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I. INLEIDING*

1. Binnen de ruimtelijke ordening ligt het zwaartepunt nu nog 

bij de gerechtelijke handhaving, waarbij tussenschotten wor-

den geplaatst via het adviesvereiste van de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid. Dit alles geet niet alleen aanleiding tot een 

relatief trage handhaving, maar ook tot een belangrijk handha-

vingstekort. De huidige praktijk, waarbij een seponeringsgraad 

van 90% geen uitzondering is (in 80% van de gevallen gaat het 

trouwens om een opportuniteitssepot), toont aan dat het straf-

rechtelijk apparaat niet in staat is om stedenbouwkundige over-

tredingen op een efectieve manier af te handelen1.

2. In de beleidsdomeinen van milieuhygiëne en milieubeheer 

werd op het einde van vorig decennium, om enigszins verge-

lijkbare redenen2, een nieuw handhavingsstelsel ingevoerd3, 

waarbij voor een sterk bestuursrechtelijk georiënteerd handha-

vingsmodel werd gekozen. Naast de klassieke strafrechtelijke 

sanctie werd een bestuurlijk beboetingspoor getrokken. Aan de 

toezichthouders werd ook een uitgebouwde set van instrumen-

ten ter beschikking gesteld om in te zetten in het bestuurlijke 

handhavingsspoor, met name de raadgeving, de aanmaning 

en de bestuurlijke maatregelen (al dan niet gekoppeld aan een 

bestuurlijke dwangsom). Uitgangspunt hierbij was het inzicht 

dat voor de efectiviteit van de handhaving de handhavers over 

een rijk geschakeerd sanctiearsenaal moeten kunnen beschik-

ken met een opbouw van zachte sancties (zoals de aanmaning) 

* De door de auteur ingenomen standpunten zijn persoonlijk.

1 Advies Minaraad/SERV, Het voorontwerp van decreet betrefende de 

handhaving van de omgevingsvergunning, Brussel, 2013/58, 9.

2 Zie o.a. C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse 

milieuhandhaving nieuwe stijl’, TMR 2009, 326-327.

3 Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepa-

lingen inzake milieubeleid, ingevoerd bij decreet van 21 december 

2007 (BS 29 februari 2008), waarvan het toepassingsgebied gevoelig 

werd uitgebreid bij decreet van 30 april 2009 (BS 25 juni 2009). Aan het 

decreet werd sindsdien herhaaldelijk gesleuteld, met als meest opval-

lende vernieuwing, de relatief recente invoering van de bestuurlijke 

transactie en de bestuurlijke dwangsom.
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naar harde sancties (zoals de staking van activiteiten of het 

herstelbevel). Dit ligt in lijn van de zogenaamde ‘handhavings-

piramide’ waarbij men de handhaving opgebouwd ziet in een 

escalatie van sancties (‘van zacht naar hard’); de zware sancties 

vormen hierbij de top van de piramide en zijn onmisbaar (‘stok-

ken achter de deur’) voor de efectiviteit van de zachtere sanc-

ties4. Dergelijk handhavingsmodel draagt bij tot een redelijke 

en coöperatieve handhaving5. Deze milieuhandhaving ‘nieuwe 

stijl’ heet model gestaan voor het nieuwe handhavingsstelsel in 

de ruimtelijke ordening.

3. In het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 werd 

voor het eerst een expliciete beleidsaanbeveling geformuleerd 

om binnen de ruimtelijke ordening ook een volwaardige be-

stuurlijke handhavingspoot uit te bouwen6. De eigenlijke trig-

ger voor de invoering van een bestuurlijk handhavingsluik in 

het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening vormt even-

wel het wetgevingsinitiatief inzake de omgevingsvergunning, 

waarmee Vlaanderen de richting inslaat van een meer geïnte-

greerde vergunningverlening7. Het Omgevingsvergunnings-

decreet8 doet de vergunnings- en meldingsplichten op het vlak 

van ruimtelijke ordening en milieu via een uniek procedureel 

kader verlopen, met een eengemaakte omgevingsvergunning 

als logisch resultaat. De eengemaakte omgevingsvergunning 

maakt een op elkaar afgestemde handhaving voor ‘gemengde 

feiten’ (dit zijn combinaties van handelingen of nalatigheden 

die in de VCRO en het DABM strabaar of bestuurlijk beboet-

baar zijn gesteld) noodzakelijk. Met het decreet van 25 april 

2014 betrefende de handhaving van de omgevingsvergun-

ning9 beoogt de decreetgever dat de handhavingssystemen 

in ruimtelijke ordening en milieu minstens compatibel zijn 

met elkaar10. Er is dus geen sprake van een inhoudelijke of 

procedurele integratie. De beide regelgevingen blijven naast 

elkaar bestaan.

4 Deze uitgangspunten zijn ontleend aan het baanbrekend werk van 

I. AYRES en J. BRAITHWAITE (Responsive Regulation. Transcending the 

deregulation debate, New York, Oxford University Press, 1992, 206 pag.).

5 Zie ook H. VAN DEN BUNT, J. VAN ERP en K. VAN WINGERDE, ‘Hoe stevig 

is de piramide van Braithwaite’, Tijdschrift voor Criminologie 2007, 386 en 

389-390.

6 Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010, punt 5.6.1., zie http://

www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Handhaving/Handhavingsplan

7 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 4.

8 Decreet van 25 april 2014 betrefende de omgevingsvergunning, BS 

23 oktober 2014 (hierna ook: Omgevingsvergunningsdecreet).

