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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

rijksregisternummer -- ·· -- -----

geboren te - ·,) op --

en wonende te---- ·· 

beklaagde 

in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

Te : op de hierna vermelde data: 

Op het perceel te 

kadastraal gekend als 

· en mr. 

eigendom van ingevolge akte verleden door notaris 

dd. 22 oktober 2004, 

A. 

------, 

, beiden 

Bij inbreuk op artikel 6.1.l.r 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 4.2.1.6• 

(het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, 

waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als vergunningsplichtig werd 

aangemerkt} tussen 1 januari 2008 en 15 december 2010 op een niet nader te bepalen 

datum te hebbend uitgevoerd en sinds 15 december 2010 te hebben voortgezet, namelijk 

het omvormen van een tuinhuis naar een woning. 
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.. ---------------------------------------------------

8. 
Bij inbreuk op artikel 6.1.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening als eigenaar te 

hebben toegestaan of aanvaard dat hierna vermelde handeling, zoals bepaald bij artikel 

4.2.1.6• (het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd 

onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als 

vergunningsplichtig werd aangemerkt) 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, tussen 1 

januari 2008 en 15 december 2010 op een niet nader te bepalen datum werd uitgevoerd en 

sinds 15 december 2010 werd voortgezet, namelijk het omvormen van een tuinhuis naar een 

woning. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken kantoor dd.ll september 2013 

Ref: 

Bedrag: 114,59euro 

De hypotheekbewaarder (get.) 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 8 juni 2016 door de rechtbank van eerste aanleg 

Limburg, afdeling Tongeren, kamer 8, werd als volgt beslist: 

Oe rechtbank herkwalificeert de beklaagde ten laste gelegde feiten als volgt: 

"Te :op de hierna vermelde data: 

Op het perceel te 

kadastraal gekend als 

eigendom van · ingevolge akte verleden door notaris 

dd. 22 oktober 2004, 
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. .... -~-~------------------------

A. 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 

vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing 

van de vergunning, de handelingen te hebben verricht, zoals bepaald bij artikel 4.2.1 §1, 1 o 

VCRO te weten: 

de hierna volgende bouwwerken, met uitzondering van onderhoudswerken: 

a) Het optrekken of plaatsen van een constructie; 

b) Het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat; 

c) Het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie. 

Tussen 01.01.2008 en 15.12.2010 op een niet nader te bepalen datum te hebben uitgevoerd 

en sinds 15.12.2010 te hebben voortgezet 

Namelijk door op voormeld perceel op de plaats waarvoor een stedenbouwkundige 

vergunning dd. 03.09.2007 de bouw van een tuinhuis toeliet een woning te hebben 

opgetrokken 

B. 

Bij inbreuk op artikel6.1.1.3" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hierna vermelde handelingen, zoals 

bepaald bij 4.2.1 §1, 10 VCRO werden verricht, te weten: 

de hierna volgende bouwwerken, met uitzondering van onderhoudswerken: 

a) Het optrekken of plaatsen van een constructie; 

b) Het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat; 

c) Het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie. 

Tussen 01.01.2008 en 15.12.2010 op een niet nader te bepalen datum te hebben uitgevoerd 

en sinds 15.12.2010 te hebben voortgezet 
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--~-------------------------------------------------

Namelijk door op voormeld perceel op de plaats waarvoor een stedenbouwkundige 

vergunning dd. 03.09.2007 de bouw van een tuinhu is toeliet een woning te hebben 
opgetrokken 

Haar tussenvonnis dd. 11.06.2014 verder uitwerkend, en na herneming van de zaak voor de 
anders samengestelde zetel; 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlasteleggingen A en B zoals hoger geherkwallficeerd; 

Veroordeelt beklaagde voor de beide bewezen verklaarde tenlasteleggingen samen tot een 

gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 200,00 euro, door verhoging met 50 

opdeciemen gebracht op 1.200,00 euro, ondergeschikt een vervangende gevangenisstraf 
van 90 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 25,00 euro te verhogen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 

150,00 euro; 

Legt aan beklaagde de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 
51,20 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, in totaal begroot op de som 
van 75,48 euro; 

DE HERSTELVORDERING 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond; 

