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HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

VERZETDOENDE PARTIJ 

dakwerker, 

geboren te 

wonende te 

. o� 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. Dreesen P. loco mr. Mertens 

W., advocaat bij de balie van Limburg, 

TENLASTELEGGINGEN 

IN VERZET tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, in 

correctionele zaken, 13D kamer, griffienummer 2018/1414, ontvangernummer 1904/2018, 

bij verstek tegen hem uitgesproken op datum van 30 oktober 2018. 

Verdacht van: 

Als dader of mededader, hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te 

hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, hetzij 

door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of 

arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt. 

Te 

Als mede-eigenaars die de opstelling van een vaste of verplaatsbare inrichting hebben 

toegestaan of gedoogd en die tot de werken opdracht hebben gegeven en/of als gebruikers

uitvoerders 

A. Bij inbreuk op artikel 4.2.1.1° a) en b) en artikel 4.2.1.5° a) van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, strafbaar gesteld bij artikel 6.1.1. van diezelfde Codex op het 

onroerend goed gelegen te gekadastreerd of geweest zijnde 

(huis en weiland), eigendom van 

en ingevolge akte van aankoop dd. en 

verleden voor notaris met standplaats te , de 
hierna bepaalde handelingen te hebben gesteld of in stand gehouden zonder voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning van het college van burgemeester en schepenen: 

""""" en de tweede 
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1. Bouwwerken te hebben verricht (met uitzondering van onderhoudswerken), te weten het 

optrekken of plaatsen van een constructie en/of het functioneel samenbrengen van 

materialen waardoor een constructie ontstaat, namelijk : 

Tussen 1 januari 2012 en 11 oktober 2013 

a. Oprichten van een paardenstal van circa 90m2 tot 100m2 op perceelnummer 

b. Oprichten van een volière van circa 10m2 tegen de rechterperceelsgrens van 

perceelnummer 

Tussen 1 januari 2012 en 23 mei 2014 

c. Oprichten van een plastic boogloods van circa 40m2 tegen de linkerperceelsgrens van 

perceelnummer 

ll. """""". 

***** ***** ***** 

Overgeschreven op het 1 ·hypotheekkantoor te op 

nr. en ambtshalve ingeschreven. 

Ontvangen : 220,00 euro. De Bewaarder (get.) 

***** ***** ***** 

Welk vonnis op strafgebied opzichtens tweede beklaagde vermeldt: 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A.l.a" 

A.l.b" A.l.c. 

Veroordeelt hem voor deze feiten samen tot een geldboete van 1.000,00 euro. Stelt vast 

dat de feiten gepleegd werden na 31.12.2011, zodat art. 2 van de wet van 28.12.2011 i.v.m. 

de opdeciemen, van toepassing is en dat deze geldboete, door verhoging met 50 

opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 6.000,00 euro. 

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 
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redders, een bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo 

gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot de helft van de kosten van de publieke vordering, tot op 

heden begroot voor hem op de som van 149,23 euro, doch niet inbegrepen de kosten van 

betekening van huidig vonnis, welke eveneens door de veroordeelde dienen gedragen te 

worden. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

KB 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

51,20 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. 

HERSTELVORDERING 

Beveelt tweede beklaagde om op het perceel te gelegen te 

(huis en weiland), over te gaan tot 

herstel van de plaats in de vorige toestand, hetgeen impliceert: 

het afbreken en verwijderen van de volière van 10m2, van de paardenstal van circa 

90m2 tot 100m2, van de plastic boogloods van circa 40m2 

binnen de termijn van ZES MAANDEN ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan 

van huidig vonnis. 

Beveelt op grond van huidig artikel 6.3.4.§1 VCRO dat, als de herstel van de plaats in de 

vorige toestand niet binnen de door dit vonnis gestelde termijn zijn uitgevoerd, de 

stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan 

kunnen voorzien in de plaats en op de kosten van de veroordeelden. 

Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, gerechtigd is om alle materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van plaats te verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreders die in gebreke blijven, verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd 

met de opbrengst van de verkoop van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op 

vertoon van een staat die de overheid die het vonnis uitvoert, heeft opgesteld of die de 

beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft. 

Veroordeelt ...... " ...... en tweede beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot 

herstel, niet wordt voldaan, tot betaling aan de burgemeester/gemeentelijke 

stedenbouwkundige inspecteur/gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur van een 

dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 
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verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis vooraf 

betekend werd. 

Zegt voor recht dat melding van het vonnis zal worden gemaakt in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het eerste hypotheekkantoor te onder ref. 

