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INZAKE 

p.2 

DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met diensten gevestigd 

te 1210 Brussel, Koning Albert IJ-laan 19 bus 22 
- eiser -
ter zitting bijgestaan door mr. lnes lemache loco mr. Christian lemache, advocaten te 3800 
Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60 

1. 
Maasmechelen 

- 1 ste verweerder-

TEGEN 

:, gepensioneerde, geboren te 10p: :, wonende te 

ter zitting in persoon aanwezig, bijgestaan door mr. RafTerwingen, advocaat te 3630 
Maasmechelen, 

2. �schrijnwerker, geboren te op ., wonende te : 

Maasmechelen 

- 2de verweerder-
ter zitting in persoon aanwezig, bijgestaan door mr. Raf Terwingen, advocaat te 3630 
Maasmechelen 

3. 1. naaister, geboren te 
Maasmechelen 

- 3de verweerster-

; op· . wonende te 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. Kaf Terwingen, advocaat te 3630 Maasmechelen 

4. ... KBO-nr. , met zetel te Maasmechelen 1 

- 4de verweerster-

ter zitting vertegenwoordigd door mr. Raf Terwingen, advocaat te 3630 Maasmechelen 

5. 1. KBO-nr. · , met zetel te • Maasmechelen, 

- sde verweerster-
ter zitting vertegenwoordigd door mr. Raf Terwingen, advocaat te 3630 Maasmechelen 

6. 

Maasmechelen 
- 5de verweerder-

L zonder beroep, geboren te op ', wonende te : 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. Raf Terwingen, advocaat te 3630 Maasmechelen 
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7. GEMEENTE I . vertegenwoordigd door haar College van Burge-meester en 

Schepenen, met burelen te 
- 7de verweerster-
ter zitting niet aanwezig noch vertegenwoordigd 

**** 

I. PROCEDURE 

De rechtbank verwijst naar het tussenvonnis van 26 november 2015. 

Het plaatsbezoek ging door op 18 februari 2016. 

Met toepassing van artikel 747 Gerechtelijk Wetboek werden conclusietermijnen bepaald en 
een pleitdatum vastgelegd. 

Beide partijen hebben conclusies en een bundel met overtuigingsstukken neergelegd. 

Oe zaak werd behandeld op de openbare zitting van 28 september 2017 waarop de advocaten 

van partijen hebben gepleit. Eerste en tweede verweerders' 
waren persoonlijk aanwezig. 

De zaak werd hernomen voor de rechtbank in de huidige samenstelling. 

en 

De Wel van 15 juni 1935 inzake het gebruik van talen in gerechtszaken - in het bijzonder de 
artikelen 2, 30 tot en met 37 en 41- werd nageleefd. 

11. SAMENVATTING VAN DE RELEVANTE FEITEN 

De rechtbank verwijst naar het tussenvonnis van 26 november 2015. 

111. DE VORDERINGEN 

De rechtbank verwijst naar het tussenvonnis van 26 november 2015. 
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IV. BEOORDEliNG DOOR DE RECHTBANK 

A. Ontvankelijkheid 

p.4 

De vordering werd reeds ontvankelijk verklaard in het tussenvonnis van 26 november 2015. 

B. Grond van de zaak 

Betrokkenheid van derde verweerster en zesde verweerder 

Om een basis te kunnen zijn voor een herstelvordering, moet bewezen zijn dat de betrokken 
illegale handelingen uitgaan van verweerders. Indien verweerders niet als dader, mededader of 

medeplichtige betrokken waren bij de betrokken handeling, dan is er tegen hen geen basis voor 

de herstelvordering. De herstelvordering is immers een bijzondere vorm van teruggave in de 
zin van artikel 44 Strafwetboek. Om de herstelvordering tegen een bepaalde persoon te kunnen 
instellen, moet die persoon op een strafbare manier hebben deelgenomen aan het betrokken 
misdrijf. 

Dat iemand eigenaar is van een onroerend goed waarop een stedenbouwkundig misdrijf werd 
gepleegd, volstaat dus op zich niet om die persoon tot herstel te kunnen veroordelen. Zo kan 
de koper van een strafbaar opgericht gebouw niet vervolgd worden voor de oprichting als hij 
daar niet aan heeft deelgenomen (vergelijk I. VAN GIEL, "Stedenbouwmisdrijven: een praktisch 

overzicht van de- grondwettige- verjaringsregels met betrekking tot de strafvordering en de 

herstelvordering van de herstelvorderende overheid en de benadeelde derde", TBO 2011, 74). 

