

vervangende gevangenisstraf van 30 dagen. 

Gelast het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf gedurende 3 jaar voor 2/5 van de 

geldboete, zijnde 40 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 240 euro. 

Verplicht eerste beklaagde bij toepassing van artikel 29 Wet 01.08.1985, 

gew1JZ1gd biJ Wet 22.b4.2003, K.B. 19.12.2003 en K.B. 31.10.2005 tot betaling van een 

bedrag van 25 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 150 euro, bij wijze 

van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzetteliJke gewelddaden, ingesteld bij artikel 28 Wet 01.08.1985. 

Legt aan eerste beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 149 K.B. 

28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een 

vergoeding op van 50,00 euro. 

Veroordeelt eerste beklaagde overeenkomstig artikel 4, § 3, ls.te lid Wet 19 

maart 2017 tot een bijdrage van 20,00 euro aan het begrotingsfonds voor de juridische 

tweedeliJnsbiJstand. 

Tweede beklaagde 

Verklaart tweede beklaagde 

hierboven omschreven. 

Veroordeelt tweede beklaagde 

schuldig aan de tenlastelegging, zoals 

voor de feiten onder de tenlastelegging 

tot een geldboete van 100 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 600 euro 

of een vervangende gevangenisstraf van 30 dagen. 

Gelast het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf gedurende 3 jaar voor 2/5 van de 

geldboete, zijnde 40 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 240 euro. 

Verplicht tweede beklaagde bij toepassing van artikel 29 Wet 

01.08.1985, gewijzigd biJ Wet 22.04.2003, K.B. 19.12.2003 en K.B. 31.10.2005 tot betaling 

van een bedrag van 25 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 150 euro, bij 

w11ze van bijdrage tot de financiering van het B1JZonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzetteliJke gewelddaden, ingesteld b1J artikel 28 Wet 01.08.1985. 
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Legt aan tweede beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 149 

K.B. 28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een 

vergoeding op van 50,00 euro. 

Veroordeelt tweede beklaagde overeenkomstig artikel 4, § 3, lste lid 

Wet 19 maart 2017 tot een b1Jdrage van 20,00 euro aan het begrotingsfonds voor de 

juridische tweedeliJnsbiJstand. 

Herstelvordering 

Veroordeelt eerste beklaagde en tweede beklaagde 

overeenkomstig artikel 6.3.1, § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hoofdelijk tot: 

- de uitvoering van bouw- of aanpassmgswerken aan het pand, gelegen te 

kadastraal gekend als 6e afdeling, perceel hetgeen 

de afbraak impliceert van het gedeelte van 6,87 meter van het pand dat dieper 

gelegen is dan de volgens de voorwaardeliJke vergunning van 13 november 2014 

toegestane 17 meter bouwdiepte; 

binnen een termijn van 12 maanden na de betekening van dit vonnis; 

- en zulks onder verbeurte van een DWANGSOM van 125,00 euro per dag vertraging 

vanaf de eerste dag na het verstrijken van voornoemde hersteltermijn van 12 

maanden met een maximum van 100.000,00 euro. 

ZEGT VOOR RECHT dat de of de stedenbouwkundige Inspecteur, indien het 

vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd, overeenkomstig artikel 6.3.4. Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien na advies van de Hoge 

Raad voor de Handhavingsuitvoering en dat in zulk geval eerste beklaagdE en 

tweede beklaagde 1oofdeliJk worden verplicht tot terugbetaling van de 

kosten. 

Kosten 

Veroordeelt eerste beklaagde en tweede beklaagde 

hoofdelijk tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op 588,63 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 
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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 van de beklaagden en 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 beklaagden 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 met betrekking tot de procedure, hun 

schuldigverklaring aan de feiten onder de enige tenlastelegging, de opgelegde straf, het 

aanhouden van de burgerlijke belangen en de herstelvordering zijn nauwkeurig. 

3. De verzoekschriften van het Openbaar Ministerie ten opzichte van elk van beide 

beklaagden zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering werden tijdig ingediend 

ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de telkens daarin 

bepaalde grief met betrekking tot de straf 1s nauwkeurig. 