Veroordeelt beklaagde tot het herstel in de oorspronkelij ke staat door de woning te 

hervormen naar het tuinhuis waarvoor op 03.12.2012 een stedenbouwkundige vergunning 

werd afgeleverd binnen een termijn van twaalf maanden nadat huidige uitspraak kracht van 
gewijsde bekomen heeft; 
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Verklaart verbeurd in hoofde van beklaagde een dwangsom ten bedrage van 100,00 euro 

per dag vertraging In de uitvoering van de hogervermelde veroordeling na het verstrijken 

van de termijn van twaalf maanden nadat huidige uitspraak kracht van gewijsde bekomen 

heeft; 

Machtigt de gewestel ijk stedenbouwkundig inspecteur en iedere bevoegde overheid om 

ambtshave in de uitvoering van de genoemde herstelwerken te voorzien in de plaats van 
beklaagde indien beklaagde zelf niet vrijwillig overgaat tot het uitvoeren ervan binnen de 

bevolen termijn, kosten verhaalbaar op beklaagde op vertoon van de kostenstaat, begroot 

en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter; 

Houdt de overige burgerlijke belangen aan. 

OVERSCHRIJVING EN INSCHRIJVING 

De rechtbank zegt voor recht dat melding van dit vonnis zal gemaakt worden in de rand van 

de overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor (ref. 

). 

De rechtbank zegt voor recht dat dit vonnis dient overgeschreven te worden 

overeenkomstig artikel 6.2.1 van de VCRO en ingeschreven in het register van de 

vergunningen van de gemeente waar het onroerend goed gelegen is overeenkomstig artikel 

6.2.2 VCRO. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 8 juni 2016: 

2.3. 

op 14 I uni 2016 door de beklaagde tegen al de schikkingen, 

op 8 juli 2016 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 Tongeren: 
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op 14 iuni 2016 door de beklaagde 

op 8 juli 2016 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 13 november 2019. 

Gelet op de gewijzigde samenstelling van de zetel van het hof werd de zaak in zijn geheel 

hernomen. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

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

de beklaagde in persoon en in haar middelen van verdediging, ontwikkeld door haar 

raadslieden, voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

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

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep van de beklaagde en 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 t ijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de kwalificatie van het 

misdrijf, de schuldigverklaring, de strafmaat en de herstelvordering 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 is nauwkeurig. 
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4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en het Openbaar 

Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

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 uit tot de beoordeling van de beschikkingen die betrekking hebben op de 

kwalificatie van het misdrijf, de schuldigverklaring, de strafmaat en de herstelvordering. 

5. Wetswijzigingen sinds de feiten en de (blijvende) stafbaarheld van de felten onder 

tenlastelegslngen A en/ of Ben de precisering van de tijdsperiode 

1. De door het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS 23 

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

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

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

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

(BS 9 februari 2017}. 

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

woorden "voorafgaande stedenbouwkundige vergunningN vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 

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

omgevingsvergunning (BS 27 augustus 2014) bepaalde dat dit decreet in werking zou treden 

één jaar na de datum van goedkeuring van het beslult 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. 
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Door artikel 51 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de 

ruimtelij ke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten van 9 februari 2018 

(BS 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. Het nieuwe artikel 6.2.1 VCRO bevat thans de strafbepalingen en luidt onder meer als 

volgt: 

"De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige misdrijven 
genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en 

met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen: 

1° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artike/4.2.1 en artikel4.2.15, hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 

omgevingsvergunning 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 vergunning; ( ... ) 

r het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een van de misdrijven, vermeld in 
punt 1 o tot en met 6°, worden gepleegd( ... )". 

De felten waarvoor beklaagde vervolgd wordt onder tenlasteleggingen A en B zoals 

geherkwaliflceerd door de eerste rechter maken een Inbreuk uit op artikel 4.2.1.1 o VCRO en 

op art.4.2.1.6o VCRO , wat het uitvoeren van de handelingen betreft, en deze zijn strafbaar 

gebleven na bovenvermelde wetswijzigingen, weliswaar thans op grond van artikel 6.2.1. lid 

1.1• en 7" VCRO (voorheen 6.1.1. lid 1.1 o en 3° VCRO). De strafmaat is eveneens hetzelfde 

gebleven. 

4. Conform de vordering van het Openbaar Ministerie ter zitting acht het hof het tevens 

gepast om de tijdsperiode aan te passen voor beide tenlasteleggingen A en B: 

"tussen 1 januari 2008 en 15 december 2010 (datum vaststelling van de feiten) te hebben 
uitgevoerd en sinds 15 december 2010 tot datum dagvaarding 26 augustus 2013 te hebben 

in stand gehouden". 
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Beklaagde werd hiervan In kennis gesteld en heeft zich hierop kunnen verdedigen. 