PROCEDURE 

1. 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van D5.03.2019. De rechtbank nam kennis 

van de stukken van de rechtspleging en hoorde het openbare ministerie, de heer E. Steyls, 

substituut procureur des Konings, in zijn vordering en verzet doende partij 

in zijn middelen van verweer, verwoord door mr. Dreesen loco mr. Mertens. 

2. 

Het verzet werd regelmatig naar vorm en termijn ingesteld en is derhalve ontvankelijk. 

Ingevolge deze vaststelling van ontvankelijkheid van het verzet is het bestreden 

verstekvonnis van 30.10.2018 vervallen. 

Op grond van de voorliggende onderzoeksgegevens en van het zittingsonderzoek stelt de 

rechtbank vast dat het verstek aan het toedoen van beklaagde te wijten was. De bewering 

van beklaagde dat hij op een foutief adres werd gedagvaard wordt tegengesproken door 

stuk 18 van het strafdossier. Hieruit blijkt dat beklaagde werd gedagvaard op het adres te 

zijnde het adres alwaar hij alsdan, overeenkomstig het getuigschrift 

van woonst met historiek van de adressen tussen 30.11.2017 en 29.05.2018, woonachtig 

was. 

De door het verzet veroorzaakte kosten en uitgaven, met inbegrip van de kosten van uitgifte 

en van betekening van het vonnis, worden ten laste gelegd van de beklaagde. 

3. 

De door het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (B.S. 23 oktober 

2014) bepaalde wijzingen aan het vergunningsluik van de VCRO zijn in werking getreden op 

23 februari 2017 (zie artikel 397 van voormeld decreet zoals gewijzigd door artikel 8 van het 

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

omgevingsvergunning (B.S. 9 februari 2017)). 

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

woorden "voorafgaande stedenbouwkundige vergunning" vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 
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Artikel 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (B.S. 27 augustus 2014) bepaalt dat dit in werking treedt één jaar na 

de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van 

de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

wordt vastgelegd. Dit betekent dat dit decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving 

van de omgevingsvergunning, normaal gezien in werking zou zijn getreden op 23 februari 

2018. 

Echter ingevolge artikel 51 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

handhaving van de ruimtelijke orde ring en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten van 

9 februari 2018 (B.S. 28 februari 2018), is het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

handhaving van de omgevingsvergunning, met uitzondering van artikel 145, tweede lid, in 

werking getreden op 1 maart 2018. 

Het nieuwe artikel 6.2.1 van de VCRO houdt thans de strafbepalingen in en luidt met 

betrekking tot onderhavige zaak 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 één van die straffen alleen: 

1° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, 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;" 

De feiten waarvoor verzet doende partij vervolgd wordt, maken een inbreuk uit op artikel 

4.2.1.1°a) en b) (het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 

onderhoudswerken: het optrekken op plaatsen van een constructie en het functioneel 

samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat) namelijk (a) het oprichten 

van een paardenstal van circa van circa 90 m' tot 100m2 op perceelnummer (b) het 

oprichten van een volière van circa 10m2 tegen de rechter perceelsgrens van perceelnummer 

en (c) het oprichten van een plastic boogloods van circa 40m2 tegen de linker 

perceelsgrens van perceelnummer 

Deze feiten zijn strafbaar gebleven, weliswaar thans op grond van artikel 6.2.1. lid 1.1 • VCRO 

(voorheen 6.1.1. lid 1.1° VCRO) ingevolge het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

handhaving van de omgevingsvergunning en de strafmaat is eveneens dezelfde gebleven. 
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De feiten zelf, voorwerp van de tenlasteleggingen A.1.a., A.l.b., A.l.c blijven hierdoor 

ongemoeid en deze wetswijzigingen wijzigen derhalve noch de strafbaarheid van de feiten 

noch de strafmaat. 

Verzet doende partij werd hiervan in kennis gesteld en heeft de gelegenheid gekregen zijn 

verweermiddelen desbetreffend naar voren te brengen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Schuldvraag 

1. 

De schuld van de verzet doende partij aan de hem als dader/mededader ten laste gelegde 

feiten omschreven in de dagvaarding onder de tenlasteleggingen A.l.a., A.l.b. en A.l.c. is 

bewezen door de onderzoeksresultaten verzameld tijdens het vooronderzoek en tijdens het 

ter zitting gevoerde onderzoek. 