4. De hogere beroepen van de beklaagden en van het Openbaar Ministerie zijn regelmatig 

naar vorm en termijn en zijn ontvankelijk, gelet op het bovenstaande. 

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 beperkt de rechtsmacht van het 

hof zich daarom tot de beoordeling van de beschikkingen van het bestreden vonnis die 

betrekking hebben op de procedure, de schuldigverklaring van de beklaagden aan de feiten 

onder de enige tenlastelegging, de opgelegde straf, het aanhouden van de burgerl ijke 

belangen en de herstelvordering. 
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5. Beoordeling - met betrekking tot de procedure 

5.1. De omschrijving van de feiten 

Nadat de feiten onder de enige tenlastelegging m de dagvaarding waren omschreven als een 

inbreuk op artikel 4.2.1.5° a) VCRO (het zonder of in strijd met een stedenbouwkundige 

vergunning gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor het opslaan van 

gebruikte of afgedankte voertuigen, allerlei materia len, materieel of afval), werden deze in 

het bestreden vonnis terecht impliciet geherkwalificeerd als een inbreuk op artikel 4.2.1.1° 

c) VCRO (het zonder of in strijd met een stedenbouwkundige vergunning afbreken, 

herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie). 

Deze heromschreven tenlastelegging dient evenwel ook te worden geactualiseerd. 

De door het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (B.S. 23 oktober 

2014) bepaalde w1Jzigingen aan het vergunningsluik van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (verder VCRO) zijn m werking getreden op 23 februari 2017. Door artikel 296 van 

voormeld decreet van 25 april 2014 werden in artikel 4.2.1 VCRO de woorden "zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunnmg11 vervangen door de woorden "zonder 
voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 

Artikel 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (B S. 27 augustus 2014) bepaalt dat dit in werking treedt 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 

wordt vastgelegd. Dit betekent dat dit decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving 

van de omgevingsvergunning in werking zou zijn getreden op 23 februari 2018. Echter 

ingevolge artikel 51 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van 

de Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018 (B.S. 28 februari 2018), is het decreet van 25 

apnl 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning met uitzondering van 

artikel 145, tweede lid 1n werking getreden op 1 maart 2018. 

Het nieuwe artikel 6.2.1, eerste lid VCRO houdt thans de strafbepalingen in en luidt als volgt, 

toegepast op de onderhavige zaak. 
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"De hierna volgende handelmgen en omissies worden stedenbouwkundige misdruven 
genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vi;f ;aar en 

met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen: 
1 ° het wtvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelmgsvergunmng, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunnmg voor het verkavelen van gronden, hetzij in striJd met de 
betreffende vergunning, of het verder uitvoeren van de handelingen, vermeld in 
artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 
termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
betreffende vergunnmg; 
... [ ... ] ... " . 

De feiten onder de enige tenlastelegging maken een inbreuk uit op het artikel 4.2.1.1° c) 

VCRO (het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie). 

De feiten zijn na de hoger vermelde wetswijzigingen st rafbaar gebleven, weliswaar ingevolge 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning 

thans op grond van artikel 6.2.1., eerste lid, 1°, VCRO (voorheen 6.1.1., eerste l id, 1°, VCRO). 

De strafmaat 1s eveneens hetzelfde gebleven. 

Deze actualisering brengt geen wijziging aan in het voorwerp van de huidige strafvervolging. 

De beklaagden werden van het bovenstaande in kennis gesteld door de nota, neergelegd 

door het Openbaar Ministerie op 30 augustus 2021 en konden hierover standpunt innemen. 

In diezelfde nota werd ook terecht voorgesteld om de materiele vergissingen met betrekking 

tot de vergunning waarnaar in de tenlastelegging verwezen wordt, recht te zetten. Zo dient 

in plaats van de verwijzing naar de vergunning van 13 december 2014 nummer 

van de te worden verwezen naar de vergunning van 13 november 2014 van de 

Deputatie van de provincie Als gevolg hiervan dient ook de begindatum van de 

incrimmatieperiode te worden aangepast. Ook deze aanpassingen brengen geen wijziging 

aan in het voorwerp van de huidige strafvervolging en de beklaagden hebben ook hierover 

standpunt kunnen innemen. 
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5.2. Met betrekking tot de verjaring 

Artikel 21, eerste lid, 4°, Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, 

behoudens hier niet toepasselijke uitzonderingen, de strafvordering voor wanbedrijven 

verjaart na verloop van vijf jaar te rekenen van de dag waarop het wanbedrijf is gepleegd. 

