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Nr. ./110 van het arrest 

Nr. Corr. Folio 

Om uitsluitend te dienen 
?.o t~stij~r'$Zaken 

Nr. van het parket (lstll aanleg: 13Rl22847 -13L022847) 

Nr. 2017 VJ11901 

ARREST 

zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : 

De zaak van het Openbaar Ministerie en van : 

)ft 1) De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, bevoegd voor het 
grondgebied van Vlaams-Brabant, handelend in naam van het Vlaamse Gewest, 
met kantoren te. 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 93, 

eiser tot herst el, 
vertegenwoordigd door meester 
advocaat aan de balie van 

loco meeste . beiden 

2) De GEMEENTE vertegenwoordigd door het college van 
burgermeester en schepenen, met kant oren te 

thans de Burgemeester van de gemeente 
met adres hiervoor vermeld, 

eiser tot herstel, 
vertegenwoordigd door meester 
advocaat aan de balie van 

tegen: 

geboren te 
wonende te 

beklaagde, 
vertegenwoordigd door meester 

1 

loco meester 

op 

advocaat aan de balie van 

beiden 
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1. TENLASTELEGGING(EN) 

te op het goed gelegen te . gekadastreerd als 
eigendom van 

gelegen in natuurgebied, 

bij inbreuk op artikel6.1.1.1o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

op een onbepaald tijdstip tussen 1 januari 2011 en 12 juni 2013 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, de hierna vermelde bouwwerken, met 
uitzondering van onderhoudswerken, zoals bepaald bij artikelen 4.2.1.1 °1 a te hebben 
verricht, namelijk het optrekken of plaatsen van een constructie, en meer bepaald: 

het oprichten van een houten tuinhuis met afdakvan +-4,00 m. diep op+· 8,00 m. 
breed en de dakrand is +- 2,50 m. hoog; 
het oprichten van een houten berging van+- 3,00 m. breed, +- 3,50 m. diep en+-
2,20 m. hoog. 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

27 juli 2017 door de beklaagde; 
28 juli 2017 door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur; 
31 juli 2017 door het openbaar min isterie tegen de beklaagde; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 21ste kamer van de rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven d.d. 30 juni 2017 dat onder meer als volgt beslist : 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank verklaart de strafvordering ontvankelijk en gegrond in de volgende mate: 

De beide feiten van de tenlastelegging zijn bewezen lastens de beklaagde. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde voor deze feiten tot een geldboete 
van 200 euro, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6) tot 1.200 euro, met een vervangende 
gevangenisstraf van 1 maand, waarbij deze geldboete met uitstel van straf wordt opgelegd 
gedurende een periode van 3 jaar. 



De rechtbank verplicht de beklaagdE tot betaling van een bijdrage van 
25 euro, dit bedrag van 25 euro met 70 opdeciemen gebracht op 200 euro. 

De rechtbank legt aan de beklaagde 
euro. 

ook een vergoeding op van 51,20 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot de kosten gemaakt door· 
het Openbaar Ministerie, tot op heden begroot op 138,60 euro. 

DE HERSTELVORDERING VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR en de 
GEMEENTE VERTEGENWOORDIGD DOOR HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

De rechtbank verklaart de vorderingen ontvankelijk en gegrond als volgt: 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot: 
Het verwijderen van het tülnhuis met afdak en verhardingen, en de houten 
berging, inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten 
Het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de 
afbraakmaterfalen van het terrein 

binnen een termijn van 6 maanden vanaf het In kracht van gewijsde gaan van dit 
vonnis. 

Voor het geval de beklaagde de herstelmaatregelen niet binnen de 
gestelde te rmijn heeft uitgevoerd, machtigt de rechtbank de stedenbouwkundig 
inspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
ambtshalve in de uitvoering ervan te kunnen voorzien en zij daarbij gereçhtigd zijn de 
kosten hiervoor te verhalen op de beklaagde 

De vorderingtot het bekomen van een dwangsom wordt afgewezen. 