De rechtbank verwijst naar de vaststellingen van verbalisant 

controleambtenaar van de stad 

op 10.10.2013 en vervat in PV nr. 

op 22.05.2014 en vervat in PV nr. 

op 09.08.2014 en vervat in PV nr. 

(stuk 51) 

(stuk 120) 

(stuk 224) 

Op 10.10.2013 werd vastgesteld dat volgende werken en handelingen, zonder voorafgaande 

vergunning van het college van burgemeester en schepenen, 

reeds waren uitgevoerd met name de oprichting van een volière van circa 100 m2 

tegen de rechterperceelgrens van het perceelnummer en in de 

landbouwzone én de oprichting van een paardenstal van 90 à 100m2op het 

perceelnumme1 

in oprichting waren met name een tweede dierenstal en een tweede volière in de 

landbouwzone. 

Op 22.05.2014 werd o.m. vastgesteld dat de eerder reeds uitgevoerde bouwinbreuken 

(oprichting volière en paardenstal) in stand werden gehouden en er bijkomende, reeds 

uitgevoerde, bouwinbreuken waren o.m. de oprichting van een plastic boogloods achter in 

de tuin en dit ondanks het feit dat voor deze constructie op 17.10.2013 een weigering van 

stedenbouwkundige vergunning was afgeleverd (stuk 97). 

Op 09.08.2016 werd o.m. vastgesteld dat de reeds eerder vastgestelde stedenbouwkundige 

inbreuken in stand werden gehouden, waaronder de volière tegen de rechter perceelgrens, 

de plastic boogserre en de paardenstal. 
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Gelet op bovenstaande vaststellingen komen de inbreuken op de artikelen 4.2.1.1°a) en b) 

die verzet doende partij ten laste worden gelegd bewezen voor. 

2. 

Verzet doende partij kan niet worden gevolgd waar hij stelt dat hem niet ten laste kan 

worden gelegd als mede-eigenaar de oprichting van de geviseerde constructies te hebben 

toegestaan of gedoogd nu hij sinds 04.10.2012 niet meer woonde op het perceel en hij in de 

periode van de oprichting van de constructies de woning op het adres te 

niet mocht betreden. 

In huidig geval is het al dan niet ingeschreven zijn of het 'wonen' op het adres alwaar de 

inbreuken werden vastgesteld niet bepalend voor de beoordeling voor de plichtigheid van 

de verzet doende partij aan de tenlasteleggingen A.1.a), A.1.b) en A.l.c). Ten overvloede 

wordt opgemerkt dat blijkens het inlichtingenbulletin (strafdossier- farde B) verzet doende 

partij blijkbaar nooit is ingeschreven geweest op het adres te 

zodat het door hem bijgebrachte getuigschrift van woonst niet relevant is bij de beoordeling 

van de ten laste gelegde feiten. 

Ook het bijgebrachte "straatverbod" (stuk 2- stukkenbundel beklaagde} is niet bepalend 

voor de beoordeling van de plichtigheid van de verzet doende partij aan de hem ten laste 

gelegde feiten. Ten overvloede stelt de rechtbank vast dat uit het bijgebrachte document 

van de stad (stuk 2) niet blijkt wanneer het straatverbod een aanvang nam en dat de 

weerhouden incriminatieperiode in de dagvaarding alleszins reeds een aanvang neemt op 

01.01.2012. 

Zelfs indien de verzet doende partij wordt gevolgd in zijn bewering dat de in de dagvaarding 

geviseerde constructies onder de tenlastelegging A.I. (a,b en c) door hem niet werden 

uitgevoerd sluit zulks evenmin de plichtigheid uit van de verzet doende partij aan de hem 

ten laste gelegde feiten. 

Verzetdoende partij heeft als mede-eigenaar de opstelling van de inrichtingen zoals 

omschreven in de dagvaarding toegestaan of gedoogd. 

Het feit dat meermaals aanvragen tot regularisatievergunning werden ingediend door de 

verzet doende partij en door toont juist aan dat de verzet doende partij 

als mede-eigenaar op de hoogte was van de toestand en kan hij bezwaarlijk voorhouden dat 

alles buiten zijn weten zou zijn gebeurd. 

De rechtbank stelt vast dat de verzet doende partij evenmin overging tot vrijwillige 

verwijdering van de illegale constructies. 