Indien een rechtspersoon betrokken is bij een stedenbouwmisdrijf, betekent dat niet 
automatisch dat elke natuurlijke personen die bestuurder of zaakvoerder is van de 

rechtspersoon, ook als dader, mededader of medeplichtige moeten worden beschouwd. Er 

moet dan worden nagegaan of voldaan is aan de voorwaarden bepaald door artikel 5 
Strafwetboek en/ of van strafbare deelneming. 

Zelfs als het misdrijf opzettelijk zou zijn gepleegd, dan moet voor wat betreft de natuurlijke 
persoon nog steeds bewezen worden dat het zijn optreden is dat er toe geleid heeft dat de 

rechtspersoon verantwoordelijk wordt gesteld (in de zin van artikelS lid 2 Strafwetboek) of dat 

de natuurlijke persoon een daad van deelneming heeft gesteld met h_et vereiste 
deelnemingsopzet. Dat iemand een mandaat heeft binnen een vennootschap, kan leiden tot 
zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, maar dit is geen automatisme en hangt af van de 

concrete omstandigheden. 

Het is aan eiser om aan te tonen dat de personen van wie het herstel wordt gevorderd, effectief 
als dader, mededader of deelnemer aan het betrokken misdrijf moeten worden beschouwd. 

Verweerders betwisten dat derde verweerster . en zesde verweerder 
op enige manier betrokken waren bij de handelingen die de basis van de herstelvordering 

vormen. Eiser bewijst niet dat dit wel het geval is. Het louter verwijzen naar mandaten binnen 
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de vennootschappen volstaat niet als bewijs. De herstelvordering is dus hoe dan ook ongegrond 
ten aanzien van derde en zesde verweerder. 

Verweerders betwisten voor wat betreft eerste verweerder, tweede verweerder, vierde 
verweerster en vijfde verweerster de betrokkenheid bij handelingen op zich blijkbaar niet. 

Beoordeling van de herstelvordering 

Principes 

De rechtbank mag de opportuniteit van de keuze gemaakt door de herstelvorderende overheid 
niet beoordelen. De rechtbank mag dus niet naar eigen inzicht de herstelvorm bepalen 
(vergelijk Cass. 25 november 2014, P.13.1715.N). 

Op basis van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM) en artikel159 van de Grondwet moet de rechter bij het beoordelen van een 
herstelvordering van een overheid wel nagaan of de vordering uitsluitend met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening werd ingesteld. Indien de vordering gebaseerd is op motieven die 
geen verband houden met de ruimtelijke ordening of indien de vordering gesteund is op een 
opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, dan moet de rechter 
de herstelvordering afwijzen (vergelijk Cass. 5 januari 2016 P.14.1754.N; Cass. 25 november 
2014, P.13.1715.N, Cass. 22 oktober 2013, P.12.0201.N en Cass. 24 november 2009, 
P.09.0278.N). 

De rechter moet dus nagaan of de vordering kennelijk onredelijk is. Meer bepaald moet er 

worden nagegaan of het voordeel van de gevorderde herstelmaatregel voor het behoud van 
een goede ruimtelijke ordening opweegt tegen de last die daaruit voortvloeit voor de 
overtreder. Het gevorderde herstel moet evenredig zijn met de concrete vastgestelde 
aantasting van de ruimtelijke ordening. De maatregel moet redelijk blijven in vergelijking met 
de last die hij meebrengt voor de persoon die de herstelmaatregel moet uitvoeren. De rechter 
houdt rekening met de impact van de wederrechtelijke toestand op de plaatselijke ruimtelijke 

ordening, met de bestaande planologische voorschriften en met de verleende 
stedenbouwkundige vergunningen. 

Artikel 6.1.41 §1 eerste lid VCRO bepaalt een prioriteitenorde voor de herstelmaatregelen. Uit 
6.1.41 §1 eerste lid 1• VCRO volgt dat het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 

(of de staking van het strijdige gebruik) het uitgangspunt is voor twee soorten "ernstige 
misdrijven", namelijk de misdrijven die (onder meer) bestaan uit het verrichten van 
handelingen 

ofwel in strijd met een stakingsbevel 
ofwel in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor de bestemmingen 
die voor het gebied zijn toegelaten. 