9 Decreet van 25 april 2014 betrefende de handhaving van de omge-

vingsvergunning, BS 27 augustus 2014 hierna ook: Omgevingsvergun-

ningshandhavingsdecreet); zie voor een algemeen overzicht van de 

krachtlijnen, A. DE BACKER, TROS-Nieuwsbrief, oktober 2014, 5-7; J. DE 

CONINCK en K. VAN ALSENOY, ‘Een eerste ‘screen shot’ van het nieuwe 

handhavingsdecreet ruimtelijke ordening: richting een Vlaamse omge-

vingshandhaving – meer bestuur minder rechter?’, MER 2014, 206-226; 

K. VAN ALSENOY, ‘Het nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke ordening 

van 23 april 2014: een eerste opstap naar een geïntegreerde omge-

vingshandhaving’, TOO 2014, 320-323.

10 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 4.

4. Anders dan de titel van het nieuwe handhavingsdecreet doet 

vermoeden, is het toepassingsgebied ervan niet beperkt tot de 

handhaving van de omgevingsvergunning, maar hervormt het 

decreet van 25 april 2014 het gehele handhavingsstelsel van de 

ruimtelijke ordening. Dit nieuwe handhavingsstelsel is geïnspi-

reerd op de milieuhandhaving vervat in het decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

(DABM), meer bepaald Titel XVI11. De ingrepen in de VCRO 

zijn zo verregaand dat de huidige Titel VI van de VCRO volle-

dig wordt vervangen. Een belangrijke vernieuwing is dat de be-

stuurlijke handhaving nu ook wordt ingevoerd in het ruimtelij-

keordeningsrecht. Het nieuwe systeem zal gefaseerd in werking 

treden. Het gros van de bepalingen zal pas in werking treden 

11 Het decreet van 12 juli 2013 betrefende het onroerend erfgoed (BS 

17 oktober 2013) bevat overigens een vergelijkbaar handhavingssys-

teem; zie hierover meer M. BOES, ‘Het Erfgoeddecreet van 12 juli 2013: 

de regeling voor de handhaving’, in A. DRAYE (ed.), Actualia Onroerend 

Erfgoed, Actualia Onroerend Erfgoed, Antwerpen/Cambridge, Intersen-

tia 2014, 161- 224.

In deze tweedelige bijdrage bestudeert de auteur gron-

dig het decreet van 25 april 2014 betrefende de hand-

having van de omgevingsvergunning (BS 27  augustus 

2014). Met dit decreet beoogt de decreetgever dat de 

handhaving in de ruimtelijke ordening en de milieu-

handhaving compatibel zijn met elkaar. Het eerste deel 

behandelt de handhaving in de preventieve fase, met 

name de raadgeving, de aanmaning en het bestuurlijk 

stakingsbevel. De auteur gaat ook in op de sancties. Het 

tweede deel onderzoekt de herstelmaatregelen en het 

programmatorisch handhaven.

Dans cette contribution en deux volumes l’auteur exa-

mine minutieusement le décret du 25  avril 2014 con-

cernant le maintien du permis d’environnement (MB 

27 août 2014). Avec ce décret le pouvoir décrétal vise à 

rendre compatibles le maintien de l’aménagement du 

territoire et la protection de l’environnement. La pre-

mière partie expose le maintien de l’aménagement du 

territoire dans sa phase préventive, notamment le con-

seil, la sommation et l’ordre de cessation administrative. 

L’auteur examine aussi les sanctions. La deuxième par-

tie est consacrée aux mesures de réparation et le main-

tien de la programmation.

Peter DE SMEDT, “Vlaamse stedenbouwhandhaving. 

Eerste beschouwingen bij het decreet van 25 april 2014 

betreffende de handhaving van de omgevingsvergun-

ning – deel 1”, NjW 2015, 130-143.

[ ABSTRACT ]
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op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum na de 

inwerkingtreding van het handhavingsprogramma Ruimtelijke 

Ordening12, behalve de bepalingen die betrekking hebben op de 

werking van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruim-

te en Milieu die in werking traden op 6 september 201413. De 

eerste fase van de inwerkingtreding maakt de opmaak van het 

handhavingsprogramma mogelijk. Er is formeel dus geen kop-

peling gemaakt met de inwerkingtreding van het Omgevings-

vergunningsdecreet.

5. In wat volgt wordt nader ingegaan op de contouren van dit 

vernieuwde handhavingssysteem. Er wordt ingegaan op het 

vernieuwde handhavingsinstrumentarium en de rechtsbe-

scherming die in dit verband wordt voorzien. Er wordt daar-

bij vooral gefocust op de belangrijkste vernieuwingen. De bij-

drage wordt omwille van methodologische redenen opgebouwd 

rond twee luiken, de handhaving in de preventieve fase en de 

handhaving in de curatieve fase. Binnen de door de decreetge-

ver opgebouwde handhavingscyclus staan deze fasen, idealiter, 

in chronologisch verband (‘van zacht naar hard’). Binnen het 

bestek van deze bijdrage kan niet zeer uitvoerig worden stil-

gestaan bij de bepalingen die vorm geven aan de beleidsmatige 

omkadering van de handhaving binnen de ruimtelijke orde-

ning, met name de werking van de Vlaamse Hoge Handha-

vingsraad voor Ruimte en Milieu, die de Vlaamse Hoge Raad 

voor de milieuhandhaving opvolgt, en voortaan samengesteld 

is uit vertegenwoordigers van milieu en ruimtelijke ordening, 

die onder meer instaat voor het handhavingsprogramma Ruim-

telijke Ordening.

II. HANDHAVING IN DE PREVENTIEVE FASE

6. Met de preventieve pijler beoogt de handhaving stedenbouw-

kundige overtredingen te voorkomen of in een vroeg stadium 

vrijwillig te doen remediëren. Het nieuwe handhavingsdecreet 

heet daartoe drie instrumenten gecodiiceerd: de raadgeving, 

de aanmaning en het stakingsbevel. Helemaal nieuw zijn deze 

instrumenten niet, maar hun belang binnen de stedenbouw-

handhaving wordt nu wel in felle verf gezet.

