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INZAKE 

BURGERLIJKE PARTIJEN 

1. 

wonende te 

2. 
wonende te 

3. 
wonende te 

de eerste en tweede ter zitting bijgestaan en de derde 

TENLASTELEGGINGEN 

vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie van 

EN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

1. 
geboren te OIJ 

wonende te 
van Belgische nationaliteit 

ter zitt ing vertegenwoord igd door mr. 

van 

loco mr. 

. advocaat bij de balie 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwet boek; 

Bij inbreuk op artikel 4.2.1.4° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, strafbaar 
gesteld bij artikel 6.1.1.1° en 5° van diezelfde Codex (sinds 1 maart 2018 - als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Decreet van 25 apri/2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning - strafbaar gesteld zijnde bij artikel 6.2.1 van diezelfde codex) 

als eilzenaar die tot de werken opdracht heeft gegeven, op het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd of geweest zij nde 

voorheen {ten tijde van de feiten) eigendom zijnde van thans eigendom 
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var ingevolge akte van aankoop dd. 27.09.2016 verleden voor notaris 
et standplaats te 

de hierna bepaalde handelingen te hebben gesteld, dan wel voortgezet of in stand 
gehouden, te weten: 

het reliëf van de bodem aanmerkel ijk te hebben gewijzigd door ondermeer de bodem aan te 
vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het 
terrein wijzigt 

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning van het college van burgemeester 
en schepenen en deze handeling te hebben voortgezet in strijd met het bevel tot staking, 
de bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend geval, de beschikking in kortgeding 

namelijk: 

Te tussen 01.01.2015 en 20.10.2015, met vaststellingen op 06.10.2015 en op 
19.10.2015, de voortzetting evenwel slechts vanaf 07.10.2015 

een reliëfwijziging te hebben doorgevoerd middels ophoging (met circa 1,2 meter) van het 
beschreven perceel met grond en bouwpuin én deze handeling bovendien te hebben 
voortgezet na 06.10.2015 in strijd met het opgelegde stakingsbevel dd. 06.10.2015 

Teneinde na toepassing van de st rafwet, op vordering van de stedenbouwkundige 
inspecteur of het college van burgemeester en schepenen conform de artikelen 6.1.41 en 
6.1.43 (sedert 1 maart 2018: de artikelen 6.3.1 en 6.3.3} van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, de uitvoering van de volgende bouw- of aanpassingswerken te bevelen : 

• afgraven van het perceel tot op het vorige niveau (ongeveer 1,2 meter lager, de vijver 
dient niet opnieuw te worden uitgegraven) binnen ene termijn van 12 maanden na 
de uitspraak. 

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

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 
Ministerie, de burgerlijke partijen en de beklaagde. 
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BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde was eigenaar van een perceel te , kadastraal gekend 

Op 06.10.2015 werd vastgesteld dat er in opdracht van beklaagde werken werden 
uitgevoerd strekkende tot het dempen van een vijver en het verhogen van het terrein. 

Een bevel tot stopzetting der werken werd dezelfde dag mondeling gegeven aan beklaagde 

en de aannemer, alsook schrifteli jk betekend op de chalet en op de graafmachine van de 
aannemer der grondwerken 

De staking werd bekrachtigd bij beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
dd. 12.10.2015 en per gewone en aangetekende post overgemaakt aan beklaagde. 

Op 19.10.2015 werd vastgesteld dat het stakingsbevel niet langer gerespecteerd werd en dat 
er nieuwe grondwerken werden uitgevoerd om het terrein te nivelleren. 
De aannemer verklaarde ijzeren inrijplaten gelegd te hebben aan de ingang van het terrein 
en de drie opgeslagen vrachten grond uitgestoten te hebben. 

Een nieuw stakingsbevel strekkende tot staking van alle werken werd op 19.10.2015 
mondeling gegeven aan beklaagde en betekend aan de aannemer der grondwerken 

De staking werd bekrachtigd bij beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
dd. 20.10.2015 en per gewone en aangetekende post overgemaakt aan beklaagde. 

Deze bekrachtigingsbeslissingen werden door beklaagde niet bestreden. 

Het perceel is gelegen in agrarisch gebied. 

