
1 Vonnisnummer /Griffienummer 

1 

2019/ 1086 

Repertoriumnummer /Europees 

2019/1414 

Datum van uitspraak 

31 mei 2019 

Naam van de beklaagde 

Systeemnummer parket 

Dossiernummer 

16L005472 
Notitienummer parket 

i Aangeboden op 

Niet te registreren 

rechtbank eerste aanleg 
Leuven correctionele 
zaken 
Kamer 21 

Vonnis 



rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken 
Dossier 16L005472 

OPENBAAR MINISTERIE 

vertegenwoordigd door K. Everaerts, substituut-procureur des Konings. 

EISER IN HERSTEL : 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR 

bevoegd voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant 

p. 2 
Kamer 21 

met kantoor gevestigd te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsevest 6 bus 93 

vertegenwoordigd door meester Muniz Espinoza Dennis loco Declercq Philippe, advocaat 

te Hoegaarden 

BEKLAAGDE: 

1414 

geboren te J� 

van Belgische nationaliteit 

wonende te 

,RRN 

bijgestaan door meesters Jacobs Greg, advocaat te Brussel en Mary Sven, advocaat te Sint

Gillis. 

1 TENLASTELEGGINGEN 

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

, op het goed gelegen te gekadastreerd als 

Eigendom van 

Gelegen deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, deels in natuurgebied, 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

A. 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 4.2.1.4° het 

aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, hetzij door 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, nl. een 

opmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem: 

namelijk : 

Tussen 1 maart 2013 en 4 april 2013 te hebben uitgevoerd 

B. 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 4.2.1.5°a het 
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gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of 

afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval, nl. houten paletten, 3 

legervoertuigen en metalen voorwerpen: 

namelijk : 

Tussen 1 maart 2013 en 4 april 2013 te hebben uitgevoerd 

C. Bij inbreuk op artikel 6.1.1.5" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, handelingen te 

hebben, voorgezet, in strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing of, de 

beschikking in kortgeding: 

namelijk: 

Tussen 4 april 2013 en 30 augustus 2013, in strijd met het stakingsbevel van 4 april 2013 

(bekrachtigd op 9 april 2013) 

D. 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" c het 

verrichten van navolgend bouwwerk, met u·1tzondering van onderhoudswerken : het afbreken, 

herbouwen, verbouwen of uitbreiden van een constructie: 

namelijk : 

Tussen 4 april 2013 en 30 augustus 2013 te hebben uitgevoerd, aan een weekendverblijf/chalet . 

2 PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 1 maart 2019. 

De bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden nageleefd. 

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

en de aanwezige partijen. 

Er werd voldaan aan het voorschrift van artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

meer bepaald de overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor. 

De strafvordering is regelmatig ingesteld en is ontvankelijk. 

3 BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Grond van de zaak 

3.1.1 

De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden voor het begaan van inbreuken op 

artikel 4.2.1.4"(feit A) , 4.2.1.s"a (feit B), (thans) 6.1.1.3"(feit C) en 4.2.1.l"c (feit D) van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, en dit tussen 1 maart en 4 april 2013 voor de feiten onder A en B en 

tussen 4 april 2013 en 30 augustus 2013 voor de feiten onder B en C, waarbij alle inbreuken worden 
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Deze inbreuken worden strafbaar gesteld overeenkomstig het huidige artikel 6.2.1.1° en 3°, juncto 

4.2.1 VCRO. 

Meer concreet wordt aan de beklaagde verweten dat hij een aanmerkelijke wijziging van het reliëf 

van de bodem heeft uitgevoerd, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond 

voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of 

afval, nl. houten paletten, 3 legervoertuigen en metalen voorwerpen, deze handelingen te hebben 

voortgezet in strijd met het bevel tot staking van 4 april 2013 en tot slot een weekendverblijf/chalet 

te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid. 

3.1.2 

De beklaagde is eigenaar sinds 2009 van een onroerend goed, gelegen te 

gekadastreerd als 

De percelen liggen deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels in natuurgebied. De 

chalet ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Het tegendeel wordt door de beklaagde geenszins aangetoond. 

Einde maart 2013 werden graafwerken uitgevoerd op het perceel, en dit om drainagebuizen te 

kunnen plaatsen en de oprit van nieuwe verharding te voorzien. Opleggers werden op het terrein 

geplaatst als opslagplaats van het materiaal. 

Op 4 april 2013 werd een proces-verbaal opgesteld, waarbij een schriftelijk stakingsbevel werd 

aangebracht, bekrachtigd bij beslissing van 9 april 2013. Op 4 april 2013 werd een fotodossier 

samengesteld dat de uitvoerde handelingen van de beklaagde beschrijft. Dit fotodossier bevindt zich 

in het strafdossier. 