A. ‘Zachte’ preventieve handhaving: de raadgeving en de 

aanmaning

1. Algemene situering

7. In de preventieve fase zal de handhaver in eerste instantie 

proberen om de betrokken rechtsonderhorige door overleg, in-

12 Zie daarover nieuw art. 6.1.3. VCRO (wanneer wordt gesproken over 

‘nieuw’ wordt ook ‘toekomstig’ bedoeld omdat het gros van de nieuwe 

bepalingen nog niet in werking trad).

13 Art. 145 Omgevingsvergunningshandhavingsdecreet.

formatieverstrekking en waarschuwing als het ware naar regel-

naleving toe te praten. De decreetgever heet, naar het voorbeeld 

van het DABM14, de raadgevingen en aanmaningen als instru-

ment gecodiiceerd. Het probleemoplossend potentieel belang 

van deze instrumenten mag niet onderschat worden: onderzoek 

leert dat het gros van milieuovertredingen wordt opgelost via 

een welgericht aanmaningsbeleid15. Ook het Handhavingsplan 

Ruimtelijke Ordening 2010 zette reeds in op het gebruik van 

deze ‘zachte’ handhavingsinstrumenten. De codiicatie ervan in 

de VCRO heet nochtans een eerder beleidsmatig karakter, in 

die zin dat zij het preventief karakter van de stedenbouwhand-

having bevestigen. Strikt gesproken, behoeven zij immers geen 

expliciete rechtsgrondslag16.

2. Bevoegdheidsvoorwaarden en afwegingscriteria

8. Raadgevingen gaan de inbreuk of het misdrijf vooraf, en heb-

ben dus een puur preventieve werking. Dit blijkt uit de bewoor-

dingen van nieuw artikel 6.2.3. § 1 VCRO: indien de bevoegde 

personen vaststellen dat een stedenbouwkundige inbreuk of 

stedenbouwkundig misdrijf ‘dreigt’, kunnen ze alle raadge-

vingen geven die ze nuttig achten om dat te voorkomen. Het 

kan bijvoorbeeld gaan om adviezen over de noodzaak van een 

stedenbouwkundige vergunning of de wijze waarop die moet 

worden aangevraagd.

Het instrument van de aanmaning is wel, net zoals de bestuur-

lijke herstelmaatregelen, inbreukgerelateerd. Ze kunnen slechts 

worden gegeven als een stedenbouwinbreuk of stedenbouw-

misdrijf wordt vastgesteld. De aanmaning is erop gericht de 

stedenbouwkundige overtreding te beëindigen, of de schade-

lijke gevolgen ervan ongedaan te maken, of herhaling te voor-

komen17. De aanmaning kan inhouden dat de overtreder een 

regularisatieaanvraag indient of overgaat tot feitelijk herstel. In 

voorkomend geval moet, ter uitvoering van de aanmaning tot 

feitelijk herstel, wel een voorafgaandelijke omgevingsvergun-

ning worden bekomen. In tegenstelling tot een rechterlijke of 

bestuurlijke herstelmaatregel18, geldt de aanmaning immers 

niet als vergunning. Omdat het vereiste van een voorafgaande 

vergunning een snelle, lexibele ahandeling van de steden-

bouwkundige overtreding verhindert, biedt in die gevallen het 

instrument van de (verruimde) minnelijke schikking, bedoeld 

in nieuw artikel 6.6.1. VCRO, een mogelijke uitweg, nu de wer-

14 Zie art. 16.3.22 DABM en 16.3.27 DABM.

15 C.M. BILLIET, Bestuurlijke sanctionering van milieurecht, Antwerpen/

Oxford, Intersentia 2008, 108, waarbij wordt vastgesteld dat doorgaans 

meer dan 95% van de inbreuken op de milieuvergunningsplicht en 

exploitatievoorwaarden worden opgelost via aanmaningen. De milieu-

handhavingsrapporten die intussen werden opgemaakt in de schoot 

van de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving tonen overigens een 

stijgende tendens van het gebruik van aanmaningen aan (http://www.

vhrm.be/documenten/milieuhandhavingsrapport).

16 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 27.

17 Nieuw art. 6.2.3. § 2 VCRO.

18 Zie nieuw art. 6.6.1. § 1 VCRO.
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ken die het voorwerp ervan uitmaken evenmin zijn onderwor-

pen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht19.

9. De raadgeving en de aanmaning zijn facultatief in te zetten 

instrumenten. Het gebruik van deze instrumenten is bijgevolg 

discretionair. Het maken echter wel bestuurshandelingen uit, 

en ze zijn bijgevolg ook zijn onderworpen aan de beginselen van 

behoorlijk bestuur20. De beginselen van behoorlijk bestuurlijk 

bestuur, meer speciiek het evenredigheidsbeginsel, kunnen 

immers meebrengen dat de overheid de ‘harde’ rechtshandha-

ving laat voorafgaan door de ‘zachte’, door de overtreder eerst 

aan te manen vooraleer efectief tot het opleggen van bestuur-

lijke sancties of een bestuurlijk herstelbevel over te gaan.

 “
In het Handhavingsplan Ruimtelijke 

Ordening 2010 werd voor het eerst 

een expliciete beleidsaanbeveling 

geformuleerd om binnen de ruimte-

lijke ordening ook een volwaardige 

bestuurlijke handhavingspoot uit te 

bouwen.