De feiten zelf, voorwerp van de strafvordering, blijven hierdoor ongemoeid en deze 

wetswijzigingen wijzigen de strafbaarheid van de feiten noch de strafmaat. 

6. De verjaring van de strafvordering 

Met betrekking tot de feiten van instandhouding in een niet kwetsbaar gebied waarvoor de 

beklaagde eveneens vervolgd wordt onder tenlasteleggingen A en B stelt het hof vast dat 

deze feiten niet langer strafbaar zijn gesteld op grond van art. 6.2.1 VCRO noch een 

stedenbouwkundige inbreuk zijn in de zin van art. 6.2.2 VCRO. 

Aangezien de feiten van instandhouding in een niet kwetsbaar gebied niet langer strafbaar 

zijn en geen misdrijf meer uitmaken, is een eenheid van opzet met de feiten van het 

uitvoeren van handelingen niet mogelijk. 

Wat de feiten A en B betreft met betrekking tot het uitvoeren van handelingen, die 

onderling niet gescheiden zijn door een verjaringstermijn, zijn deze feiten in hoofde van 

beklaagde Schoenmakers de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van éénzelfde 

misdadig opzet, zodat deze feiten - in de mate dat ze bewezen worden geacht - één 

strafbare gedraging opleveren en de verjaring van de strafvordering een aanvang neemt op 

de datum van het laatst gepleegde feit, dit is 15 december 2010. Een daad van stuiting Is 

verricht op 9 december 2015 zijnde de behandeling van de zaak voor de eerste rechter zodat 

de verjaring van de strafvordering niet is ingetreden. 

7. Ten gronde 

7.1. Voorafgaandelijk 

Beklaagde Is eigenaar van een onroerend goed gelegen te 

Het perceel is gelegen in woongebied met landelijk karakter (de eerste SOm vanaf de 

straatkant) alsook in agrarisch gebied (het resterende gedeelte) volgens het gewestplan 

, goedgekeurd bij KB van 1 september 1980. 
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Op 3 september 2007 werd aan beklaagde een stedenbouwkundige vergunning verleend 

voor het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een eengezinswoning met 

tuinhuis en overdekte ruimte op het perceel gelegen te 

Beklaagde ging over tot het bouwen van het tuinhuis maar was na het oprichten van het 

tuinhuis niet meer in de financiële mogelijkheid om de vergunning van 3 september 2007 

verder uit te voeren binnen de wettelijke vervaltermijn waarbinnen de verkregen vergunning 

diende uitgevoerd te worden. 

Bij proces-verbaal van 15 december 2010 stelden de verbalisanten vast dat het tuinhuls in 

feite geen tuinhuis was maar een kleine woning (een overdekt verlicht terras, een ingerichte 

keuken en leefruimte en in de kelderverdieping bevond zich een badkamer en 2 

slaapkamers). 

Beklaagde erkende op 12 januari 2011 dat zij dit tuinhuis bewoonde samen met haar twee 

kinderen in afwachting van de afbraak van de oude woning en de bouw van de nieuwe 

woning gelet op haar precaire financiële toestand. 

Ingevolge het verval van de stedenbouwkundige vergunning van 3 september 2007 werd aan 

beklaagde een tweede stedenbouwkundige vergunging verleend op 3 december 2012 voor 

het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een ééngezinswoning en de 

regularisatie van de uitbreiding van het tuinhuls met luifel . 

Inmiddels heeft beklaagde haar intrek genomen in de nieuw opgerichte ééngezinswoning. 

7.2. Ten gronde 

1. Met betrekking tot de feiten sub A en B is er geen sprake van een niet vergunde 

functiewijziging in de zin van art. 4.2.1.6° VCRO. 

Op grond van art. 4.2.1.6" VCRO is vergunningspllchtig Nhet geheel of gedeeltelijk wijzigen 

van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met oog op een nieuwe functie voor 

zover de functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de 

vergunnlngsplichtige functiewijzigingen". 
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Welke deze vergunningsplichtige functiewijzigingen zijn wordt bepaald in art. 2 van het 

Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000, thans gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse 

regering van 17 juli 2015 (BS 19 november 2015). 

Het tuinhuis is gelegen in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan zodat 

de bestemming van het tuinhuis aansluit bij de planologische bestemming van het gebied. Er 

is geen sprake van wijziging van de functie van het tuinhuis die aansluit bij de hoofdfunctie 

wonen, naar een andere hoofdfunctie die is opgesomd in art. 2 van het Besluit van de 
Vlaamse regering van 14 april 2000. 