Beklaagde wordt vervolgd wegens het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, en het voortzetten van deze 
handelingen in st rijd met het stakingsbevel, zoals destijds strafbaar gesteld bij art. 6.1.1.1 o 
en 5° VCRO. 
Deze inbreuken zijn sedert 01.03.2018 stra fbaar gesteld bij art. 6.2.1,1 oen r van de VCRO 
zonder dat de strafmaat werd gewijzigd. 

*** 

De schuld van beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten, zoals in de dagvaarding 
omschreven, wordt naar eis van recht bewezen door de onderzoeksresultaten ve rzameld tijdens 
het opsporingsonderzoek, en t ijdens het ter zitting gevoerde onderzoek, inzonderheid : 
de vastst ellingen van de onderzoekers en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, en 
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de resu ltaten van de plaatsbezoeken, 

Gelet op de vaststellingen van 6 en 19 oktober 2015 is het bewezen dat beklaagde in zijn opdracht 
grond vermengd met bouwpuin heeft laten aanvoeren en vervolgens zijn terrein hiermee heeft 
opgehoogd tot op straatniveau, zijnde 1,2 m. hoogteverschil. 
Deze materiële vaststell ingen zijn nauwkeurig omschreven door de bevoegde stedebouwkundig 
ambtenaar en afdoende gedocumenteerd aan de hand van het opgestelde fotodossier. 
Beklaagde levert hiervan niet het tegenbewijs. 
De wijziging van het rel iëf door het gehele terrein te verhogen met 1,2 meter is een aanzienlijke 
wijziging. De gebruikte grond was vermengd met bouwpuin. Deze reliëfwijziging is van invloed 
op de waterhuishouding van het betrokken perceel en de omliggende percelen met risico's van 
wateroverlast zodat de functie van het terrein in kwestie is gewijzigd. 

*** 

Beklaagde vroeg bij conclusies - in ondergeschikte orde- om "een voorwaardelijke straf". 

Beklaagde was vertegenwoordigd, doch niet in persoon aanwezig ter zitting, zodat de 
rechtbank slechts onrechtstreeks gegevens kon vernemen omt rent diens persoonlijkheid en 
ingesteldheid. 
Beklaagde toont niet aan dat een veroordeling zijn reclassering buiten proportie in het 
gedrang zou brengen. 

Aan beklaagde wordt de hierna vermelde bestraffing opgelegd, die aangepast is: 

* aan de aard en de zwaarwichtigheid van de lastens hem bewezen verklaarde feiten; 
* aan het feit dat hij door de aanhangige feiten de goede ruimtelijke ordening van de lokale 
leefgemeenschap in het gedrang heeft gebracht; 
*aan het gegeven dat beklaagde bewust en opzettelijk het stakingsbevel negeerde en 
doorbrak; 
*aan het gegeven dat beklaagde de kwestieuze grond inmiddels heeft verkocht en hiermee 
schijnbaar zijn ve rantwoordelijkheid heeft willen ontlopen. 

INZAKE DE HERSTELVORDERING 

In de mate de herstelvordering is gebaseerd op de bewezen verklaarde feiten wordt 
vastgesteld dat op 22.09.2016 de Hoge Raad voor het handhavingsbeleid een positief advies 
verleende over de herstelvordering. 
Dit positief advies werd met de herstelvordering gelijktijdig overgemaakt door de gewestelijk 
stedenbouwkund ig inspecteur aan het Openbaar Ministerie bij briefvan 26.09.2017. 

De herstelvordering werd regelmatig en tijdig ingesteld, en is ontvankelijk. 
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Overeenkomstig artikel 6.3.1 VCRO kan de rechtbank bevelen met inachtneming van de 
volgende volgorde, hetzij : 
-het betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen indien het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede 
ruimtelijke ordening. 
-hetzij, zo dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 
bouw- of aanpassingswerken, 
- hetzij de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de 

staking van het strijdige gebruik. 

In casu wordt het herstel in de oorspronkelijke staat gevorderd, hetgeen inhoudt dat het 
perceel wordt afgegraven tot op het vorige niveau (ongeveer 1,2 m. lager). 
Dit met een hersteltermijn van 12 maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 125,00 
euro per dag vertraging in geval van niet-uitvoering binnen de gestelde termijn. 