De aan de beklaagden ten laste gelegde feiten, die onderling niet gescheiden zijn door een 

tijdsverloop dat langer 1s dan de toepasselij ke verjaringstermiJn, zijn - voor zover bewezen -

1n hunnen hoofde de voortgezette en opeenvolgende uitvoering van een zelfde misdadig 

opzet, zodat de verjaring van de strafvordering voor al deze feiten samen slechts begint te 

lopen vanaf het laatst gepleegde feit. Uit de verdere beoordel ing zal bl ijken dat dit laatste 

feit zich heeft voorgedaan tussen het navolgend proces-verbaal van vaststelling van de 

gemachtigd ambtenaar van d.d. 24 november 2014 en de einddatum 

1 mei 2016. 

Indien de feiten worden gesitueerd in een tijdsperiode, zonder nadere aanduiding, dient 

voor de berekening van de verjaring van de strafvordering te worden uitgegaan van het voor 

de beklaagde meest gunstige tij dstip, ztJnde hier dus 24 november 2014. 

De veqaring van de strafvordering werd binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn het 

laatst nuttig gestuit door een daad van onderzoek in de zin van artikel 22, eerste lid, 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering door het verhoor van de beide 

beklaagden op 5 juni 2019 door de lokale politie van de zone 

(navolgend proces-verbaal - stuk 500 strafdossier). 

De verjaring is dus niet ingetreden. 

5.3. Met betrekking tot het verzoek tot het horen van getuigen 

De beklaagden verzoeken op blz. 12 en 13 van hun syntheseconclusie om 'diverse 

politiekers' die deelnamen aan een gesprek omtrent het niet-vergund karakter van de 

werkzaamheden als getuige te horen. 

Het hof gaat niet in op dit onnauwkeurig verzoek tot het horen van getuigen à décharge. De 

beklaagden hebben noch het verzoek zelf, noch de relevantie daarvan voor het voorwerp 

van de beschuld iging voldoende onderbouwd. 
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ZIJ maken niet aannemeilJk op welke wijze de gevraagde onderzoeksmaatregel enige 

weerslag zou kunnen hebben op de beoordeling van deze zaak door het hof, rekening 

houdend met de concrete omstandigheden van de zaak. 

6. Beoordeling op strafrechtelijk gebied 

6.1. Met betrekking tot de schuld 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van de beide beklaagden aan de hen ten laste gelegde feiten, zoals door de eerste 

rech ter heromschreven, bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter op blz. 

3 en 4 van het bestreden vonnis, welke door de beklaagden in hoger beroep niet wordt 

weerlegd en die door het hof wordt beaamd en overgenomen en in antwoord op de 

syntheseconclusie van de beklaagden wordt aangevuld met de hierna volgende eigen 

redenen. 

Uit een proces-verbaal van vaststelling van 4 jun, 2014 van de gemachtigd ambtenaar van 

(stuk 33 strafdossier) blijkt dat de beklaagden hun eengezinswoning op 

dat ogenblik al hadden opgesplitst in twee entiteiten en dat zij die woning aan de 

achtergevel hadden uitgebreid tot een bouwdiepte van ongeveer 24 meter. Volgens hun 

eigen verklaring en hun syntheseconclusie hadden de beklaagden die werken al aangevat in 

de loop van april 2014. 

Nochtans heeft het college van burgemeester en schepenen van pas 

op 26 juni 2014 aan de beklaagden een stedenbouwkundige vergunning verleend tot het 

verbouwen en uitbreiden van hun eengezinswoning tot twee appartementen, evenwel 

onder de strikte voorwaarde dat eerst de al gerealiseerde - maar onvergunbare -

uitbreiding van hun woning tot een bouwdiepte van meer dan 17 meter moest worden 

afgebroken alvorens gebruik kon worden gemaakt van de vergunning. Het beroep van een 

aanpalende eigenaar tegen deze beslissing werd op 13 november 2014 afgewezen door de 

deputatie van de provincie die de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 26 juni 2014 bevestigde. De beslissing van de deputatie werd niet bestreden 

bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
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Derhalve beschikten de beklaagden met ingang van 13 november 2014 over een definitieve 

stedenbouwkundige vergunning met de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij daarvan pas 

gebruik mochten maken nadat ZIJ eerst de reeds eerder uitgevoerde wederrechtelijke 

uitbreiding van hun woning zouden hebben afgebroken. 