Het uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken is een eerste uitzondering op het principe van 
het herstel in de oorspronkelijke toestand. Deze eerste uitzondering kan bij de "ernstige 
misdrijven" worden toegepast indien deze bouw- of aanpassingswerken kennelijk volstaan om 



· Rechtbank van eerste aanleg Limburg. ilfdeling Tongeren -13/15&7/A - . p. 6 

de plaatselijke ordening te herstellen. Het betalen van een meerwaarde is een tweede 

uitzondering, die enkel kan worden opgelegd indien de gevolgen van het misdrijf kennelijk 
verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening. 

Voor de andere ("minder ernstige") misdrijven moet in principe de betaling van de meerwaarde 

worden gevorderd, tenzij de overheid die de herstelvordering instelt, aantoont dat de 
plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad. 

Uit deze prioriteitenorde en de daarin bepaalde uitzonderingen volgt dat, nog meer dan de aard 
van de overtreding, de aantasting van de goede plaatselijke ordening bepalend is voor de keuze 
van de herstelmaatregeL Dit zowel in het geval bedoeld door artikel 6.1.41 § 11 o VRCO (de 

"ernstige misdrijven"}, als in het geval bedoeld door artikel 6.1.41 §1 2° VCRO (de "minder 
ernstige misdrijven"). 
Het bevelen van een herstelmaatregel vcreist dus dat de plaatselijke ruimtelijke ordening door 
het misdrijf is geschaad en de dat maatregel ertoe strekt de plaatselijke ordening te herstellen 

(ve rgelijk Cass. 30 mei 2017, P.17.0059.N en Cass. 5 januari 2016 P.14.1754.N}. 

Toepassing in dit geval 

Er is in het geval van verweerders geen sprake van de overtreding van een stakingsbevel. Er is 

evenmin een strijdigheid met toegelaten bestemmingen. Dit wordt door eiser ook niet betwist 

en wordt bevestigd in het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbe leid. 

Het betalen van een meerwaarde is dus het uitgangspunt. Eiser moet aantonen dat de 
plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad. 

De rechtbank is van oordeel dat eiser dit niet aantoont. 

Het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid vormt geen voldoende bewijs. 

Uit het plaatsbezoek en het proces-verbaal van de Inspectie RWO van 18 februari 2016 blijkt 

dat de aanwezige materialen grotendeels werden verwijderd, op een· kleine hoeveelheid na. De 

situatie is dus duidelijk anders dan de situatie die beoordeeld werd door de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid. 

Bovendien heeft de herstelvordering enkel betrekking op de betonplaat, de kiezel en de 

materialen op percelen en . De diverse constructies aanwezig op de percelen 

en maken geen voorwerp uit van de herstelvordering. Rekening houdend met de 
aanwezigheid van deze constructies op de naburige percelen, blijkt niet dat de plaatselijke 
ruimtelijke ordening kennelijk op een onevenredige wijze wordt geschaad door de 
aanwezigheid van de betonplaat, de kiezel en de kleine hoeveelheid materiaal. 

De rechtbank is dus van oordeel dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om een herstel in 
de oorspronkelijke toestand toe te kennen. 

De rechtbank heropend de debatten om eiser toe te laten zijn vordering eventueel aan te 

passen. 
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De rechtbank doet nog geen uitspraak over de kosten. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist in eerste aanleg en op tegenspraak. 

De rechtbank werkt het tussenvonnis van 26 november 2015 verder uit. 

. p. 7 

De rechtbank stelt vast dat eiser niet bewijst dat derde verweerster en zesde 
verweerder . op enige manier betrokken waren bij de handelingen die de basis van 

de herstelvordering vormen. 

De rechtbank stelt vast dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om een herstel in de 
oorspronkelijke toestand toe te kennen. 

De rechtbank heropent de debatten om eiser toe te laten zijn vordering eventueel aan te passen. 

De rechtbank verzendt de zaak in afwachting naar de bijzondere rol van deze kamer. 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare zitting van de rechtbank van eerste aanleg 

Limburg, afdeling Tongeren, op donderdag 26 oktober 2017. 

Aanwezig: 
R. MOMMEYER, alleenzetelend rechter, voorzitter van de vij 

ROSQ�ffier\ 
I. ROSQUIN R. MOMMEYER 




