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Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt -

TENLASTELEGGINGEN 

HET OPENBAAR MIN ISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

geboren te OP 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

balie van 

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

p. 2 

advocaat bij de 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° 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 4.2.1.1° a (het verrichten van navolgend bouwwerk, 

met uitzondering van onderhoudswerken}, sedert 01.03.2018 strafbaar gesteld door artikel 

6.2.1, 1° van voornoemd decreet, 

namelijk 

te in de periode van 1 april 2014 tot en met 3 augustus 2015, meermaals, op niet 

nader bepaalde data 

het plaatsen van verharding, een tuinhuisje met konijnenhok, een mestvaalt, hok en rennen 

voor pluimvee en opslag voor landbouwtuigen op het perceel gelegen te 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 

Ministerie en de beklaagde. 

De zaak werd hernomen voor de thans anders samengestelde zetel. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde is eigenaar van een perceel te 
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Op 29.04.2014 werd vastgesteld dat er in opdracht van beklaagde werken werden 

uitgevoerd strekkende tot het verharden van het perceel met steenpuin en het plaatsen van 

metalen stijlen voor een toegangspoort. 

Een bevel tot stopzetting der werken werd dezelfde dag betekend aan de aannemer 

De staking werd bekrachtigd bij beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 

dd. 08.05.2014 en per gewone en aangetekende post overgemaakt aan beklaagde. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur gaf vervolgens toelating tot volgende werken : 

het plaatsen van een niet-vergunningsplichtige afsluiting en poort, in casu een open 

afsluiting met maximale hoogte van 2 meter; 

het plaatsen van een boordplaat met een breedte en diepte van 8 cm. Over een 

lengte van 8 m. aan de zijde van de achterliggende woning om grondverzakking te 

voorkomen. 

Tijdens een controlebezoek op 28.04.2015 werd vastgesteld dat deze toegelaten werken 

effectief werden uitgevoerd, nl. gras ingezaaid, afsluiting en poort afgewerkt en 

boordplaatjes geplaatst. 

Op 03.08.2015 werd vastgesteld dat het stakingsbevel niet langer gerespecteerd werd en dat 

er nieuwe werken waren uitgevoerd : 

een houten tuinhuis van 3 x 3 m. met konijnenhok tegen de zijgevel, 

een mestvaalt van 4 x 2 m. met betonnen panelen van ca. 60 cm. hoog met draad en 

palen, 

rennen voor pluimvee met een oppervlakte van ca. 12 x 12 m. met een kippenhok en 

een constructie voor pauwen; 

tussen het tuinhuis en de mestvaalt is er opslag van een tractor, een ploeg en een 

aanhangwagen. 

Het perceel is gelegen in agrarisch gebied. 

Beklaagde wordt vervolgd wegens het oprichten van constructies zonder voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning, zoals destijds strafbaar gesteld bij art. 6.1.1.1° VCRO. 

Deze inbreuken zijn sedert 01.03.2018 strafbaar gesteld bij art. 6.2.1,1° 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 verzameld tijdens 

het opsporingsonderzoek, en tijdens het ter zitting gevoerde onderzoek, inzonderheid : 

de vaststellingen van de onderzoekers en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, en 

de resultaten van de plaatsbezoeken. 
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Beklaagde betwist overigens zijn schuld niet voor wat betreft de verharding met steenpuin. 

Beklaagde beroept zich ten onrechte op de vrijstelling voor open afsluitingen zoals bedoeld 

in art. 5.1.2° van het Vrijstellingenbesluit onder verwijzing naar het schrijven van de 

gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur dd. 09.02.2017 (st. 126) voor wat betreft de 

kippenrennen. 

De door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bedoelde afsluiting betreft immers de 

toegelaten omheining. 

Uit geen enkel gegeven blijkt dat er ter plaatse (para)agrarische activiteiten worden 

uitgeoefend, hetgeen door beklaagde evenmin wordt beweerd. 

De rennen voor pluimvee van ca. 12 x 12 m. oppervlakte zijn afgescheiden kooien voor het 

houden van kleine dieren en geen afsluitingen in de zin van art. 2.1.5° of 6° van het 

Vrijstellingenbesluit, en kunnen evenmin onder toepassing vallen van art. 2.1.11° vermits ze 

zich niet bevinden binnen een straal van 30 meter van de vergunde woning. 

Beklaagde beroept zich ten onrechte op de vrijstelling voor schuilhokken voor weidedieren 

zoals bedoeld in art. 5.1.3° van het Vrijstellingenbesluit. Afgezien van het gegeven dat de 

hokken bedoeld zijn voor kippen en konijnen dient vastgesteld dat de concrete constructie 

zoals opgericht door beklaagde hoe dan ook niet beantwoordt aan de voorwaarde van art. 

5.1.3° van één volledig open zijde, zoals blijkt uit de vaststellingen op 03.08.2015. 

Tijdens de controle op 28.04.2015 was al gebleken dat er pakketten hout klaarlagen voor het 

plaatsen van een tuinhuis of iets dergelijks. 

De schuilhokken beantwoorden evenmin aan de kwalificatie van "kleine constructie" in de 

zin van art. 2.1, 10° van het Vrijstellingenbesluit vermits ze bezwaarlijk kunnen beschouwd 

als tuinornament of versiersel met enige esthetische waarde. 