Uit het strafdossier blijkt onmiskenbaar dat de beide beklaagden tijdens de hoger voorziene 

1ncnm1nat1eperiode vervolgens meermaals werken hebben verricht of minstens hebben 

doen verrichten tot verbouwing en uitbreiding van hun woning zonder voorafgaandelijk deze 

uitbreiding af te breken, hetgeen manifest in strijd 1s met de vermelde voorwaarde van de 

stedenbouwkund ige vergunning die hen verleend was. 

Integendeel blijkt uit het navolgend proces-verbaal van vaststelling van 15 JUii 2016 van de 

gemachtigd ambtenaar van dat de beklaagden op dat ogenblik het 

wederrechtelijk uitgebreid nieuwbouwgedeelte nog verder hadden afgewerkt door onder 

meer te vloeren, radiatoren te installeren, een keuken in te richten en binnendeuren te 

plaatsen (zie stuk 124 strafdossier. Deze werken waren nog niet uitgevoerd bij een eerdere 

controle op 24 november 2014 (zie stuk 97 strafdossier). 

Uit de aard van de verrichte werkzaamheden en het feit dat de beklaagden op het ogenblik 

van de controle van 15 Juli 2016 al in de woning woonden, leidt het hof af dat deze 

afwerking integraal tijdens de hoger vermelde incnminatieperiode heeft plaatsgevonden. 

De stelling van de beklaagden dat zij steeds te goeder trouw ziJn geweest, maar dat zij 

werden misleid door hun architect, is ongeloofwaardig. 

De beklaagden hadden kennis van de voorwaardelijke vergunning d.d. 26 juni 2014 van het 

college van burgemeester en schepenen te alsook van het administratief beroep 

dat daartegen was ingesteld door een aanpalende eigenaar. Tijdens die beroepsprocedure 

werd beklaagde immers persoonlijk gehoord op 7 oktober 2014, zoals blijkt 

uit stuk 200 van het strafdossier. Zij hadden er ook kennis van dat deze voorwaardeliJke 

vergunning in beroep werd bevestigd, nu deze beslissing aan hun toenmalige advocaat werd 

meegedeeld. Deze kennisneming blijkt ook uit de door de beklaagden neergelegde eigen 

bnefw1ssehng en uit het feit dat zij nadien een regularisatievergunning aanvroegen. 

Desalniettemin hebben de beklaagden van deze voorwaardellJke vergunning gebruik 

gemaakt zonder voorafgaandeliJk de daarin opgenomen voorwaarde na te leven. In plaats 

van het wederrechtelijk uitgebreid nieuwbouwgedeelte af te breken hebben zij dit gedeelte 

zelfs verder afgewerkt. 
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De beklaagden kunnen de verantwoordelijkheid voor deze verdere afwerking niet afschuiven 

op hun architect. De eigen verklanng van beklaagde van 24 juni 2014 dateert 

weliswaar van voor aanvang van de mcnm1natieperiode, maar geeft wel inzicht in diens 

houding over de naleving van de vergunningsplicht: "we hadden het geel formulier gehad, de 

bekendmakmg, en waren dan ook al begonnen met de verbouwing. We moesten echter 

wachten tot het wit formulier, de vergunning kwam. Dit hebben we echter niet gedaan, 

niemand wacht op dat wit formulter om te beginnen met de werken" (zie stuk 64 

strafdossier). 

De beklaagden tonen niet aan dat er sprake 1s van onoverwinnelijke feitelijke dwaling 

doordat zij werden misleid door hun architect. ZIJ hebben er daarentegen vrijwillig, bewust 

en zonder dwang voor geopteerd om de in hun stedenbouwkundige vergunning opgelegde 

voorwaarde naast zich neer te leggen. 