3. Vormvereisten

10. Aan de raadgevingen of aanmaningen zijn geen bijzondere 

vormvereisten gesteld. Om latere bewijsproblemen te voorko-

men, een behoorlijke opvolging (monitoring) te verzekeren en 

omwille van de rechtszekerheid lijkt het nochtans wenselijk dat 

raadgevingen of aanmaningen schritelijk worden gegeven of 

mondelinge raadgevingen of aanmaningen schritelijk worden 

bevestigd. Hoewel het decreet noch de parlementaire voorbe-

reidingswerken daarover uitweiden, lijkt het logisch dat in de 

aanmaning de noodzakelijke elementen worden opgenomen 

die de overtreder toelaat om de juiste draagwijdte van de aan-

maning correct in te schatten, zoals de opgave van de geschon-

den bepalingen en de te nemen maatregelen en de daaraan 

gekoppelde termijn, alsmede de vermelding dat bij gebrek aan 

(tijdige) naleving een aangiteplicht21 geldt bij de gemeentelijke 

en gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en bij de burge-

meester. Deze modaliteiten kunnen in voorkomend geval wel 

nog het voorwerp uitmaken van een nadere uitwerking door de 

Vlaamse Regering ingevolge de delegatiebepaling uit nieuw ar-

tikel 6.2.3. § 2, derde lid, VCRO, maar ook het handhavingspro-

19 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 28.

20 C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse milieuhand-

having nieuwe stijl’, l.c., 339.

21 Zie nieuw art. 6.2.3. § 2 lid 2 VCRO. Die aangifteplicht vormt een logisch 

schakelmoment naar een hardere sanctie. Een dergelijke plicht bestaat 

niet in het handhavingssysteem van het DABM.

gramma Ruimtelijke Ordening kan op dit vlak aanbevelingen 

formuleren22.

11. Binnen de milieuhandhaving heet onzekerheid bestaan 

over de vraag of de toezichthouder bij het vaststellen van een 

milieumisdrijf of –inbreuk hoe dan ook diende over te gaan tot 

het opstellen van een proces-verbaal met aangite ervan aan de 

procureur des Konings, of hij zich daarentegen kon beperken tot 

het sturen van een aanmaning. Met het opstellen van een pro-

ces-verbaal of verslag van vaststelling treden immers de mecha-

nismen van sanctionering in werking, en belandt men bijgevolg 

in de curatieve handhavingsfase. Dit is vaak contraproductief 

voor de opbouw van de handhaving volgens de basisprincipes 

van de zogenaamde handhavingspiramide, waarbij vrijwillige 

naleving aan de basis van het piramidemodel staat. Zowel arti-

kel nieuw 6.2.5. VCRO23 als nieuw artikel 6.2.4. VCRO, samen 

gelezen met artikel  29 Wetboek van Strafvordering24, bieden 

echter voldoende beoordelingsruimte aan de verbalisanten om 

in de preventieve handhavingsfase af te zien van het opstellen 

van een proces-verbaal of verslag van vaststelling.

4. Bevoegde bestuursorganen en adressanten

12. Het geven van raadgevingen en aanmaningen is voorbehou-

den aan een brede kring van handhavers, waaronder de agenten 

en de oicieren van de gerechtelijke politie, de gemeentelijke en 

gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs en andere amb-

tenaren aangewezen door het Vlaamse Gewest en het college 

van burgemeester en schepenen25. Bij ‘gemengde feiten’ kun-

nen deze stedenbouwkundige handhavers geen raadgevingen 

of aanmaningen geven voor feiten die het milieurecht aangaan. 

Niets verhindert uiteraard dat zij de bevoegde toezichthouders 

daarvan in kennis stellen.

13. De potentiële adressanten van raadgevingen wordt niet op-

gegeven in artikel 6.2.3. VCRO, maar er lijkt te kunnen worden 

aangenomen dat het gaat om dezelfde personen als deze aan 

wie een aanmaning kan worden gegeven. Opvallend is dat de 

decreetgever de kring van adressanten aan wie een aanmaning 

kan worden opgelegd (‘de vermoedelijke overtreder of andere 

betrokkenen’) breder heet gedeinieerd dan voor bestuurlijke 

22 Art. 6.1.3. § 1 lid 3, 1° VCRO.

23 Nieuw art. 6.2.5 VCRO formuleert de bevoegdheid tot vaststelling 

van stedenbouwkundige inbreuken uitdrukkelijk als een facultatieve 

bevoegdheid (‘kunnen’), dit naar analogie met art. 16.3.23 DABM.

24 Art. 6.2.4. VCRO lijnt de bevoegdheid af tot het opstellen van een 

proces-verbaal bij het vaststellen van een stedenbouwkundig misdrijf. 

De verplichting tot het opstellen van een proces-verbaal bij het vast-

stellen van een misdrijf en de onmiddellijke ambtelijke aangifte ervan 

aan de procureur des Konings, vervat in artikel 29 Sv, is geen absoluut 

dwingende verplichting waarvan geen enkele afwijking mogelijk is (zie 

daarover http://www.vhrm.be/voor-de-toezichthouder/ondersteunen-

de-documenten – sub trefwoord proces-verbaal of aanmaning).

25 Nieuw art. 6.2.3. § 1, lid 2, juncto nieuw art. 6.2.4, lid 1 VCRO.
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herstelsancties, die immers enkel aan de overtreder26 kunnen 

worden opgelegd. Wie die ‘andere betrokkenen’ dan zijn, wordt 

niet nader gespeciiceerd. Dat begrippenpaar wordt verder niet 

meer gehanteerd in het decreet. Wellicht kan worden aangeno-

men dat het gaat om eenieder die gevolg aan de aanmaning kan 

geven (anders is de aanmaning doelloos), zonder dat de overtre-

ding die in het geding is aan hem of haar moet kunnen worden 

toegerekend. Nu aanmaningen zich situeren in het voortraject 

van bestuurlijke sancties, valt niet goed te begrijpen waarom 

de decreetgever een adressantenomschrijving hanteert die af-

wijkt van die van de bestuurlijke herstelsancties. Evenmin kan 

worden begrepen waarom sprake is van ‘vermoedelijke’ over-

treders, terwijl bij de bestuurlijke herstelmaatregelen sprake is 

van overtreders zonder meer.