Beklaagde beroept zich eveneens ten onrechte op het Vrijstellingenbesluit voor wat betreft 

de mestvaalt. 

Vermits de mestvaalt zich niet bevindt binnen een straal van 30 m. van een vergunde woning 

kan beklaagde hoe dan ook geen beroep doen op deze vrijstellingsgrond van art. 2.1.8°. 

Evenmin kan de bewuste mestvaalt met betonnen panelen en een oppervlakte van ca. 8 m2 

beschouwd als kleine tuinconstructie. 

Beklaagde betwistte overigens initieel zijn schuld niet voor wat betreft het tuinhuis, de 

constructie voor de pauwen en de mestvaalt. 

Beklaagde verklaarde zich in zijn verhoor van 08.09.2016 bereid dit binnen de maand te 

herstellen. 
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Beklaagde kan gevolgd in zijn verweer voor wat betreft de opslag voor landbouwtuigen. 

De tenlastelegging dekt een periode van 01.04.2014 tot en met 03.08.2015. Uit de éénmalige 

vaststelling op 03.08.2015 kan niet met zekerheid worden besloten dat de constructies van 

beklaagde met regelmaat werden gebruikt voor de opslag van landbouwtuigen. 

*** 

Beklaagde vroeg in besluiten om hem de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 

toe te kennen. Dit is een buitengewone gunst. Het toekennen van een opschorting heeft als 

bedoeling de reclassering van de veroordeelde te bevorderen of zijn declassering te 

voorkomen. 

De rechtbank is van oordeel dat de feiten niet van aard zijn om voor een opschorting in 

aanmerking te komen, gelet op het maatschappelijk belang van de ruimtelijke ordening voor 

de landschapsinrichting en het behoud ervan enerzijds en de dubbelzinnige houding van 

beklaagde anderzijds zoals blijkt uit de vaststellingen op 09.05.2017 in strijd met zijn eerdere 

verklaring. 

Beklaagde toont ook 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 tijdsverloop sedert de feiten zonder dat kan vastgesteld dat de redelijke termijn 

werd overschreden. Beklaagde heeft ook geen concrete argumenten in die zin 

geformuleerd. 

INZAKE DE HERSTELVORDERING 

In de mate de herstelvordering is gebaseerd op de feiten van het plaatsen van een opslag 

voor landbouwtuigen kan de herstelvordering, gelet op de vrijspraak, niet worden 

ingewilligd. 

In de mate de herstelvordering is gebaseerd op de bewezen verklaarde feiten wordt 

vastgesteld dat op 19.05.2016 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 

stedenbouwkundig inspecteur aan het Openbaar Ministerie bij brief van 10.06.2016. 

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 houten tuinhuis inclusief konijnenhok wordt verwijderd, 

de mestvaalt wordt verwijderd, 

het kippenhok en pauwenverblijf wordt verwijderd, 

de tractor, ploeg en aanhangwagen wordt verwijderd 

de verharding uit gebroken steenpuin wordt verwijderd. 

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 zowel intern als extern wettig en beoogt op gepaste en 

noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van de door beklaagden gepleegde 

misdrijven, behoudens voor wat betreft de vordering inzake de tractor, ploeg en 

aanhangwagen. 

De herstelvordering steunt op motieven van goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk 

onredelijk. De afweging van de belangen van ruimtelijke ordening en de individuele 

belangen van beklaagde doorstaat de toets van de proportionaliteit. Beklaagde gaf immers 

zelf in zijn verhoor van 08.09.2016 aan deze werken, minstens deels, uit te voeren. 

Bij controle door de wijkinspecteur op 28.12.2016 werd vastgesteld dat één wand van het 

tuinhuis werd weggehaald, alsook de palen en de draad bij de mestvaalt en dat de 

constructie voor de pauwen werd afgebroken. 

Er was geen tractor, ploeg of aanhangwagen meer aanwezig. 

Bij een navolgende vaststelling op 09.05.2017 werd echter vastgesteld dat de mestvaalt 

opnieuw werd opgericht en bleek de toestand van de hoenderrennen ongewijzigd. 

Dezelfde toestand werd vastgesteld op 17.07.17 door de wijkinspecteur. 

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 

handhaving van de achterliggende open ruimte. 
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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 en de niet vergunde constructies relatief bescheiden 

zijn. 

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. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

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

Strafwetboek art. 25, 38, 40; 

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; 

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

Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 

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, behoudens voor wat betreft de opslag voor landbouwtuigen. 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 1.250,00 euro, door 

verhoging met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6}, gebracht wordt op 7.500,00 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 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 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K. B. van 28.12.1950, gewijzigd 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 begrotingsfonds 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 282,17 euro. 

Inzake de herstelvordering, 

Stelt vast dat de herstelvordering in de mate ze is gebaseerd op de feiten van het plaatsen 

van een opslag voor landbouwtuigen niet kan ingewilligd worden. 

Verklaart de herstelvordering, gebaseerd op de hoger bewezen verklaarde feiten 

ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt beklaagde tot het herstel in de oorspronkelijke staat, hetgeen impliceert de 

verwijdering van : 

het houten tuinhuis inclusief konijnenhok, 

de mestvaalt, 

het kippenhok en pauwenverblijf, 

de verharding uit gebroken steenpuin. 

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 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. 
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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. 

Veroordeelt beklaagden, 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. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 05 augustus 2019 door de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13D kamer, samengesteld uit: 

De heer ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer griffier. 