Dit impliceert dat beklaagde zich enkel dient te verantwoorden voor de feiten sub A en B in 

de voorziene tijdsperiode beperkt tot: 

'7ussen 1 januari 2008 en 15 december 2010 (datum van vaststelling} op niet nader te 

bepalen datum te hebben uitgevoerd" 

A. Bij inbreuk van artike/6.2.1. lid 1.1• VCRO 

Hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij In strijd met de vergunning, hetzij na verval, 

vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing 

van de vergunning, handelingen te hebben verricht zoals bepaald in art. 4.2.1 §1,1" VCRO te 

weten: 

De hierna volgende bouwwerken, met uitzondering van onderhoudswerken 

a. het optrekken of plaatsen van een constructie 

b. het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 

c. het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 

In strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 3 september 2007 door enkel een 

tuinhuis op te richten zonder het oude woonhuis af te breken en te vervangen door een 

nieuw woonhuis. 

8. Bij inbreuk van artike/6.2.1. lid 1.7" VCRO 

Als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard hierna vermelde handelingen zoals bepaald 

in art 4.2.1 §1,1 • VCRO te weten: 

Hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 

vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing 

van de vergunning, handelingen te hebben verricht zoals bepaald in art. 4.2.1 §1,1 o VCRO te 

weten: 

De hierna volgende bouwwerken, met uitzondering van onderhoudswerken 

a. het optrekken of plaatsen van een constructie 
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b. het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 

c. het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 

In strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 3 september 2007 door enkel een 

tuinhuis op te richten zonder het oude woonhuis af te breken en te vervangen door een 

nieuw woonhuis." 

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

de schuld van de beklaagde aan de haar t en laste gelegde feiten sub A en B beperkt tot een 
inbreuk op art. 4.2.1 §1,1 o VCRO bewezen gebleven. 

Beklaagde betwist overigens niet dat zij binnen de vervaltermijn zoals bepaald in de 

stedenbouwkundige vergunning omwille van financiële redenen niet in de mogelijkheid was 

om de stedenbouwkundige vergunning van 3 september 2007 uit te voeren waardoor enkel 

het tuinhuis was opgericht. Beide gebouwen (tuinhuis en woonhuis) werden immers 

opgenomen in één stedenbouwkundige vergunning en wanneer slechts een gedeelte van 

deze vergunning werd uitgevoerd binnen de vergunde termijn, vervalt deze vergunning en 

zijn de werken niet conform de verleende vergunning van 3 september 2007 uitgevoerd. 

Bovendien werd aan dit tuinhuis een luifel aangebracht hetgeen niet conform de verleende 

vergunning van 3 september 2007 was. 

Het gegeven dat nadien ingevolge de nieuwe stedenbouwkundige vergunning van 3 

december 2012 deze luifel werd geregulariseerd en een nieuwe vergunning werd verleend 

voor de afbraak van de oude woning en de bouw van een nieuw huis, heft de strafbaarheid 

van de feiten niet op in de voorziene tijdsperlode. 

Ten onrechte beroept beklaagde zich op de onoverwinnelijke rechtsdwaling verwijzend naar 

de eigen verklaringen van beklaagde en haar architect : dat zij met de technische 

dienst van de stad : zou hebben afgesproken dat zij in het tuinhuis mocht verblijven 

in afwachting van het slopen van de bestaande woning en het oprichten van de nieuwe 

ééngezinswoning. 

Dit is een loutere bewering die door geen enkel objectief gegeven wordt ondersteund. 

Bovendien in de verklaring van 28 april 2011 sluit de architect : zich aan bij de 

verklaring van beklaagde "in de zin dat de werken bij het vooraf bouwen van het tuinhuis 

tijdig waren aangevat". Dat beklaagde in het tuinhuis mocht blijven wonen met 

toestemming van de technische dienst van de stad blijkt niet uit deze verklaring 

van de architect 
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Zelfs in de hypothese dat zou gezegd zijn dat beklaagde tijdelijk in het tuinhuis mocht 

verblijven tijdens de uitvoering van de werken, doet dit geen afbreuk aan het gegeven dat de 

resterende werken niet werden aangevat aan het woonhuis binnen de vergunde termijn 

zoals bepaald in de vergunning van 3 september 2007. De bepalingen van de vergunning zijn 

duidelijk waarin bepaald wordt dat de bouwheer over een termijn van drie jaar beschikt om 

de werken die vergund zijn uit te voeren. Beklaagde beroept zich dan ook ten onrechte op 

de onoverwinnelijke rechtsdwa ling. 