De stelling dat de stedenbouwkundig inspecteur in de brief van 24.10.2013 een dubbelzinnig 

standpunt lijkt in te nemen wordt niet bijgetreden. Een stakingsbevel is een preventief 

instrument erop gericht verdere schade aan de ruimtelijke ordening te voorkomen Het doel 
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van het stakingsbevel is om op preventieve wijze aan handhaving te doen om een misdrijf in 

wording af te stoppen. Dat de bestaande volière en de bestaande paardenstal niet 

geviseerd werden in het stakingsbevel is dan ook logisch. Het betreffen immers reeds 

uitgevoerde inbreuken welke reeds schade hebben veroorzaakt. Hieruit afleiden omdat ze 

niet in het stakingsbevel zijn opgenomen dat ze niet langer dienen afgebroken te worden 

gaat in tegen iedere logica. 

Straftoemeting 

Ter zitting van deze rechtbank d.d. 05.02.2019 werd verzocht aan verzet doende partij het 

voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te staan. 

Opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een buitengewone gunst en dient 

derhalve een uitzonderlijk karakter te behouden. Opschorting strekt ertoe te voorkomen dat 

een veroordelende maatregel, buiten haar normalerwijze te voorziene gevolgen en/of door 

de eraan verbonden publiciteit, voor de verzet doende partij een onevenredige sociaal

economische declassering zou meebrengen.De elementen waarover de rechtbank thans 

beschikt laten echter niet toe aan te nemen dat deze redengeving in casu voorhanden is, 

zodat op het verzoek tot opschorting niet wordt ingegaan. 

De rechtbank oordeelt dat de bewezen verklaarde feiten A.l.a., A.l.b. en A.1.c. in hoofde van 

de verzet doende partij de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van 

eenzelfde misdadig opzet, zodat in toepassing van art. 65, eerste lid Sw. slechts één straf dient 

te worden opgelegd, met name de zwaarste. 

De aard van de hierna volgende straf, en de omvang ervan acht de rechtbank gepast gelet 

op: 

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten, die getuigen van een gebrek aan respect voor 

de regels van de ruimtelijke ordening 

- de persoon van de verzet doende partij 

- en zijn strafrechtelijk verleden. 

De duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de opgelegde 

geldboete. 

Gezien de verzet doende partij voorheen nog niet werd veroordeeld tot een criminele straf of 

tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf 

die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99 bis van het Strafwetboek en het 

feit niet van aard is dat het gestraft moet worden met een hoofdvrijheidsstraf van meer dan 

vijf jaar, wordt aan de verzet doende partij de hierna vermelde genademaatregel van een 

gedeeltelijk uitstel van de strafuitvoering toegekend. 

Dit voordeel zal voor de verzet doende partij een aansporing zijn om in de toekomst de wet stipt 

na te leven, nu bij een volgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan. 
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Gelet op de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, bepaalt de rechtbank de 

proeftermijn op 3 jaar. 

BEOORDELING HERSTELVORDERING 

1. voorwerp van de herstelvordering 

De herstelvordering heeft als voorwerp 'het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke 

toestand' hetgeen impliceert het afbreken en verwijderen van de volière van+/- 10m2, de 

paardenstal van+/- 90 à 100 m2 en de dierenstal/volière van+/- 50 à 60m2, de plastic 

boogloods van+/- 40m2• 

De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur heeft zich aangesloten bij deze 

herstelvordering per brief van 22.09.2014, en hij vorderde aanvullend een dwangsom van 

125 euro per dag vertraging in de uitvoering van de gerechtelijke herstelmaatregel. 

De Hoge Raad voor het handhavingsbeleid verleende positief advies over de 

herstelvordering op 09.12.2014. 

De herstelvordering werd overgemaakt aan het Openbaar Ministerie op 09.01.2015. 

2. beoordeling van de herstelvordering 

2.1. 

Huidig artikel 7.7.5. VCRO bepaalt dat vanaf de inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 111, 

afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 25 april 2014 

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

burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur de taken en de 

bevoegdheden overnemen die voor de inwerkingtreding door het college van burgemeester 

en schepenen werden waargenomen in het kader van titel VI van deze codex, en dat ze de 

herstelvorderingen voortzetten die door het college van burgemeester en schepenen 

werden ingeleid bij het openbaar ministerie of voor de burgerlijke rechter. 

2.2. 

Artikel 6.1.41§1 VCRO, waarnaar de verzet doende partij vanaf blz. 11 van zijn besluiten 

verwijst, werd met ingang van 1 maart 2018 opgeheven bij artikel 22 van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning. 

Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt thans in §1 dat naast 

de straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een 
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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 

in achtneming van de volgende rangorde: 

1° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordering, het betalen van een meerwaarde; 

2° 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. 

2.3. 