De door de beklaagden neergelegde stukken in verband met de beweerde sms

communicatie met hun architect kan niet op zijn waarachtigheid worden gecontroleerd, 

maar doet m ieder geval geen afbreuk aan deze vaststelling. 

Er is ook geen reden om in te gaan op het verzoek van de beklaagden om de architect als 

getuige ter terechtzitting te horen. Deze onderzoeksmaatregel is niet relevant voor het 

voorwerp van de beschuldiging, nu ziJ in het licht van de hierboven aangehaalde 

overwegingen geen weerslag kan hebben op de schuldbeoordeling in hoofde van de beide 

beklaagden Door deze beslissing wordt het recht van de beklaagden op een eerlijke 

behandeling van hun zaak in zijn geheel beschouwd niet in het gedrang gebracht. 

Dat de architect volgens de beklaagden een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid zou 

dragen, maakt niet het voorwerp uit van de huidige strafvervolging en kan op zichzelf 

evenmin enige weerslag hebben op hun eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

Alle door de wet vereiste constitutieve bestanddelen van het ten laste gelegd misdrijf zijn 

derhalve bewezen lastens de beide beklaagden. De hoger aangepaste mcriminat1eperiode is 

,n overeenstemming met de resultaten van het vooronderzoek en wordt door het hof 

bijgetreden. 

De beklaagden stellen ten onrechte dat zij niet langer strafbaar kunnen gesteld worden 

omdat het instandhouden van een niet-vergunde of onregelmatig vergunde constructie in 

een niet-ruimtelijk gebied in 2003 1s opgeheven. De aan de beklaagden ten laste gelegde 

feiten betreffen geen instandhoudingsmisdrijf, maar een aflopend oprichtingsmisdrijf. 



Hof van beroep Antwerpen· ) 14 

6.2. Met betrekking tot de straftoemeting 

De beklaagden werpen in hun conclusie ten onrechte op dat de duur van hun strafvervolging 

de redelijke termijn heeft overschreden. Het strafdossier 1n zijn geheel overziende, stelt het 

hof immers noch in de fase van het vooronderzoek, noch in de fase van de strafvervolging 

van de beklaagden in eerste aanleg of in hoger beroep enige periode van stilstand vast 

waarvoor geen gerechtvaardigde verantwoording bestaat. 

BiJ de straftoemeting wordt rekening gehouden met 

- de persoonlijkheid van elk van beide beklaagden; 

het strafrechtelijk verleden van beklaagde wiens strafregister melding maakt 

van v1Jf eerdere veroordelingen voor verkeersinbreuken. Ook werd hij m 2002 

schuldig verklaard aan een diefstal met geweld of bedreiging en met andere 

verzwarende omstandigheden, waarvoor hem een probatieopschortmg werd 

verleend, 

het blanco strafregister van beklaagde 

de omstandigheden, de aard en de ernst van de feiten, die blijk geven van een gebrek 

aan respect voor de reglementering die onze ruimtelijke ordening regelt. De 

beklaagden hebben hun eigen belang gesteld boven het algemeen belang dat de 

gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening; 

de vaststelling dat de beklaagden tot tweemaal toe een stakingsbevel hebben 

doorbroken; 

het verstriJken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake is van een 

overschrijding van de redelijke termijn. 

Het hof gaat niet in op het ondergeschikt verzoek van de beklaagden om hen de gunst van 

de opschorting te verlenen, hetgeen hen onvoldoende zou wijzen op hun maatschappelijke 

beperkingen en verplichtingen, en een onvoldoende en ongepaste reactie naar hun persoon 

zou uitmaken, gelet op de aard en ernst van de feiten . ZiJ hebben de strafwet doelbewust 

overtreden vanuit een verderfelijk idee dat er mogelijk geen vervolgingsprioriteit zou 

worden verleend aan bouwm1sdnJven. De beklaagden maken ook niet aannemelijk dat een 

veroordeling hun reclassering in buitenproportionele mate in het gedrang zou brengen. 