De rechtbank beveelt dat deze beslissing op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven wordt op de wijze, 
bepaald in artikel 84 van de Hypotheekwet Bij gebrek aan overschrijving, vermeld in 
het eerste lid, dient deze beslissing ingeschreven op de kant van de overschrijving van 
de titel van verkrijging. 

De rechtbank beveelt tot slot dat deze beslissing wordt ingeschreven fn het 
vergunningsregister van de stad waar het onroerend goed gelegen Is, m.n. te 

OP BURGERLIJK GEBIED 
De rechtbankverklaart de vordering van de gemeente . vertegenwoordigd door 
haar college van burgemeester en schepenen tot het bekomen van een 
schadevergoeding van de beklaagde ontvankelijk maar ongegrond. 
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3. RECHTSPLEGING VOOR DIT HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de eiser. tot herstel de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur in zijn 
middelen, zoals ter zitting ontwikkeld door meester 

Gehoord de eiser tot herstel de burgemeester van de gemeente 
zoals ter zitting ontwikkeld door meester 

in zijn middelen, 

Gehoord de beklaagde in haar middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld door 
meestE 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

********** 

4. BEOORDELING 

1. Op de terechtzitting van het hof van 9 december 2019 heeft de burgemeester van 
de Gemeente verklaard als bevoegde overheld namens de gemeente de 
herstelmaatregel te vorderen, die voordien door het college van burgemeester en 
schepenen werd gevorderd overeenkomstig artikel6.3.1, § 2, VCRO (vervangen bij decreet 
25 april 2014, in werking getreden op 1 maart 2018). 

Het hof verleent hiervan akte. 

De beroepsconclusies voor de Gemeente ingediend op 30 november 2018, worden 
geacht te zijn genomen voor de burgemeester van de Gemeente 

2. De hogere beroepen van de beklaagde de gewestelijke stedenkundige 
inspecteur en het openbaar ministerie zijn tijdig en naar de vorm regelmatig en, gelet op 
de tijdig ingediende grlevenformulieren, niet vervallen. 

De burgermeester van de Gemeente heeft op de terechtzitting van 9 december 
2019 voor het hof verklaard afstand te doen van het incidenteel hoger beroep dat bij 
conclusies is ingesteld tegen de beslissing waarbij de eerste rechter zijn vordering tot 
schadevergoeding tot beloop van 500 euro heeft afgewezen. 

Het hof verleent akte van die afstand. 
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3. Er is geen reden om ambtshalve grieven op te werpen zoals bedoeld in artikel 
210, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 

De rechtstreekse dagvaarding is overgeschreven in het hypotheekkantoor waar het 
goed gelegen is1 zodat de strafvordering ontvankelijk is. 

De strafvordering is niet verjaard. 

Zo de feiten bewezen zouden zijn, zijn ze verbonden door eenheid van opzet, zodat de 
verjaring ingaat op de dag van het laatst gepleegde feit. 

Uit de luchtfoto's1 genomen op verschillende data1 die bij het aanvankelijk proces
verbaal van 14 juni 2013 zijn gevoegd, blijkt dat op 2 april2013 
de in de te lastlegging bedoelde houten berging nog niet was opgericht en dat ze er 
enkele maanden later1 op 7 juli 2013, wel stond. 

Die berging is dus opgericht In de periode tussen 2 april 2013 en 7 juli 2013. 

Ook wanneer de voor de beklaagde meest gunstige mogelijke oprlchtingsdatum wordt 
genomen - 3 april 2013 -, is de strafvordering niet verjaard, nu de vijfjarige 
verjaringstermijn, die is Ingegaan op 3 april2013, werd gestuit door de inleidlngszitting 
voor het hof van 5 februari 2018, wat een nieuwe vijfjarige verjaringstermijn heeft 
doen lopen. 

De feiten van de enige t elastlegging zijn strafbaar gebleven door artikel 6.2.1, eerste 
lid, 1", VCRO (zoals vervangen bij Decr.VI.Parl . 25 april2014, In werking getreden op 1 
maart 2018). 

De strafvordering. 