3.Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon en de ingesteldheld van de beklaagde, 

haar blanco strafregister, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van weinig respect voor de 

regels van ruimtelijke ordening, 

het tijdsverloop tussen de gepleegde feiten en de berechting ervan zonder dat er 

sprake is van een overschrijding van een redelijke termijn. 

het gegeven dat inmiddels beklaagde een nieuwe stedenbouwkundige vergunning 

heeft bekomen en zij reeds deels overging tot uitvoering van deze vergunning door 

de oude woning af te breken en een nieuwe woning te bouwen waarin zij inmiddels 

haar intrek heeft genomen. In het tuinhuis werden weliswaar aanpassingen 

aangebracht maar deze zijn echter tot op heden nog niet volledig conform de nieuwe 

verleende vergunning van 3 december 2012. 

Het hof gaat niet in op het verzoek van beklaagde tot het verlenen van de opschorting nu 

een dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om beklaagde afdoende te wijzen op haar 

maatschappelijke beperkingen en verplichtingen. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 100,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de geldboete met uitstel 

verleend, zoals hierna bepaald, om haar in de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelij ke feiten schuldig te maken en haar ertoe aan te zetten de regels van de ruimtelijke 

ordening te respecteren. 

Oe omvang van de opgelegde geldboete is aangepast aan de aard en de ernst van de felten 

en de duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de 

geldboete. 
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8. De herstelvordering 

Het huidig artikel 7.7.5 VCRO bepaalt dat vanaf de inwerkingtreding van t itel VI, hoofdstuk 

111, afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen SS tot en met 61 van het decreet van 2S april 2014 

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

burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur de taken en 

bevoegdheden overneemt die voor de inwerkingtreding door het College van Burgemeester 

en Schepenen werden waargenomen in het kader van t itel VI van deze codex, en zetten ze 

de herstelvorderingen voort die door het College van Burgemeester en Schepenen werden 

ingeleid bij het Openbaar Ministerie of voor de burgerlijke rechter. 

a. De ontvankelijkheid yan de herstelvordering 

De herstelvorderende overheid kan haar vordering bij het Openbaar Ministerie slechts op 

ontvankelijke wijze inleiden na positief advies te hebben ingewonnen van de Hoge Raad voor 

Handhavingsbeleid (afgekort HRH) (art. 6.3.10 VCRO). In deze zaak werd een positief advles 

door de HRH verleend op 10 februari 2012 alvorens de gewestelijk stedenbouwkundig 

Inspecteur de herstelvordering per brief meedeelde aan het Openbaar Ministerie. 

Beklaagde betwist de wettigheid van de herstelvordering om reden dat het advies van de 

HRH van 10 februari 2012 waarop de herstelvordering is gebaseerd, tot stand is gekomen in 

strijd met het oud art. 6.1.34 VCRO (thans art. 6.3.13 §3 VCRO) en met het 

zorgvuld igheidsbeginsel wegens schending van het oude art. 6.1.6 §2 VCRO (thans art. 6.3. 7 

§2 VCRO). 

De Hoge Raad voor de Handhavingsultvoering is een orgaan van actief bestuur volgens het 

huidig art. 6.3.7 §2 VCRO. De rechter mag een op art. 6.3.10 §1 VCRO (voorheen art. 6.1.7 

VCRO) door de HRH verleend advies met betrekking tot het inleiden van de herstelvordering 

bij toepassing van art. 159 Grondwet op zijn wettigheid toetsen en ingeval van onwettigheid 

dit advies buiten toepassing laten (cfr. Cass. 7 juni 2016, P.15.0253.N/ 3). 