Daarom dient aan elk van beide beklaagden een geldboete te worden opgelegd van 150,00 

euro, na verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 900,00 euro of een vervangende 

gevangenisstraf van dertig dagen. 
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Net als de eerste rechter verleent het hof aan de beklaagden, die daartoe aan de 

voorwaarden voldoen, gedurende een termijn van drie jaar uitstel van tenuitvoerlegging, 

maar dan voor een gedeelte van één derde van deze geldboete. 

De omvang van deze straf is aangepast aan de ernst van de bewezen verklaarde feiten en 

moet de beklaagden ervan weerhouden in de toekomst nog dergelijke laakbare handelingen 

te stellen. De duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de 

geldboete. 

Verder werden beide beklaagden door de eerste rechter terecht veroordeeld tot betaling 

van een bijdrage aan het slachtofferfonds, die weliswaar dient t e worden vermeerderd met 

70 opdeciemen, alsook tot betaling van een bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische 

tweedelljnsbijstand en een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze laatste 

bijdrage en vergoeding worden geindexeerd zoals verder bepaald. 

6.3. Met betrekking tot de herstelvordering 

De herstelvordenng is niet verJaard. Deze vordering is immers een maatregel van burgerlijke 

aard die tot de strafvordering behoort, zodat deze vordering conform artikel 26 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, niet verjaart vóór de strafvordering. 

Ook betreffende deze herstelvordering 1s overigens de redelijke termijn niet overschreden. 

Het strafdossier in zijn geheel overziende, 1s er noch in de fase van het vooronderzoek, noch 

in de fase van de strafvervolging van de beklaagden in eerste aanleg of in hoger beroep 

enige periode van stilstand geweest waarvoor geen gerechtvaardigde verantwoording 

bestaat. 

Het weliswaar ruime tijdsverloop sedert de feiten mag niet tot gevolg hebben dat daardoor 

de door de beklaagden gecreèerde wederrechtelijke toestand, die in strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening, een permanent karakter krijgt door ten gunste van de overtreders het 

recht te doen ontstaan om daar blijvend voordeel uit te halen. 

De herstelvordenng namens de gemeente overeenkomstig artikel 6.3.1 VCRO (zie 

stuk 233 strafdossier) beoogt de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken die nodig Zij n 

om de woning in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde stedenbouwkundige 

vergunning van 26 juni 2014, bevestigd door de deputatie van de provincie op 13 

november 2014, hetgeen inhoudt dat de bouwdiepte van het wederrechtelijk uitgebreid 
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nieuwbouwgedeelte zodanig dient te worden aangepast dat de totale bouwd1epte van de 

woning maximaal 17 meter bedraagt. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur sloot zich bij deze herstelvordering aan en 

vordert biJkomend dat aan de beklaagden in geval van niet-uitvoering een dwangsom wordt 

opgelegd van 125,00 euro per dag, zonder dat daarbij standpunt werd ingenomen over een 

gepaste hersteltermijn. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende op 6 januari 2017 positief advies over 

deze herstelvordering, die nadien per aangetekende brief van 8 februari 2017 overgemaakt 

werd aan het Openbaar Ministerie. 

De vordering tot herstel door de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken is geënt op de 

bewezen verklaarde feiten. 

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 stnjd1ge gebruik. 

Het is de taak van de rechter om na te gaan of de beginselen van behoorliJk bestuur werden 

nageleefd en of deze herstelvordering op grond van artikel 159 Grondwet al dan niet 

onwettig is. 

De gemotiveerde herstelvordenng, die positief werd geadviseerd door de Hoge Raad voor 

het Handhavingsbeleid, 1s zowel intern als extern wettig en beoogt, binnen de weerhouden 

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

door de beklaagden gepleegd misdrijf. 
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ZIJ steunt op motieven van goede ruimtel ij ke ordening en is niet kennel ijk onredelijk, zoals 

ten onrechte wordt opgeworpen door de beklaagden. 

Het gevolg van het misdrijf is niet kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelijke ordening. 

Het ruimtegebruik en de bouwdichtheid zijn niet inpasbaar binnen de onmiddellijke 

omgeving 1n de en zijn niet verenigbaar met de aldaar beleidsmatig gewenste 

ontwikkeling. In het kader van de uiteindel ijk afgewezen regularisatieaanvraag werd terecht 

overwogen dat de u1tgebre1de bouwd1epte leidt tot een overdreven terreinbezetting en 

terrernverhardrng en dat er slechts een zeer beperkte bruikbare tuinruimte overblijft. 