4. De eerste rechter heeft de feiten van de enige telastlegging wat de beide 
onderdelen betreft - namelijk het opgerichte tuinhuis en de opgerichte houten 
berging- terecht bewezen verklaard. 

Uit de vaststellingen van het aanvankelijk proces-verbaa l van de Inspectie RWO 
Vlaams-Brabant nummer van 14 juni 2013 en de bijgevoegde 
foto's blijkt onmiskenbaar dat in de delictuele periode op het perceel de twee in de 
telastlegging genoemde constructies zijn opgericht. 

Het perceel is gelegen In ruimtelijk kwetsbaar gebied- meer bepaa ld natuurgebied-, 
zodat de in art ikel2.1.11 o van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 'tot 
bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning 
nodig is' bepaalde vrijstelling van de vergunningsplicht, voor bijgebouwen die vrij staan 
van het hoofdgebouw en die niet voor verblijf bestemd zijn, in de zijtuin tot op drie 
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meter van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op één meter van de 
perceelsgrenzen, in deze niet van toepassing is. 

Het betreft nieuwe constructies, die volledig opgericht zijn met nieuwe materialen, zoals 
onmiskenbaar blijkt uit de foto's. 

Weliswaar zijn deze constructies opgericht op een plaats waar eerder andere constructies 
stonden- het tuinhuis met pergola staat waar eerder een afdak stond en de berging staat 
waar eerder een serre stond - maar die oude constructies werden voorafgaandelijk 
volledig afgebroken en verwijderd. 

Het gaat dus geenszins om de 'renovatie' of het uitvoeren van 'onderhoudswerken'- dat 
zijn werken, andere dan stabiliteitswerken, die het gebruik van een constructie voor de 
toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van 
geërodeerde of versleten materialen of onderdelen (artikel 4.1.1, 9°, VCRO) -, zoals de 
beklaagde met betrekking tot de bergruimte met pergola ten onrechte beweert. 
Het betreft wel degelijk het opricht en van nieuwe constructies. 

In zover de handelingen kunnen worden beschouwd als 'herbouwen', in de zin van artikel 
4.1.1, 6", VCRO- namelijk een constructie volledig afbreken, of méér dan veert ig procent 
van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume 
van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen -, 
geldt ook hiervoor In beginsel de vergunn ingsplicht, krachtens artikel4.2.1, 1°, c), VCRO, 
maar aangezien het perceel is gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, komen de in deze 
beoogde verbouwingswerken niet in aanmerking voor een vergunning, krachtens artikel 
4.4.17, § 2, 1°, VCRO. 

Er moet dus besloten worden- zoals de eerste rechter terecht heeft gedaan - dat voor het 
oprichten van de constructies een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist 
was, die de beklaagde niet had. 

De feiten van de t elastlegging, wat de beide onderdelen betreft, zijn bewezen lastens de 
beklaagde 

5. De door de eerste rechter aan de beklaagdE opgelegde geldboete 
volstaat niet. Een effectieve geldboete, zoals hierna bepaald, is meer ontradend en komt 
om die reden beter tegemoet aan de doelst ellingen van de strafvordering. 

Door een opschorting van de uitspraak van de veroordeling zouden de doeleinden van de 
strafvordering onvoldoende verwezenlij kt zijn. 



Het is in het openbaar belang dat de schaarse stukken natuurgebied niet verder 
worden ingepalmd door allerhande constructies en het komt niet aan de eigenaar van 
een perceel, dat in natuurgebied is gelegen, toe om er zelf naar eigen goeddunken 
constructies op te richten. 

De hierna uit te spreken geldboete is nodig om de beklaagde en anderen ervan te 
weerhouden in de toekomst dergelijke feit en te plegen. 

De geldboete zal de beklaagde ertoe aanzetten de normen, die een goede ruimtelijke 
ordening van de omgeving beogen, na te leven. 

6. De beklaagde is terecht veroordeeld tot de kosten van de 
strafvordering en een bijdrage van 200 euro aan het Slachtofferfonds. 