Dit proces verbaal geeft volgende vaststellingen weer: 

'Het terrein is onbewoond. Het reliëf van de bodem werd grondig gewijzigd. Vanaf de straat tot aan 

het boshuisje werd over een breedte die varieert van +/- 8,00 m breed aan de straat tot+/- 4,00 m 

aan het boshuisje een uitgraving uitgevoerd die varieert van +/-2,00m tot +/-0,40 m. De uitgraving 

werd met een boogvorm over het terrein uitgevoerd. Ongeveer 10 meter rechts van het boshuisje 

{bekeken vonop straat) werd de bodem eveneens weggegraven. De grond werd weggegraven tot op 

het niveau van de aanzet van de gevels van het boshuisje. De maximale hoogte van de wegegraven 

grond bedraagt +/- 3,00m. De afgegraven grond werd links van het boshuisje uitgespreid tot een 

maximale hoogte van +/-2,0 m over een diepte van +/-20,00 m en een breedte van +/-15,00m. 

Tevens zijn op het terrein 3 legervoertuigen aanwezig en zijn er houten paletten aanwezig. Verder 

zijn er nog wat metalen voorwerpen op het terrein aanwezig.' 

Op 30 augustus 2013 werd een nieuw stakingsbevel opgelegd, waarbij de doorbreking van het 

stakingsbevel van 4 april 2013 evenals nieuwe vergunning plichtige werken en handelingen ten laste 

worden gelegd. Dit stakingsbevel werd bekrachtigd op 3 september 2013. 

In dit proces-verbaal worden volgende vaststellingen weergegeven: 

'(".) Heden stel ik vast dat de werken aan het gebouw op deze plaats worden uitgevoerd ondanks het 
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stakingsbevel en zonder stedenbouwkundige vergunning. Het bestaand gebouw wordt gedeeltelijk 

vernieuwd. Het gedeelte waaraan de werken worden uitgevoerd is 5,00 m breed en 4,30 m diep. De 

vroegere muren en het dak werden verwijderd en vervangen door isolerende panelen voor de muren 

en het vernieuwde dak werd bedekt met isolerende profielplaten. De werken zijn nog niet voleindigd. 

Er dienen nog houten paletten op dit nieuwe gedeelte aangebracht te worden (",)'. 

Foto's van de uitgevoerde werken werden genomen. Ook deze foto's bevinden zich in het 

strafdossier. 

Regularisatieprocedures werden gevoerd en werden uiteindelijk bij arrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen verworpen op 30 januari 2018. Het cassatieberoep hiertegen werd bij 

arrest van de Raad van State op 13 december 2018 verworpen. 

3.1.3 

De vaststellingen die in de proces-verbalen werden verricht, gelden tot het bewijs van het tegendeel. 

Dit tegendeel wordt door de beklaagde niet aangetoond. Er werd daarenboven niet aangetoond dat 

deze vaststellingen onwettig zouden zijn gebeurd. 

3.1.4 

Het stakingsbevel werd doorbroken. Dit blijkt voldoende uit het proces-verbaal van vaststellingen 

hieromtrent. 

Het stelling van de beklaagde dat het ne bis in idem beginsel zou zijn geschonden, kan niet worden 

gevolgd. Hierbij kan verwezen worden naar het feit dat de bij vonnis van de rechtbank van eerste 

aanleg te Leuven van 12 oktober 2016 de opgelegde administratieve boete onwettig werd 

bevonden. 

In deze zaak is er dan ook geen sprake van een administratieve geldboete die werd opgelegd aan de 

beklaagde zodat het verzoek van de beklaagde met betrekking tot het stellen van prejudiciële 

vragen die hierop hierover handelen, geen betrekking hebben op de zaak die thans ter beoordeling 

voorligt. Het verzoek daartoe wordt dan ook om deze reden afgewezen. 

3.1.5 

De reliëf wijziging die werd beschreven in hoger geciteerd proces-verbaal met betrekking tot de 

huidige percelen, gelegen deels in waardevol agrarisch gebied én deels gelegen natuurgebied is 

aanmerkelijk omdat zij in verhouding tot het geheel van de omgeving belangrijk is. Dit is vergunning 

plichtig, rekening houdend met de omvang en het gewijzigde volume. Voor deze werken is 

vrijstelling niet mogelijk. 

De voertuigen en het materiaal welke geplaatst werden op het terrein, maken deel uit van de 

vaststellingen die er werden verricht. Geen toelating werd hiervoor verleend door de gewestelijk 

inspecteur, in weerwil van het relaas van de beklaagde hieromtrent. De brief waarnaar verwezen 

wordt, vermeldt geen toelating tot plaatsing van de voertuigen en het materiaal. 