Enkel de tweede of derde herstelmaatregel zijn derhalve aan de orde. 

In dit geval volstaan de gevorderde bouw- of aanpassingswerken kennelijk om de plaatselijke 

ordening te herstellen 

Bij toepassing van artikel 6.3.1., § 1, tweede lid VCRO dient het bevolen herstel steeds de 

volledige illegaliteit ter plaatse te dekken, ook al werd die mee veroorzaakt door 

stedenbouwkundige misdriJven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn. Het 

herstel dient hier dus ook te strekken tot verwijdering van de wederrechtelijk gebouwde 

u1tbre1ding, die voorafgaand aan de thans te beoordelen feiten werd opgericht. 

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

gehandhaafd voor de beklaagden geen onredelijke last mee die het voordeel dat voor de 

ruimtelijke ordening zou ontstaan overstijgt. De persoonlijke toestand van de beklaagden is 

geen criterium om tot de onredel1jkhe1d van de herstelvordering te besluiten, nu zij, zoals 

hoger vermeld, de plaatselrJke bouwreglementen doelbewust naast zich neer legden vanuit 

het idee dat aan de handhaving daarvan mogelijk geen gevolg zou worden gegeven. 

Gelet op de aard en omvang van de opgelegde herstelmaatregel bepaalt het hof de termijn 

voor de uitvoering daarvan op twaalf maanden vanaf het in kracht van gewiJsde treden van 

dit arrest. 

Het 1s gepast om een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag wordt bepaald op 125,00 

euro per dag vertraging, voor het geval dat de beklaagden niet vrijwilhg overgaan tot het 

opgelegd herstel binnen de vermelde hersteltermijn van twaalf maanden, met dien 

verstande dat deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na afloop van de 

herstelterm1Jn in zoverre het hu1d1g arrest vooraf werd betekend. Dit houdt concreet 1n dat 

er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan 
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Het opleggen van een dwangsom moet de beklaagden ertoe aanzetten de her.stelmaatregel 

uit te voeren. De verplichting tot het uitvoeren van deze maatregel komt aan de beklaagden 

toe en niet aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding om deze dwangsom te 

beperken In de tijd, noch om een maximumbedrag op te leggen. 

Op grond van artikel 6.3.4, § 1, VCRO beveelt het hof dat de stedenbouwkundige inspecteur 

en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op 

de kosten van de veroordeelden als de plaats niet binnen de door het hof gestelde termijn in 

de vorige staat wordt hersteld. 

7. Beoordeling op burgerrechtelijk gebied 

Terecht heeft de eerste rechter de beslissing over burgerhJke belangen aangehouden. 

8. 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 

152, 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209bis, 210, 

211 en 21lbis van het Wetboek van Strafvordering 

- 1, 2, 3, 7, 38, 40 en 66 van het Strafwetboek 

- 4.2.11° c), 6 1.1.1°, 61.1.2°1 6.1.1.3°, 6.1.41.§§1 en 3, 6.1.45, 6.1.46 en 6.2.1 van de 

Vlaamse Codex RuimtehJke Ordening (oud) 

- 5, 6 al. 1, 296 en 397 van het decreet van 25 apnl 2014 

- 4.2.1.1 • c), 6.2.1., 6.3.1 §§1, 4 en 6, 6.3.4. §1 en 7.7.5. van de Vlaamse Codex 

Ru1mteliJke Ordening (nieuw) 

1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

- 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 

- 58 van het KB van 18 december 1986 

- 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

- 4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

- 91 van het KB van 28 december 1950 
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1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

- 4 van de wet van 17 april 1878 

9. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen; 

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

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen van de beklaagden en van het Openbaar Ministerie 

ontvankelijk; 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Actualiseert de enige tenlastelegging zoals hoger omschreven onder rubriek 5.1.; 