5. Rechtsbescherming

14. Hoewel ze bestuurshandelingen uitmaken en bijgevolg ook 

zijn onderworpen aan de beginselen van behoorlijk bestuur 

en de formele motiveringsplicht27, zijn de raadgeving en de 

aanmaning geen administratieve rechtshandelingen. Op het 

niet-naleven van die aanmaningen zijn geen strafrechtelijke 

of andere sancties gesteld en zij sorteren derhalve geen directe 

rechtsgevolgen. Ze kunnen in beginsel dan ook niet worden 

aangevochten bij de Raad van State of bij een andere rechts-

macht28. Dit draagt bij tot een snelle, lexibele handhaving, nu 

geen rechtsstrijd dreigt. Dit betekent niet dat het instrument 

een willekeurige toepassing tolereert. Zo zal geen bestuurlijke 

herstelmaatregel kunnen worden opgelegd vooraleer de termijn 

in de aanmaning is verstreken; zulks zou strijdig zijn met het 

redelijkheids- en vertrouwensbeginsel29.

6. Sanctionering

15. De niet-naleving van de raadgeving of de aanmaning is, 

zoals hierboven is aangestipt, niet-strabaar gesteld. De niet-

naleving van de aanmaning vormt in beginsel wel het kantel-

punt waar de preventieve handhaving overgaat in de curatieve 

handhavingsfase. Dat lijkt ook de inaliteit te zijn van de ‘aan-

giteplicht’, vervat in nieuw artikel 6.2.3. § 2 tweede lid VCRO. 

Indien de adressant, desnoods na rappel, geen gevolg geet aan 

de aanmaning, geldt in hoofde van de aanmanende overheid 

een plicht tot aangite van het stedenbouwkundig misdrijf of 

de stedenbouwkundige inbreuk bij de gemeentelijke en gewes-

26 Het begrip overtreder wordt in nieuw art. 6.1.1., 6° VCRO gedeinieerd 

als: ‘de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het stedenbouw-

kundige misdrijf of de stedenbouwkundige inbreuk heeft uitgevoerd, er 

opdracht toe heeft gegeven of er zijn medewerking aan heeft verleend’.

27 C. M. BILLIET en S. ROUSSEAU, ‘Zachte rechtshandhaving in het bestuur-

lijk handhavingsspoor: de inspectiebeslissing en het voortraject van 

bestuurlijke sancties. Een rechtseconomische analyse’, TMR 2005, 16.

28 Zie RvS 6 maart 1997, nr. 65.038, N.V. Eikenaer.

29 Zie o.a. RvS 21 oktober 1996, nr. 62.637 en 7 januari 1997, nr. 63.817, 

Aftapolie Maes-Eelen

telijke stedenbouwkundige inspecteurs en de burgemeester. Die 

kunnen een proces-verbaal of het verslag van vaststelling op-

stellen dat de toegang vormt tot de curatieve handhaving.

B. ‘Harde’ preventieve handhaving: het bestuurlijk sta-

kingsbevel

1. Algemene situering

16. Er zijn omstandigheden denkbaar waar de aanmaning geen 

of onvoldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de 

goede ruimtelijke ordening. In die gevallen kan het bestuurlijk 

stakingsbevel worden ingezet, al dan niet samen met additio-

nele maatregelen (verzegeling of inbeslagname van materiaal 

en materieel30), waarmee een einde wordt gesteld aan (recent 

begonnen) stedenbouwkundige overtredingen. Nochtans fun-

geert het stakingsbevel niet als sanctie voor een aanmaning die 

niet (tijdig) wordt uitgevoerd: bij niet-uitvoering van de aan-

maning geldt een aangiteplicht en kan de stedenbouwkundige 

inspecteur of burgemeester het curatieve sanctietraject starten. 

Hoewel de toepassing van deze bestuurlijke maatregel vaak tot 

felle discussies aanleiding heet gegeven, heet het instrument 

van het stakingsbevel een lange traditie31. Ook in het handha-

vingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 werd volop ingezet op 

het stakingsbevel als preventief handhavingsinstrument. De 

nieuwe bepalingen van het Omgevingsvergunningshandha-

vingsdecreet knopen dan ook grotendeels aan bij de bestaande 

bepalingen van artikel 6.1.47. VCRO.

 “
Hoewel het stakingsbevel ‘inbreuk-

gerelateerd’ is, verklaart het nieuwe 

decreet het stakingsbevel ook toepas-

selijk op de ‘gevolgen’ van een steden-

bouwkundig misdrijf of stedenbouw-

kundige inbreuk, hoewel die gevolgen 

op zich niet strafbaar zijn gesteld.

2. Bevoegdheidsvoorwaarden en afwegingscriteria

17. De bevoegdheid om het stakingsbevel in te zetten wordt be-

paald door de inaliteit ervan. Nieuw ten opzichte van de hui-

dige regeling is dat de inaliteit van het instrument decretaal 

wordt verankerd. Luidens artikel 6.4.4. § 1 lid 1 VCRO heet het 

stakingsbevel een dubbele inaliteit: het is gericht op het voor-

komen van misdrijven32 of het voorkomen van schade aan de 

30 Nieuw art. 6.4.5. VCRO.

31 Het werd reeds ingevoerd bij de wet van 22 december 1970.

32 De decreettekst spreekt enkel van ‘misdrijven’ en niet van ‘inbreuken’. 

Hoewel er niet veel situaties denkbaar zijn waar het stakingsbevel kan 
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goede ruimtelijke ordening. Het tweede criterium vervangt het 

jurisprudentieel criterium dat het stakingsbevel ook kan dienen 

‘om de macht van de rechter inzake het herstel veilig te stellen’33, 

omdat dit laatste criterium moeilijk te hanteren is en aanleiding 

geet tot rechtsonzekerheid34. Het stakingsbevel beoogt de toe-

stand tijdelijk te ‘bevriezen’, en is uit zijn aard voorlopig. Als 

preventief handhavingsinstrument moet het stakingsbevel niet 

alleen tijdens of binnen een redelijke termijn na het ontstaan 

van de overtreding worden opgelegd35. Indien de betrokkene na 

het opleggen van het stakingsbevel niet overgaat tot vrijwillig 

herstel, zal een (gerechtelijke of bestuurlijke) herstelmaatregel 

moeten worden opgelegd om de illegale toestand te beëindigen.