In voorliggende zaak zijn de gevolgen van de misdrijven niet kennelijk verenigbaar met een 

goede ruimtelijke ordering zodat het betalen van een meerwaarde niet aan de orde is. 

Evenmin volstaat het kennelijk om de plaatselijke ordering te herstellen door uitvoering van 

bouw- of aanpassingswerken. 

Enkel de derde herstelmaatregel is aan de orde met name de uitvoering van het herstel van 

de plaats in de oorspronkelijke toestand, hetgeen de afbraak van de illegale constructies 

(paardenstal, volière, plastic boogloods) en de verwijdering van de gestapelde materialen tot 

gevolg heeft. 

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

ruimtelijke ordening. 

Zowel de plastic boogloods als de paardenstal zijn gelegen binnen het achterliggend 

agrarisch gebied. 

Voor de paardenstal werd zowel een weigering van stedenbouwkundige vergunning als een 

weigering van regularisatievergunning afgeleverd. Voor de plastic boogloods werd eveneens 

een weigering van stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. 

De boogserre bevindt zich op het achterliggend agrarisch gebied terwijl deze constructie niet 

kan worden verantwoord op basis van een beroepsmatige landbouwactiviteit, maar een 

duurzame constructie betreft die enkel binnen de 50 meter van het woongebied met 

landelijk karakter zou kunnen worden opgericht. 

Ook de paardenstal bevindt zich op het achterliggend agrarisch gebied terwijl geen 

landbouwbedrijf wordt uitgeoefend. 
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De hoge Raad voor het handhavingsbeleid besluit dat wanneer de bestaande toestand 

vergeleken wordt met de beschikbare stukken en gegevens van de voorheen bestaande 

toestand de geviseerde handelingen niet kunnen aanvaard worden omwille van 

een ruimtegebruik dat niet inpasbaar is binnen de onmiddellijke omgeving en een 

visueel-vormelijke hinder die onaanvaardbaar is binnen de onmiddellijke omgeving 

de geviseerde constructies betreft een amalgaam aan eerder minderwaardige 

constructies in heterogene materialen die, wanneer 2e samen in ogenschouw 

worden genomen, te diep staan ingeplant in het achterliggend landbouwgebied en 

esthetisch afbreuk doen aan de onmiddellijke omgeving. Het betreft een te druk 

bebouwingsprogramma dat de perken te buiten gaat van de ruimtelijke draagkracht 

van de kwestieuze percelen. 

De rechtbank sluit zich aan bij deze overwegingen van de Hoge Raad, zodat de 

herstelmaatregel van herstel van de plaats in haar oorspronkelijke toestand m.n. van de 

afbraak van de illegale constructies zich opdringt. 

De stelling van de verzet doende partij dat gelet op de inwerkingtreding van artikel 4.4.8/2 

VCRO de afbraak en de verwijdering van de paardenstal niet langer het principieel te 

vorderen herstel vormt wordt niet gevolgd door de rechtbank. Deze hangende procedure 

belet de verzet doende partij niet om zijn beweerde rechten te benutten. 

2.4. 

De gemotiveerde herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen van de 

stad na positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, is zowel 

intern als extern wettig en beoogt, binnen de weerhouden feiten, op gepaste, aangepaste 

doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het door de verzet doende partij 

gepleegde misdrijven. Zij steunt op motieven van goede ruimtelijke ordening en is niet 

kennelijk onredelijk, in de zin dat de uitvoering afbraak van de illegale constructies verzet 

doende partij geen nadeel veroorzaken dat in wanverhouding zou staan met het behoud 

van de harmonie van de onmiddellijke omgeving en derhalve het voordeel van de goede 

ruimtelijke ordening. 

2.5. 

Op grond van huidig artikel 6.3.1.§4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor uitvoering 

van de herstelmaatregelen en kan de rechtbank, op vordering van de bevoegde overheid ook 

een dwangsom bepalen. 

De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur heeft zich per brief van 22.09.2014 bij de 

herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen van de stad 

aangesloten en hij vorderde aanvullend een dwangsom van 125 euro per dag vertraging in 

de uitvoering van de gerechtelijke herstelmaatregel. 
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De termijn voor het herstel wordt bepaald op 6 maanden vanaf het in kracht van gewijsde 

gaan van huidig arrest om de verzet doende partij de nodige tijd te verschaffen om zich aan 

de bij dit vonnis opgelegde verplichtingen te confirmeren. 