Het hof veroordeelt de beklaagdE bijkomend tot het betalen van een 
bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

De herstelvordertng. 

7. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid heeft op 11 juni 2014 positief advies 

verleend over de herstelvordering, die strekt tot het herstel van de plaats door de 
afbraak van beide opgerichte constructies. 

De gevolgen van het misdrijf zijn niet kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelijke 
ordening. 

Zoals gezegd, komen de opgerichte nieuwe constructies of de op dezelfde plaats 
herbouwde constructies, niet in aanmerking voor een stedenbouwkundige vergunning, 
aangezien het perceel in natuurgebied is gelegen. Dat de woning aan de voorzijde 
gelegen is aan een drukke weg, dat er verderop een sportcomplex ligt en dat het 
gebied als "biologisch minder waardevol" staat geboekstaafd, doet daar niets aan af. 

De goede ru imtelijke ordening verzet zich tegen de const ruct ies van dergelijk groot 
volume, die los van de woning en, wat de berging bet reft, t ot een heel stuk in de t uin 
zijn opgericht. 

Ten onrechte voert de beklaagde aan dat de Impact op de ruimtelijke 
ordening van de nieuwe constructies moet vergeleken worden met de Impact die de 
voordien bestaande constructies - een afdak en een serre - ook al hadden op de 
ruimtelijke ordening en dat er door de nieuwe constructies niet nog meer schade aan 
de goede ruimtelijke ordening wordt toegebracht dan voordien het geval was. 

Dat verweer kan niet worden aangenomen. 
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Het betreft volledig nieuwe constructies, die noch wat het volume, noch wat de gebruikte 
materialen, noch wat de functie betreft enig uitstaan hebben met het afdak en de serre die 
er voordien stonden. Van de oorspronkelijke constructies Is niets overeind gebleven en 
ook de betonnen sokkels waarop de nieuwe constructies staan, zijn nieuw : de sokkel van 
het tuinhuis werd nog doorgetrokken als een soort terras en reikt verder dan de construc
tie die er voorheen stond en op luchtfoto A.4 is duidelijk te zien dat de serre op de volle 
grond was gebouwd en niet op de vloerplaat die er nu wel aanwezig is onder de berging. 

Ook al zou er voor de voordien bestaande constructies een vermoeden van vergunning 
gelden, dan is er door de afbraak in ieder geval een einde gekomen aan die vergund 
geachte toestand en is die vroegere toestand niet meer dienstig om de schade aan de 
ruimtelijke ordening van de nieuwe constructies te beoordelen. 

Gelet op wat voorafgaat, kan het betalen van een meerwaarde niet worden bevolen als 
herst el. Men ziet ook niet welke andere bouw- of aanpassingswerken dan de afbraak 
zouden kunnen volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen. 

Overeenkomstig artikel 6.3.1, § 1, VCRO (zoals gewijzigd bij wet van 25 april 2014, in 
werking getreden op 1 maart 2018), is het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toe
stand zoals bevolen door de eerste rechter de herstelmaatregel die bevolen moet worden. 

De beklaagdE wijst er nog op dat de Gemeente slecht geplaatst Is om de 
afbraak te vorderen, nu de gemeente zelf een stedenbouwkundig misdrijf heeft begaan 
door een fietspad in beton aan te leggen In strijd met de vergunningsvoorwaarden, die als 
materlaai waterdoorlatend hyper-puzzolaan voorschreven. 

Dat verweer kan evenmin worden aangenomen. Vooreerst staan beide zaken volledig los 
van elkaar en kan de beklaagde uit een stedenbouwkundig misdrijf dat door de 
gemeente zou zijn begaan uiteraard niet het recht putten om zelf ook de wet te 
overtreden. Bovendien dient de rechter hoe dan ook het herstel van de schade te bevelen 
die de beklaagde aan de goede ruimtelijke ordening heeft aangericht met het 
stedenbouwkundig misdrijf, ongeacht de vraag of ook de gemeente als herstelvorderende 
overheld optreedt. 