Ten onrechte beweert beklaagde dat dit advies van de HRH in strijd Is met het 

zorgvuldigheidsbeginsel om reden dat er geen behoorlijke vergaring van feiten heeft 

plaatsgevonden waardoor geen behoorlijke belangenafweging werd uitgevoerd ingevolge 

het weren van de schriftelijke nota ingediend door beklaagde op 26 januari 2012. 
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Op grond van art. 6.3.13 §3 VCRO (voorheen 6.1.34 VCRO) kan de HRH de belanghebbende 

schriftelijk horen telkens wanneer hij dit nodig acht voor een zorgvuldige feltenvinding of 

voor de eerbiediging van het verdediglngsbeglnsel. Uit het advies van de HRH blijkt dat aan 

beklaagde deze mogelijkheid werd geboden. Beklaagde diende echter haar gemotiveerde 

nota met stukken in op 26 januari 2012 buiten de In art. 7 §3 Procedure reglement HRH 

gestelde termijn (zijnde binnen de 8 dagen na kennisgeving van de beslissing van de HRH tot 

het schriftelijk horen) zodat de HRH deze nota uit de besluitvorming weerde. De HRH 

verleende vervolgens positief advies zonder te motiveren waarom het niet langer nodig was 

om beklaagde te horen zodat volgens beklaagde het zorgvuldigheidsbeginsel werd 

geschonden. 

Dit schriftelijk horen is geen formele verplichting. Dat deze schriftelijke nota van beklaagde 

wegens laattijdigheid werd geweerd is aan beklaagde zelf te wijten zodat beklaagde zich er 

ook niet op kan beroepen dat hierdoor het advies onvoldoende zou gemotiveerd zijn en het 

zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. Dat de termijn van 8 dagen om een 

schriftelijke nota In te dienen te kort is en bij het advles geen rekening werd gehouden met 

deze weliswaar laattijdig ingediende nota, schendt de rechten van verdediging van 

beklaagde alleszins niet nu de beklaagde bij de rechter ten gronde al haar middelen en 

argumenten met betrekking tot het advies kan doen gelden alsook met betrekking tot de 
feitelijke situatie ter plaatse zodat het hof met kennis van zaken kan oordelen over de 

herstelvordering. 

Het advies van de HRH werd conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

genomen zoals vereist in art. 6.3. 7 §2 VCRO en 159 Grondwet zodat de herstelvordering 

gebaseerd op een wettelijk positief advies ontvankelijk is. 

b. Ten gronde 

1. Oe gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur vordert om de beklaagde te veroordelen 

tot het herstel, binnen 12 maanden na de betekening van de uitspraak, van de plaats in de 

oorspronkelijke staat, te weten: 

"Het omvormen van het tuinhuis als woonhuis naar tuinhuis conform de vergunning van 3 

september 2007 en om beklaagde tevens een dwangsom op te leggen van 125,00 euro per 

dag bij niet~uitvoering van het vonnis/arrest binnen de gestelde termijn van 12 maanden 

(waarbij dient gezegd voor recht dat de termijn van herstel niet dient beschouwd te worden 

als een termijn van verbeurdverklaring van de dwangsom). 
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De gewestelijk stedenbouwkundige Inspecteur vordert ook om hem conform artikel 6.1.46 

VCRO te machtigen om ambtshalve in de uitvoering van het bevolen herstel te kunnen 

voorzien wanneer beklaagde dit niet doet of niet binnen de gestelde termijn." 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende positief advies over de 

herstelvordering op 10 februari 2012. 

De herstelvordering werd overgemaakt aan het Openbaar Ministerie per brief op 1 maart 

2012. 

Ter zitting wijzigde het Openbaar Ministerie verwijzend naar het proces-verbaal van 21 

oktober 2019 van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur deels de herstelvordering te 

weten: 

"Het omvormen van het tuinhuis als woonhuis naar tuinhuis conform de vergunning van 3 

december 2012 ... ". De vergunning van 3 september 2007 was immers vervallen. 

De herstelvorderende overheid kan de herstelvordering in de loop van het geding steeds 

wijzigen. 

2. Op grond van het nieuwe artikel 7.7.1 VCRO kan de strafrechter vanaf 1 september 2009 

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

instandhouding in niet kwetsbaar gebied niet langer inwilligen als die instandhouding op het 

ogenblik van de uitspraak geen stedenbouwkundig misdrijf of stedenbouwkundige inbreuk 

meer uitmaakt wat hier het geval Is. 

Het hof is echter ook gelast met de felten van oprichting in een niet kwetsbaar gebied en 

dient alsnog te oordelen over de herstelvordering geënt op deze in hoofde van beklaagde 

bewezen verklaarde feiten sub A op grond van art. 6.2.2.1 a VCRO. Hetzelfde geldt voor de 

herstelvordering die gegrond is op het toestaan of aanvaarden door de eigenaar van feiten 

van oprichting (feit sub B). 