Past in de enige tenlastelegging de verwiJzing naar de vergunning d.d. 13 december 2014 

van aan tot "de vergunning d.d. 13 november 2014 

van de deputatie van de provincie 

Past de tijdsbepaling van de enige tenlastelegging aan tot "tussen 12 november 2014 en 1 

me, 2016, meermaals, in meerdere malen" ; 

Met betrekking tot de strafvordering 

Ten aanzien van beklaagde 

Bevestigt het bestreden vonnis met betrekking tot de schuldigverklaring van de beklaagde 

aan de feiten onder de enige tenlastelegging, zoals heromschreven door de eerste rechter 

en thans aangepast en geactualiseerd zoals hoger omschreven; 
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Wijzigt het bestreden vonnis met betrekking tot de straf en veroordeelt de beklaagde tot 

een geldboete van 150,00 euro, door verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 900,00 

euro of, biJ gebreke aan betaling binnen de rn artikel 40 Strafwetboek bepaalde termijn, tot 

een vervangende gevangenisstraf van dertig dagen; 

Gelast gedurende een proeftijd van dne Jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van één derde van de opgelegde geldboete; 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre de beklaagde wordt veroordeeld tot betaling van: 

een biJdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders van 25,00 euro, die na 

verhoging met 70 opdeciemen evenwel wordt gebracht op 200,00 euro; 

een bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische tweedeliJnsbijstand, waarvan 

het bedrag na indexatie evenwel wordt gebracht op 24,00 euro; 

een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken, waarvan het bedrag na 

indexatie evenwel wordt gebracht op 58,24 euro; 

Ten aanzien van beklaagde 

Bevestigt het bestreden vonnis met betrekking tot de schuldigverklaring van de beklaagde 

aan de feiten onder de enige tenlastelegging, zoals heromschreven door de eerste rechter 

en thans aangepast en geactual iseerd zoals hoger omschreven; 

W1Jzigt het bestreden vonnis met betrekking tot de straf en veroordeelt de beklaagde tot 

een geldboete van 150,00 euro, door verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 900,00 

euro of, bij gebreke aan betaling binnen de in artikel 40 Strafwetboek bepaalde termijn, tot 

een vervangende gevangenisstraf van dertig dagen; 

Gelast gedurende een proeftijd van drie Jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van één derde van de opgelegde geldboete; 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre de beklaagde wordt veroordeeld tot betaling van: 

een bijdrage tot de financiering van het b1JZonder fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders van 25,00 euro, die na 

verhoging met 70 opdeciemen evenwel wordt gebracht op 200,00 euro; 
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een bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische tweedeliJnsbtjstand, waarvan 

het bedrag na indexatie evenwel wordt gebracht op 24,00 euro; 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken, waarvan het bedrag na 

indexatie evenwel wordt gebracht op 58,24 euro; 

Met betrekking tot de herstelvordenng 

Bevestigt het bestreden vonnis, mits de wijzigingen dat: 

de hersteltermijn wordt gebracht op twaalf maanden vanaf het in kracht van 

gewiJsde treden van dit arrest; 

de beklaagden, in het geval dat de bouw- of aanpassingswerken niet integraal binnen 

deze termijn worden uitgevoerd, worden veroordeeld tot betaling van een 

dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 

verstnJken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf 

werd betekend, zonder dat een maximumbedrag wordt bepaald; 

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

afkomstig van de herstelling van de 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 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; 

Beveelt, in het geval dat de bouw- of aanpassingswerken niet integraal binnen de hoger 

vermelde termijn worden uitgevoerd, dat de stedenbouwkundige inspecteur en de 

burgemeester van ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen 

voorzien in de plaats en op kosten van de veroordeelden; 

Met betrekking tot de burgerlijke belangen 

Houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan; 

Met betrekking tot de kosten 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre de beklaagden hoofdelijk werden verwezen in de 

kosten van de strafvordering in eerste aanleg; 
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VerwiJst de beklaagden hoofdelijk tot kosten van de strafvordering en de herstelvordering in 

hoger beroep, deze voorgeschoten door de openbare partij en in totaal begroot op 111,69 

euro. 
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Dit arrest is gewezen te Ant werpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 11 januari 2023 

uitgesproken dooi Kamervoorz itter 

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

met bijstand van griffier 