8. De door de eerste rechter t oegekende termijn van zes maanden om het herstel uit 
te voeren, is gepast. 

Op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur - die op dit punt hoger 
beroep heeft ingest eld tegen het vonnis van de eerste rechter - veroordeelt het hof de 
beklaagde tot betaling van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging dat zij 
de herstelmaatregel niet zou uitvoeren, met een maximum van 100.000 euro aan te 
verbeuren dwangsommen, nu er redenen zijn om aan te nemen dat de beklaagde anders 
niet vrijwillig zou overgaan tot het herstel; 



de opgelegde dwangsom moet de beklaagde ertoe aanzetten het rechterlijk 
bevel effectief uit te voeren ofte doen uitvoeren binnen de opgelegde termijn. 

9. Overeenkomstig artikel 6.3.4, § 1, VCRO (zoals gewijzigd bij wet van 25 april 
2014, in werking getreden op 1 rnaart 2018) beveelt het hof dat de 
stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester: van de gemeente -in 
plaats van het college van burgemeester en schepenen- ambtshalve In de uitvoering 
van de herstelmaatregel kunnen voorzien in de plaats en op kosten van de beklaagde 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 

Gezien de wetsartikelen aangehaald in het bestreden vonnis alsook de artikelen: 

210, 211 en 211bis van het Wetboek van Strafvordering; 
24 en 25 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken; 
6.3.4, §1 VCRO; 
84 Hypotheekwet; 

Verleent akte aan de burgermeester van de Gemeente dat hij de zaak voortzet 
als bevoegde overheid overeenkomstig artikel 6.3.1, § 2, VCRO; 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Verleent akte aan de burgemeester van de Gemeente van de afstand van zijn 
hoger beroep tegen de beschikkingen van het beroepen vonnis op burgerlijk gebied; 

Op strafrechtelllk gebied. 

Bevestigt het bestreden vonn is, met de wijzigingen dat het hof: 

9 

met eenparige stemmen, de beklaagde veroordeelt voor de beide 
feiten van de enige telastlegging, tot een geldboete van drieduizend euro (3.000 
euro), dit is vijfhonderd euro vermeerderd met vijftig opdeciemen, en bij gebreke 
aan betaling binnen de wettelijke termijn te vervangen door een gevangenisstraf 
van drie maanden; 
geen vaste vergoeding oplegt; 
de beklaagde veroordeelt tot betaling van een bijdrage van 20 
euro aan het Begratingsfonds voor de jurid ische tweedelijnsbijstand; 
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Veroordeelt de beklaagde 
beroep, bepaald op 181,24 euro. 

Over de herstelvordering. 

tot de kosten van de strafvordering in hoger 

Bevestigt het bestreden vonnis, met de enkele wijziging dat het hof: 

beveelt dat de beklaagde het herstel - zoals bepaald door de 
eerste rechter - za l uitvoeren binnen een termijn van zes maanden na de 
betekening van het gegeven arrest en op verbeurte van een dwangsom van 150 
euro per dag vertraging nadat het gegeven arrest in kracht van gewijsde is 
getreden en de uitvoeringstermijn is verstreken, met een maximum aan te 
verbeuren dwangsommen van 100.000 euro; 
beveelt dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester 
van de Gemeente , in geval het arrest niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen 
voormelde t ermijn, zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien overeenkomst ig 
hetgeen bepaald is in artikel 6.3.4, § 1, VCRO; 

Beveelt dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven dagvaarding ingeschreven 
wordt op de wijze bepaald in artikel 84 van de Hypotheekwet op kosten van de beklaagde 
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Aldus gevonnist door : 

-de heer 
-de heer 
-de heer 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
raadsheer, 
raadsheer, 

magistraten van de 15de kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

en uitgesproken (conform artikel 782 bis Ger. W.) door de voorzitter, de heer G. 
in openbare terechtzitting van 27 januari 2020 waar aanwezig waren : 

-de heer 
-de heer 
-de heer 
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raadsheer, d.d. voorzitter, 
substituut-procureur-generaal, 

griffier, 