18. Het stakingsbevel is ‘inbreukgerelateerd’, gekoppeld aan 

stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken. Zonder het 

vooraf bestaan van een decretaal omschreven misdrijf of in-

breuk kan bijgevolg geen staking worden bevolen. Opmerkelijk 

is dat in nieuw artikel 6.4.4. VCRO niet wordt gerefereerd aan 

een inbreuk of misdrijf zonder meer, zoals het geval is bij de 

aanmaning of de bestuurlijke herstelmaatregelen, maar van 

een ‘handeling die voldoet aan de materiële omschrijving van 

een misdrijf of inbreuk’. Wellicht heet de decreetgever hier-

mee willen beklemtonen dat ook bij gebrek aan opzet of on-

achtzaamheid (geen moreel element) toch een stakingsbevel 

kan worden opgelegd, en dat het stakingsbevel ook kan worden 

opgelegd aan personen die niet als overtreder kunnen worden 

aangemerkt36. Dit sluit wellicht aan bij de huidige regeling, waar 

in artikel 6.1.47 VCRO sprake is van ‘inbreuken’, en niet van 

misdrijven37. De loskoppeling tussen de mogelijkheid van het 

opleggen van een stakingsbevel en het vinden van een overtre-

der lijkt ook vereist te zijn opdat een stakingsbevel zou kunnen 

worden opgelegd wanneer ter plaatse niemand wordt aangetrof-

fen.

19. Hoewel het stakingsbevel ‘inbreukgerelateerd’ is, verklaart 

het nieuwe decreet het stakingsbevel ook toepasselijk op de 

‘gevolgen’ van een stedenbouwkundig misdrijf of stedenbouw-

kundige inbreuk, hoewel die gevolgen op zich niet strabaar zijn 

gesteld. Voorwaarde is wel dat die gevolgen ruimtelijke schade 

worden ingezet tegen stedenbouwkundige inbreuken, lijkt het noch-

tans niet de bedoeling te zijn van de decreetgever om inbreuken te 

onttrekken aan het toepassingsbereik van het stakingsnbevel. Dit blijkt 

uit de bewoordingen van nieuw artikel 6.4.4. § 1 VCRO, dat stelt dat de 

staking kan worden opgelegd als wordt vastgesteld dat de ‘handeling 

voldoet aan de materiële omschrijving van een misdrijf of inbreuk’.

33 Cass. 1 maart 2010, nr. C.090392.N, TROS 2011, 41; zie ook Cass. 8 februari 

2013, nr. C.110.617.N.

34 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 47-48.

35 Zie ook Omzendbrief RO/2014/03, die richtlijnen geeft over de termijn 

waarbinnen een stakingsbevel kan worden opgelegd bij strafbaar 

ruimtegebruik.

36 De vraag rijst wel of dergelijke hypothese veel zal voorkomen, gelet op 

de brede deinitie van het begrip ‘overtreder’ (nieuw art. 6.1.1., 6° VCRO).

37 Zie ook G. DEBERSAQUES en H. VAN LANDEGHEM, ‘Handhaving’, in 

B. HUBEAU, W. VANDEVYVERE en G. DEBERSAQUES (eds.), Handboek 

ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure 2010, 916.

veroorzaken38. Dit is nieuw. Het Hof van Cassatie oordeelde re-

cent nog dat enkel tegen vergunningsplichtig gebruik met een 

stakingsbevel kan worden opgetreden39. Een optreden met het 

stakingsbevel tegen gebruik, zonder dat dit gebruik vergun-

ningsplichtig is of strijdig is met bestemmingsvoorschriten, is 

echter niet evident40. De staking zal in dit geval niet dienstig 

zijn om nieuwe misdrijven of inbreuken te voorkomen. In het 

licht van de rechtspraak die zich heet gevormd, rijst evenzeer 

de vraag of het stakingsbevel vaak zal kunnen worden ingezet 

om de ‘gevolgen’ van een misdrijf of inbreuk te voorkomen. Het 

is in ieder geval twijfelachtig dat na een jarenlang gebruik de 

staking nog kan gericht zijn op de voorkoming van een verdere 

aantasting van de goede ruimtelijke ordening41.

3. Procedure en vormvereisten

20. Het stakingsbevel wordt in beginsel mondeling gegeven, 

desnoods tijdens het navolgend verhoor van de betrokkene na-

dat de bevoegde instanties eerder ter plaatse niemand aantrof-

fen42. Deze laatste mogelijkheid is nieuw, en laat de verbalisant 

toe het stakingsbevel op te leggen na de betrokkenen te hebben 

gehoord. Wanneer niemand ter plaatse wordt aangetrofen, kan 

ook geopteerd worden voor een schritelijk bevel dat ter plaatse 

wordt aangebracht.

21. Het proces-verbaal van vaststelling wordt binnen de acht 

dagen met een beveiligde zending betekend aan de initiatiefne-

mer, de architect, de persoon of aannemer die de handelingen 

uitvoert en de gebruiker van het goed. Tegelijkertijd wordt per 

beveiligde zending een afschrit van het proces-verbaal verzon-

den naar de gemeente waar de handelingen hebben plaatsge-

vonden en naar de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur. 