Bij de bepaling van deze termijn heeft de rechtbank rekening gehouden met de omvang van 

de werken en de tijd die reeds verstreken is sedert de eerste vaststellingen waarvan de verze 

tdoende partij gebruik hadden kunnen maken om vrijwillig over te gaan tot herstel. 

Het is gepast om ook een dwangsom op te \eggen waarvan het bedrag dient bepaald op 125 

euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door de verzet doende partij wordt overgegaan 

tot het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke toestand, zoals boven aangegeven, en dit 

binnen de opgelegde hersteltermijn van 6 maanden, met dien verstande dat die dwangsom 

zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig 

vonnis vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt 

toegestaan. 

Het opleggen van een dwangsom moet verze tdoende partij ertoe aanzetten de 

herstelmaatregel uit te voeren. De verplichting tot uitvoeren van de herstelmaatregel komt 

toe aan verzet doende partij en niet aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding 

om deze dwangsom te beperken in de tijd. 

3. 

Op grond van huidig artikel 6.3.4§1 VCRO beveelt dit vonnis 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 plaats niet binnen de door dit vonnis 

gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld. 

TOEGEPASTE WETIEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 162, 185,187, 194, 197; 

Strafwetboek art. 25, 38, 40, 65; 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) art. 4.2.1.1°a) en b), 4.2.1.5°, 6.1.1.lid 1.1°, 

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 

Het decreet van 25 april 2014 art. 296, 397 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (nieuw)4.2.1.1°a), 6.2.1.lid 1.1°, 6.2.6, 6.3.1.§§1, 4 

en 6, 6.3.2, 6.3.3, 6.34.§1, 6.3.10, 7.7.5 

Wet 29.06.1964 art. 8§1; 

Wet 05.03.1952 art.1 en 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; 
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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; 

Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 
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De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

Verklaart het verzet van ontvankelijk en derhalve het bestreden vonnis van 

30.10.2018, binnen de perken van het verzet ten aanzien van onbestaand 

en opnieuw rechtdoende 

OP STR AFGEBIED 

Verklaart schuldig aan de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen 

A.l.a., A.l.b. en A.l.c. zoals hierboven geactualiseerd. 

Veroordeelt hem voor deze feiten samen tot een geldboete van 1.000,00 euro. Stelt vast 

dat de feiten gepleegd werden na 31.12.2011, zodat art. 2 van de wet van 28.12.2011 i.v.m. 

de opdeciemen, van toepassing is en dat deze geldboete, door verhoging met 50 

opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 6.000,00 euro. 

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. 

De rechtbank verleent uitstel van tenuitvoerlegging voor 3/4de van de 

geldboete, name voor 750 euro, verhoogd met 50 opdeciemen (x6) tot 4500,00 euro 

gedurende een proefperiode van drie jaar. 

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. 

Verwijst de veroordeelde tot de kosten van de publieke vordering, met inbegrip van de 

kosten van uitgifte en betekening van het verstekvonnis, tot op heden begroot op de som 

van 242,37 euro. 
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Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

KB 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

53,58 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. 

HERSTELVORDERING: 

Verklaart de herstelvordering, ingesteld door het college van burgemeester en schepenen en 

op grond van artikel huidig artikel 7.7.5. VCRO voortgezet door de burgemeester en de 

gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en waarbij de gewestelijke 

stedenbouwkundige inspecteur zich heeft aangesloten ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt om op het perceel te gelegen te 

(huis en weiland), over te gaan tot 

herstel van de plaats in de vorige toestand, hetgeen impliceert: 

het afbreken en verwijderen van de volière van 10m2, van de paardenstal van circa 

90m2 tot 100m2 en van de plastic boogloods van circa 40m2 

binnen de termijn van ZES MAANDEN ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan 

van huidig vonnis. 

Beveelt op grond van huidig artikel 6.3.4.§1 VCRO dat, als de herstel van de plaats in de 

vorige toestand niet binnen de door dit vonnis gestelde termijn zijn uitgevoerd, de 

stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan 

kunnen voorzien in de plaats en op de kosten van de veroordeelde. 

Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, gerechtigd is om alle materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van plaats 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 van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op 

vertoon van een staat die de overheid die het vonnis uitvoert, heeft opgesteld of die de 

beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft. 

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

voldaan, tot betaling aan de burgemeester/gemeentelijke stedenbouwkundige 

inspecteur/gewestelijke 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 vooraf betekend werd. 
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Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 30 april 2019 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 130 kamer, samengesteld uit : 

Mevrouw 1. LOMMELEN, rechter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer S. ROGGEN, griffier. 