Deze herstelvordering is zowe l intern als extern wettig en beoogt op gepaste en 
noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van de door beklaagden gepleegde 
misdrijven. 

De herstelvordering steunt op motieven van goede ru imtelijke ordening en is niet kennel ijk 
onrede lij k. 
De afweging van de belangen van ruimtelijke ordening en de individuele belangen van 
beklaagde doorstaat de toets van de proportionaliteit. 

De rechtbank sluit zich voor zoveel als nodig aan bij de motivatie van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid en van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, voor wat betreft de 
gevolgen van de illegale handelingen van beklaagde en de hierdoor veroorzaakte wateroverlast 
op de aanpalende percelen. 

De termijn voor het uitvoeren van de werken wordt door de rechtbank bepaald op 12 
maanden, hetgeen ruim moet volstaan voor de materiële uitvoering van het bevel tot 
herstel, temeer beklaagde reeds over voldoende tijd beschikte om de gevolgen van zijn niet 
vergunde daden ongedaan te maken. 
Tevens bepaalt de rechtbank een dwangsom van 125,00 euro per dag bij niet-uitvoering van 
het vonnis binnen de gestelde termijn, geen dwangsomtermijn zijnde in de zin van art. 
1385bis Ger. Wb. 

De rechtbank machtigt de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en college van 
burgemeester en schepenen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te 
voorzien bij gebreke aan uitvoering door beklaagden en dit op hun kosten. 
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BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

De burgerlijke partijen vorderen een provisionele schadevergoeding van €1,00 met 
voorbehoud voor intresten en kosten en de afhandeling van de burgerlij ke belangen verder 
aan te houden. 

De vordering is ontvankelijk. 

De burgerlijke partijen tonen het bestaan van schade door wateroverlast aan doch stellen hun 
schade vooralsnog niet definit ief te begroten. 

De vordering is gegrond. 

TOEGEPASTEWETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 162, 185, 194, 197; 

Strafwetboek art. 25, 38, 40, 44, 45; 

Wet 05.03.1952 art.1 Wet 28.12.2011 art. 2 

Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door KB. 31.10.2005 

art. 1; 
KB. 28.12.1950 art. 91 al.1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.2, gewijzigd bij art. 1 KB. 13.11.2012; 

Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 

Burgerlijk wetboek art. 1382 

Art. 4 Vt.S.V. 

Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde plichtig aan de ten laste gelegde feiten zoals in de dagvaarding 
omschreven. 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 2.000,00 euro, door 
verhoging met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 12.000,00 
euro. 
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Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 
worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 
bepaald wordt op 90 dagen. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de fi nanciering 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 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 
euro. 

Legt aan de veroordee lde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewij zigd bij art. 1 

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 
54,76 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begratingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 
som van 281,71 euro. 

Inzake de herstelvordering: 

Verklaart de herstelvordering, gebaseerd op de hoger bewezen verklaarde feiten 
ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt beklaagde tot het herstel in de oorspronkelijke staat, hetgeen impliceert het 
afgraven van het perceel tot op het vorige niveau (ongeveer 1,2 m. lager), 
binnen de termijn van 12 maanden ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 
vonnis. 

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen voormelde termijn na het in kracht van gewijsde 
gaan van huidig vonnis in de oorspronkelijke staat wordt hersteld, dat de stedenbouwkundig 
inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten 
van veroordeelde. 
Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 
afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te verkopen, 
te vervoeren en te verwijderen. 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd met 
de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van 
een staat, opgesteld door de overheid die het vonnis uitvoert, of begroot en uitvoerbaar 
verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 
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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 vonnis betekend werd. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partijen ontvankelijk en in de voormelde mate 
gegrond. 

Veroord ee lt beklaagde tot het betalen aan de burgerlijke partijen van een provisionele 
schadevergoeding van € 1,00. 

Houdt de uitspraak over de intresten en kosten aan. 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomst ig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 01 oktober 2019 door de rechtbank van 
eerste a;:~ni P.Il Limhurg, afdeling Hasselt, sectie correctionee l, 13D kamer, sa mengesteld uit: 
De heer ondervoorzit ter, alleenzetelend rechter, 
in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 
met bijstand van de heer griffier. 