Dit zijn de instanties die, bij gebrek aan vrijwillig herstel van 

de gestaakte handeling, desnoods een herstelmaatregel kun-

nen vorderen of opleggen. Zoals geldt in de huidige regeling, 

moet het bevel, op strafe van verval, binnen de acht dagen met 

een beveiligde zending worden bekrachtigd door de gewestelijk 

stedenbouwkundige inspecteur nadat het hem ter kennis werd 

gebracht43. De bekrachtigingsbeslissing wordt vervolgens, bin-

nen de twee werkdagen, betekend aan de betrokken personen 

en instanties, vermeld in nieuw artikel 6.4.4. § 2 VCRO. Deze 

38 Arg. nieuw art. 6.1.2 VCRO en nieuw art. 6.4.4. § 1, in ine VCRO.

39 Cass. 8 februari 2013, Nr. C.100.585.N.

40 Zie in deze zin: J. DE CONINCK en K. VAN ALSENOY, ‘Een eerste ‘screen 

shot’ van het nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke ordening: richting 

een Vlaamse omgevingshandhaving – meer bestuur minder rechter?’, 

l.c., 218; P.J. DEFOORT, ‘Heeft strafbaar ruimtegebruik een alopend of 

een voortdurend karakter? Op zoek naar de wil van de wetgever.’, TROS 

2014, 8.

41 Antwerpen 13 april 2011, TROS Nieuwsbrief juni 2009, 17, waarin wordt 

aangegeven dat na een jarenlang gebruik de staking niet meer kan 

gericht zijn op de voorkoming van een verdere aantasting van de goede 

ruimtelijke ordening.

42 Nieuw art. 6.4.4. § 1 lid 2 VCRO.

43 Nieuw art. 6.4.4. § 2 VCRO.
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bekrachtigingsbeslissing kadert in een administratief toezicht 

en impliceert een kwaliteitscontrole ter bescherming van de 

rechtsonderhorige44.

4. Bevoegde bestuursorganen en adressanten

22. De bevoegdheid om een stakingsbevel op te leggen komt 

toe aan een ruime kring van personen: de gewestelijke en de 

gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs en alle andere 

bevoegde personen, vermeld in nieuw artikel 6.2.3. VCRO45.

23. Net zoals geldt onder de huidige regeling wordt de adres-

sant van het stakingsbevel niet decretaal afgelijnd, maar wordt 

aangenomen dat het stakingsbevel kan worden opgelegd aan de 

overtreder of enig andere op de plaats aanwezige persoon die 

‘verantwoordelijk’ is voor de handelingen die aanleiding geven 

tot het staken, zoals de huurder46.

5. Rechtsbescherming

24. De decreetgever heet er voor geopteerd om de bestaande 

rechtsbeschermingsregeling te behouden omwille van de tradi-

tie en de expertise die de gewone rechtbanken hieromtrent heb-

ben opgebouwd47. Tegen het stakingsbevel kan (te allen tijde) 

verzet worden aangetekend bij de voorzitter van de rechtbank 

van eerste aanleg48, die zoals in kort geding, maar ten gronde, 

beslist over de vordering tot opheing van het stakingsbevel. 

Dit gebeurt door dagvaarding tegen de gewestelijke steden-

bouwkundige inspecteur. De voorzitter toetst de wettigheid van 

het bevel, zonder dat hij zich kan uitspreken over de opportu-

niteit ervan. Volgens de nieuwe regeling staat dit verzet open 

voor ‘elke belanghebbende’, niet enkel voor de overtreders maar 

bijvoorbeeld ook de huurders of de kopers van het onroerend 

goed in kwestie. Luidens de huidige regeling van artikel 6.1.47., 

zesde lid, VCRO kan verzet worden aangetekend door de ‘be-

trokkene’. Dit laatste begrip lijkt echter voldoende ruim te kun-

nen worden opgevat zodat niet enkel de overtreder of degene 

aan wie het bevel werd opgelegd, maar ook andere belangheb-

benden worden bedoeld49.

25. Er geldt ook een bijzondere vorm van rechtsbescherming 

die nieuw is ten opzichte van de huidige regeling. Met name kan 

elke belanghebbende om de ‘intrekking’ of de ‘beperking van de 

44 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 48.

45 Nieuw art. 6.4.4.,§ 1 lid 1 initio, VCRO

46 G. DEBERSAQUES en H. VAN LANDEGHEM, ‘Handhaving’, o.c., 918.

47 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 47.

48 Nieuw art. 6.4.4. § 4 VCRO.

49 Zie G. DEBERSAQUES en H. VAN LANDEGHEM, ‘Handhaving’, o.c., 920; 

anders: J. DE CONINCK en K. VAN ALSENOY, ‘Een eerste ‘screen shot’ 

van het nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke ordening: richting een 

Vlaamse omgevingshandhaving – meer bestuur minder rechter?’, l.c., 

65, die menen dat de formulering van belanghebbende ruimer is dan 

de omschrijving van ‘betrokkene’ in huidig art. 6.1.47. lid 5 VCRO.

omvang’ van het stakingsbevel verzoeken. In de parlementaire 

voorbereidingswerken wordt gesteld dat dit kan als de bevoegde 

instantie dit ‘opportuun’ of ‘noodzakelijk’ acht, wat erop wijst 

dat de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur over een gro-

te beoordelingsruimte beschikt. Een intrekking kan uiteraard 

niet gelijkgesteld worden met een toestemming tot het voortzet-

ten van stedenbouwkundige inbreuken of –misdrijven50. Deze 

bevoegdheid om een stakingsbevel in te trekken of te wijzigen, 

wordt voorbehouden aan de gewestelijke stedenbouwkundige 

inspecteur, ook indien het stakingsbevel is opgelegd door an-

dere instanties. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 

kan dit overigens ook ambtshalve doen. Deze regel bevestigt de 

gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur als hoogste adminis-

tratieve instantie inzake stakingsbevelen, belast is met een ad-

ministratief toezicht, die op dit vlak ook de eenvormigheid van 

het (stakings)beleid waarborgt51.