3.1.6 

De werken werden uitgevoerd aan een zonevreemd weekendverblijf. Dit weekendverblijf bestond 

uit 3 volumes, een centraal deel met zadeldak, met aan de beide zijden een aanbouw. De linkse 

aanbouw werd zonder vergunning herbouwd, waarbij de beklaagde het tegendeel niet bewijst van 

de vaststellingen die werden verricht in hoger proces-verbaal van 3 september 2013. Het vervangen 

van dakgebinten of dragende balken van het dak maken ook stabiliteitswerken uit. Het verwijderen 
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van de vroegere muren en het dak en de vervanging ervan door isolerende platen voor de muur en 

het maken van een vernieuwd dak met isolerende profielplaten zijn herbouwings- en 

verbouwingswerken. Deze handelingen zijn vergunning plichtig. De rechtse aanbouw werd 

afgebroken. Er is wat de rechtse aanbouw betreft dan ook geen sprake meer van een bestaande 

constructie. De linkse aanbouw was ongeveer 20 m3, de rechter aanbouw 14m3 en het centraal 

gedeelte ongeveer 31 m3. Met toepassing van artikel 4.1.17' VCRO is er dan ook geen sprake 

(meer) van een hoofdzakelijk vergunde constructie. Overeenkomstig artikel 4.1.1.7' VCRO kan de 

constructie niet langer als bestaand worden beschouwd. Dit artikel 4.1.1.7' b) VCRO luidt als volgt: 

'Overige constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien ten minste negentig procent van het 

bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met 

uitsteluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld en van de 

fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of 

steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is, ook wat de functie betreft'. De 

fysisch aansluitende aanhorigheden worden daarbij bij het bruto-volume meegerekend. 

Zelfs als zou worden aangetoond dat het weekendverblijf dateert van de periode voorafgaand aan 

de inwerkingtreding van de gewestplannen, kan niet meer gesproken worden over hoofdzakelijk 

vergund geacht gebouw. 

De foto's die werden genomen door mevrouw ambtenaar van de gemeente 

werden niet gebruikt om de inbreuken in hoofde van de beklaagde vast te stellen. Zij werden 

doorgestuurd naar de gewestelijk inspecteur die vervolgens tot vaststelling overging. Deze 

vaststellingen zijn niet onwettig. 

3.1.7 

De feiten van verschillende tenlasteleggingen zijn voldoende bewezen. 

3.2 Straftoemeting 

De rechtbank is van oordeel dat de door de beklaagde gepleegde misdrijven de opeenvolgende en 

voortgezette uitvoering vormen van eenzelfde misdadig opzet, zodat één straf wordt opgelegd voor 

het geheel van de feiten waaraan de beklaagde schuldig is bevonden. 

De rechtbank houdt rekening met de redelijke termijn die overschreden is bij de hierna volgende 

straftoemeting. 

De beklaagde heeft een blanco strafregister, maar werd nog niet eerder veroordeeld voor 

soortgelijke feiten. Een effectieve gevangenisstraf is in deze zaak niet aangewezen. Een geldboete 

met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een periode van 3 jaar is een voldoende bestraffing om 

herhaling te voorkomen. 

3.3 Kosten, bijdrage en vergoeding 

De beklaagde is een bijdrage verschuldigd aan het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden. De rechtbank is verplicht om bij iedere veroordeling tot een criminele of 

correctionele hoofdstraf deze solidariteitsbijdrage op te leggen. 

De beklaagde wordt veroordeeld tot de kosten van het onderzoek. Er wordt ook een verplichte vaste 

vergoeding opgelegd voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure. Het bedrag hiervan 
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De stedenbouwkundig inspecteur vordert de veroordeling van de beklaagde tot het uitvoeren van 

het herstel in oorspronkelijke staat/ staking van het strijdig gebruik, waarbij dit in concreto wordt 

geformuleerd. Een hersteltermijn wordt gevorderd én een dwangsom wordt gevraagd. 

Overeenkomstig artikel 6.3.1 VCRO beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een 

bevoegde overheid een meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren 

en/of de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdig gebruik te staken. Dit 

gebeurt, met inachtneming, van de volgende rangorde: 

1° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, 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 toeslaand 

of de staking van het strijdig gebruik': 

In antwoord op de stelling van de beklaagde dat de gewestplanvoorschriften 'agrarisch gebied' 

buiten toepassing moeten worden verklaard wegens voorgehouden onwettigheid ervan, treedt de 

rechtbank het standpunt van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bij dat dit geenszins het 

geval is. Hiervoor kan inderdaad verwezen worden naar het arrest van het Hof van Cassatie van 19 
januari 2016 (www.cass.be, 1.R. nr. P.15.1091.N). 