3. Deze omstandig gemotiveerde herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur is zowel intern als extern wettig en beoogt, bif'!nen de weerhouden bewezen 

feiten (het uitvoeren van werken niet conform de verleende vergunning van 3 september 

2007} op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het 

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

ordening en is niet kennelijk onredelijk. 
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4. Het sinds 1 maart 2018 in werking get reden 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 o als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordening, het betalen van een meerwaarde; 

r 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 ru imtelijke 

ordening zodat enkel de tweede of derde herstelmaatregel aan de orde zijn . 

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

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

Raad die vaststelde dat door de geviseerde handelingen twee woongelegenheden gecreëerd 

werden waardoor op het kwestieuze perceel de draagkracht van het perceel kennelijk werd 

overschreden. De inplanting van de gecreëerde woongelegenheid is manifest onverzoenbaar 

met een deugdelijke perceelinrichting en ruimtelijk klaarblijkelijk niet integreerbaar in een 

omgeving die gekenmerkt wordt door percelen met ééngezinswoningen. 

Het opleggen van een meerwaarde acht het hof dan ook niet gepast. 

Het volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen door aanpassingswerken in het 

tuinhuis uit te voeren zodat het tuinhuis dat omgevormd was tot woonhuis terug een 

tuinhuis wordt conform de huidige stedenbouwkundige vergunning van 3 december 2012. 

De oude stedenbouwkundige vergunning van 3 september 2007 is immers vervallen. 

De aangepaste herstelvordering is nog steeds actueel ongeacht het gegeven dat het advies 

van de HRH en de herstelvordering dateerde van voor deze nieuwe vergunning. Immers 

zowel in de vergunning van 3 september 2007 als In deze van 3 december 2012 werd er een 

vergunning verleend voor een woonhuis met tuinhuis. Beklaagde woont inmiddels niet meer 

effectief in het tuinhuis maar zoals blijkt uit de recente vaststellingen van 21 oktober 2019 is 

de huidige materiële toestand van het tuinhuis grotendeels hetzelfde gebleven als op het 

ogenblik van het indienen van de herstelvordering met dien verstande dat de luifel aan het 

tuinhuis werd geregulariseerd. 
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De herstelvordering zoals nu gesteld en gehandhaafd brengt voor de beklaagde geen 

onredelijke last mee die het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening zou ontstaan ruim 

overstijgt. Het evenredigheidsbeglnsel is dan ook niet geschonden. 

De gevorderde herstelmaatregel vindt derhalve steun in de elementen van het dossier en de 

aangevoerde motieven. 

Dat beklaagde er louter een andere visie op na houdt is niet dienend en de ingeroepen 

beweringen zijn alleszins niet van aard om het hof anders te doen beslissen. 

5. Ten onrechte houdt beklaagde voor dat de herstelvordering zonder voorwerp zou zijn. Het 

hof verwijst naar het hoger vermelde proces-verbaal van 21 oktober 2019 met foto's van de 

gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur waarbij werd vastgesteld dat in het tuinhuis nog 

keukenkasten en een dampkap aanwezig zijn. Ook de badkamer is niet volledig verwijderd. 

De lavabo en het toilet zijn weliswaar verwijderd maar alle aansluitingen zijn er nog. Op de 

plaats waar het bad stond werd een afkasting in vezelplaten gemaakt waardoor niet kon 

worden vastgesteld of het bad werd verwijderd. 

6. De strafrechter voor wie de herstelvordering wordt ingesteld moet die vordering in 

beginsel toewijzen naast de straf die hij oplegt gezien deze vordering verbonden is met de 

strafvordering. 

Beklaagde houdt ten onrechte voor dat de herstelvordering een straf is. 

De vaststelling dat een herstel in de oorspronkelijke staat een straf is in de zin van art. 6.1 

EVRM en 14.11VBPR brengt enkel met zich mee dat de waarborgen van die bepaling moeten 

worden in acht genomen maar niet dat die maatregel in de Belgische wetgeving van 

strafrechtelijke aard is zodat de strafrechter daar met volheid van bevoegdheid dient over te 

oordelen. Doordat zij afhankelijk is van de vaststelling van een misdrijf, Is de vordering 

weliswaar verbonden met de strafvordering maar valt zij binnen het concept van teruggave 

in de zin van art. 44 Sw. Het blijft bijgevolg voor de strafrechter mogelijk het herstel te 

bevelen teneinde de gevolgen van het misdrijf te doen ophouden. 

7. Huidig artikel 6.3.1 §4 VCRO bepaalt dat de rechtbank een termijn voor de uitvoering van 

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

dwangsom bepalen. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vorderde in zijn 

herstelvordering een dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging. 
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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. 

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

125,00 euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagde wordt overgegaan tot 

het uitvoeren van aanpassingswerken, 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 huidig 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 aanlelding om deze 

dwangsom te beperken in de tijd. 

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 aanpassingswerken niet binnen de door 

de rechtbank gestelde termijn worden uitgevoerd. 

9. De kosten 

De vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken werd inmiddels geïndexeerd naar 

54,76 euro. Deze verhoging is van onmiddellijke toepassing op hangende zaken. Door het 

hoger beroep van het Openbaar M inisterie wordt de vergoeding daarom verhoogd tot 54,76 

euro. 

10. 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, 211 en 212 van 

het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40 en 65 van het Strafwetboek 
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4.2.1.1", 4.2.1.6", 6.1.1.lid 1.1", 6.1.1.1id 1.3", 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) 

4.2.1.1", 4.2.1.6•, 6.2.l.lid 1.1", 6.2.1.1id 1.r, 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) 

296 en 397 van het decreet van 25 april 2014 

1 van de wet van 5 maart 1952 

36 van de wet van 7 februari 2003 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

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 

91 van het KB van 28 december 1950 

11. Beslissing 

Het hof, 

Na herneming van de zaak; 

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 van het Openbaar Ministerie en van beklaagde ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Past de tijdsperiode aan voor de feiten sub A en B "tussen 1 januari 2008 en 15 december 
2010 (datum vaststelling van de feiten) te hebben uitgevoerd en sinds 15 december 2010 tot 
datum dogvoording 26 augustus 2013 te hebben in stand gehouden"; 

Stelt vast dat de feiten van instandhouding voor de feiten sub A en B niet meer strafbaar zijn 

zodat de tijdsperiode zich beperkt tot "tussen 1 januari 2008 en 15 december 2010 (datum 
voststelling van de feiten) te hebben uitgevoerd"; 

Stelt vast dat de strafvordering niet verjaard is; 

r-- PAGE 01-0000153~ 5~1-0021-0024-01-01-~ 

L 
!,;! 
~ 



H?f van beroep Antwerpen- 2016/C0/711 - p. 22 ..... _ ......... _________________________ _ 
Spreekt beklaagde vrij voor de feiten sub A en B met betrekking tot een inbreuk op art. 
4.2.1.6° VCRO (functiewijzlging); 

Veroordeelt beklaagde voor de vermengde feiten sub A en B beperkt tot een inbreuk op art. 

4.2.1 §1,1 o VCRO tot 

een geldboete van 100,00 euro gebracht op 550,00 euro door verhoging met 45 

opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen; 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar het uitstel van de tenuitvoerlegging van de 

opgelegde geldboete; 

Verplicht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 

bedrag te betalen van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en al2o gebracht op 200,00 
euro; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op van 54,76 

euro; 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Zegt voor recht dat de herstelvordering in de mate dat. ze geënt is op de feiten van 

instandhouding sub A en B niet kan worden ingewilligd; 

Verklaart de herstelvordering gegrond in de mate dat ze geënt is op de feiten sub A en B met 

betrekking tot het uitvoeren van handelingen; 

Beveelt beklaagde aanpassingswerken uit te voeren hetgeen impliceert: 

het omvormen van het tuinhuis als woonhuis naar tu inhuls conform de vergunning 

van 3 december 2012; 

binnen de termijn van 12 maanden ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van 

huidig arrest; 
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Beveelt, voor het geval er geen aanpassingswerken werden uitgevoerd binnen 12 maanden 

na het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest, en/of het strijdige gebruik niet binnen 

die termijn wordt gestaakt, zoals hiervoor gezegd, dat de stedenbouwkundige inspecteur en 

de burgemeester 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 die de overheid, die het arrest uitvoert, heeft opgesteld of die de 

beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaarverklaard heeft; 

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

voldaan, tot betaling aan de stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom van 125,00 

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

vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

Oe kosten 

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

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 175,65 euro, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de thans nog 

weerhouden feiten. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer (voorheen kamer 

12), samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Plaatsvervangend raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 11 december 2019 

uitgesproken door , Kamervoorzitter 

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

met bijstand van griffie1 

in de onmogelijkheid zijnde om te tekenen 

(art. 195bis Wetboek van Strafvordering en 

art. 785 Gerechtelijk Wetboek) 
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