Zoals hoger reeds aangegeven, zelfs als zou worden aangetoond dat het weekendverblijf dateert van 

de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewestplannen, kan niet meer gesproken 

worden over hoofdzakelijk vergund geacht gebouw. 

De rechtbank stelt vast dat de weerhouden feiten kennelijk niet verenigbaar zijn met de goede 

ruimtelijke ordening, waarbij ook het herstel van de goede plaatselijke ordening niet kan volstaan 

door de uitvoering van bouw-of aanpassingswerken. 

De rechtbank stelt daarbij ook vast dat de schade niet kan worden hersteld door andere 

maatregelen dan het herstel in de niet-wederrechtelijke staat. De herstelvordering is uitdrukkelijk 

gemotiveerd en is daarenboven niet onwettig. 

Het herstel van de plaats in de vorige toestand beoogt het herstel in de niet-wederrechtelijke staat. 

Dit herstel wordt hierna verder concreet omschreven. 

De uitvoeringstermijn kan worden bepaald op 12 maanden en is redelijkerwijze voldoende als 

termijn om tot uitvoering van de herstelmaatregelen over te gaan. De rechtbank herleidt de 

dwangsom evenwel met betrekking tot de herstelvordering tot 100 euro per dag vertraging met een 

maximum van 20.000 euro met toepassing van artikel 1385 en zegt dat de dwangsom pas zal 

verbeuren na verloop van 6 maanden vanaf de betekening van dit vonnis. 

1 Het bedrag hiervan wordt bepaald in het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken 
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--------�""".""" ________________ _ 

5 TOEGEPASTE WETTEN 

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de toepassing 

van de taalwet: 

40 en 65 Strafwetboek; 

De bijzonder wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 

4.2.1, 6.3.1,6.2.1.1" en 3" VCRO 

6 E.V.R.M. 

8§1 Wet 29 juni 1964 

11, 12, 14, 16, 31 tot 37 en 41 Wet 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. 

6 UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak van de beklaagde 

OP STRAFGEBIED 

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

De rechtbank verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A, B, C en D bewezen en veroordeelt 

de beklaagde hiervoor samen tot een geldboete van 5.000,00 euro, verhoogd 

met 50 opdeciemen (x 6) gebracht op 30.000,00 euro, met een vervangende gevangenisstraf van 3 

maanden. 

De rechtbank kent uitstel van straf toe voor de gehele geldboete gedurende een periode van 3 jaar. 

De rechtbank verplicht de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 25,00 

euro, dit bedrag van 25,00 euro met 70 opdeciemen (x8) gebracht op 200,00 euro. 

De rechtbank legt aan de beklaagde ook een vergoeding op van 53,58 euro. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot de kosten gemaakt door het 

Openbaar Ministerie, tot op heden begroot op 201,66 euro. 

DE HERSTELVORDERING VAN DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR 

De vorderingen van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zijn ontvankelijk en gegrond als 

volgt: 

De rechtbank veroordeelt met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te 

gekadastreerd als 

en 

Het volledig verwijderen van het weekendverblijf (inclusief eventuele vloerplaat en 

fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering 

van de afbraakmaterialen van het terrein; 

het oorspronkelijk reliëf van de percelen te herstellen, 



rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken 
Dossier 16L005472 

p.9 
Kamer 21 

staking van het strijdig gebruik van het perceel met betrekking tot het plaatsen van 

voertuigen en materialen, m.n. deze voertuigen en materialen van het perceel te 

verwijderen. 

Dit alles uit te voeren binnen een termijn van 12 maanden vanaf het in kracht van gewijsde gaan 

van dit vonnis. 

De rechtbank zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 

een dwangsom zal verbeuren van 100,00 euro per dag vertraging in de 

naleving van deze veroordeling, te rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van 6 maanden na 

de betekening van dit vonnis. 

De rechtbank zegt tevens dat geen dwangsom zal worden verbeurd boven het bedrag van 20.000,00 

euro. 

Voor het geval de herstelmaatregelen niet binnen de gestelde termijn heeft 

uitgevoerd, machtigt de rechtbank de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur om ambtshalve in 

de uitvoering ervan te voorzien op kosten van 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dit eindvonnis moet overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening 

ingeschreven worden op de kant van de overgeschreven dagvaarding op het eerste 

hypotheekkantoor van 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken door de rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken, 

kamer 21: 

- K. Gerets, rechter 

en uitgesproken in openbare terechtzitting op 31 mei 2019 door de voorzitter, 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand van griffier C. Broos. 

(get.) C. Broos (get.) I<. Gerets 