6. Sanctionering

26. De doorbreking van een bekrachtigd stakingsbevel wordt in 

het huidige systeem gesanctioneerd met correctionele strafen 

en een bestuurlijke geldboete van 5.000,- euro. De afzonderlijke 

beboetingsregeling bij het doorbreken van het stakingsbevel, 

dat nu is vervat in artikel 6.1.49. VCRO, wordt in de nieuwe re-

geling ingebed in het algemeen bestraingsysteem, en er kan 

eventueel een alternatieve bestuurlijke boete worden opgelegd 

wegens miskenning van nieuw artikel 6.2.1., 3° VCRO (huidig 

art. 6.1.1., 5° VCRO). Nieuw artikel 7.7.6. VCRO bepaalt echter, 

als overgangsmaatregel, dat de doorbreking van een bekrach-

tigd stakingsbevel, gepleegd vanaf 1 mei 2000 tot aan de inwer-

kintreding van het nieuwe handhavingssysteem, uitsluitend 

met een geldboete, voorzien in artikel 6.1.19. VCRO, wordt af-

gedaan. Dit impliceert de facto het verval van de strafvordering 

wegens het doorbreken van het stakingsbevel, ook al zou die 

reeds zijn ingesteld52.

III. HANDHAVING IN DE CURATIEVE FASE

A. Algemene situering

27. Binnen het curatieve handhavingsspoor zijn verschillende 

sanctiestelsels inzetbaar, die, naargelang het geval, een pro-

bleemverhelpend of bestrafend oogmerk kunnen hebben. Pro-

bleemverhelpende of rechtsherstellende maatregelen beogen in 

tegenstelling tot de bestrafende sanctie geen leedtoevoeging, 

maar willen een met het recht strijdige situatie ophefen, de ge-

volgen van een overtreding ongedaan maken of herhaling van 

50 Ibid.

51 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 49

52 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2006-07, nr. 1249/1, 59.
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een overtreding voorkomen. Daarom worden ze ook ‘bestuur-

lijke maatregelen’ genoemd.

Tussen de probleemverhelpende en de bestrafende sanctie be-

staat dus een verschil in inaliteit, met belangrijke implicaties 

voor de eisen die internationaalrechtelijke verplichtingen in-

gevolge EVRM en BUPO stellen op het vlak van de rechtsbe-

scherming. Bestrafende maatregelen (criminal charges) dienen 

de grenzen van een behoorlijke strafrechtspleging, vervat in de 

artikelen 6 en 7 EVRM en de artikelen 14 en 15 BUPO, strikt te 

respecteren53. Het gaat daarbij over het vereiste van de verwijt-

baarheid van de handeling aan de persoon die wordt bestrat 

(geen straf zonder schuld), het zwijgrecht en de cautieplicht, het 

Salduz-verweer, het beginsel non bis in idem, de redelijke ter-

mijn-eis enz. Er bestaat geen enkele twijfel meer dat de bestuur-

lijke boete als een straf in de zin van deze bepalingen geldt. Er 

bestaat wel enige discussie over de vraag of de herstelmaatregel 

als een straf moet worden opgevat.

28. Vrij algemeen wordt aanvaard dat de herstelmaatregelen die 

zijn voorzien in de ruimtelijke ordening, zoals deze voorzien in 

de milieuhandhaving, een louter probleemverhelpend statuut 

hebben en bijgevolg geen bestrafend oogmerk bezitten. Door-

dat herstelmaatregelen ahankelijk zijn van de vaststelling van 

een misdrijf, is de vordering ervan evenwel verbonden met de 

publieke vordering. Sommige auteurs stellen dit in vraag54, dit 

met verwijzing naar het arrest Hamer van het Europees Hof van 

de Rechten van de Mens55. De heersende rechtspraak en rechts-

leer volgt die zienswijze niet56. Het Hof van Cassatie oordeelde 

al meermaals dat de vaststelling dat het herstel van de plaats 

in de vorige staat een straf in de zin van artikel  6 EVRM is, 

niet tot gevolg heet dat die herstelmaatregel een straf is volgens 

het interne straf(proces)recht. De herstelvordering biedt in die 

opvatting geen ruimte tot mildering van de op te leggen herstel-

maatregel om redenen die enkel de persoonlijkheid van de da-

der betrefen en onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de 

53 C.M. BILLIET, Bestuurlijke sanctionering van milieurecht, o.c., 50-57; L.J.J. 

ROGIERS, ‘Handhaving en sancties’, in F.C.M.A. MICHIELS en E.R. MUL-

LER (eds.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland, Deventer, 

Kluwer, 2006, 55-66.

54 Zie o.a. M. BOES, ‘Het Erfgoeddecreet van 12 juli 2013: de regeling voor 

de handhaving’, o.c., 171-176; anders of minstens genuanceerd, o.a. M. 

DE SWAEF en M. TRAEST, ‘Tussen Hamer en aambeeld: de gevolgen van 

het arrest Hamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op 

de herstelmaatregel in stedenbouw, RW 2008-2009, 1330 e.v.; S. DEMEU-

LENAER, ‘Het arrest Hamer: een klop van de hamer voor het Vlaamse 

stedenbouwbeleid’, TBO 2008, 177 e.v.

55 EHRM 27 november 2007, Hamer v. België, waarin het Hof een afbraakbe-

vel van een vakantiewoning die in de jaren zestig van vorig eeuw werd 

gebouwd, als straf kwaliiceerde.

56 Zie o.a. GwH nr. 2003/154, 26 november 2003; Cass. 15 juni 2010, 

Nr. P.100.151.N, TMR 2010, 491; RvS 29 april 2014, nr. 227.191, Bresseleers; 

RvS 27 juni 2013, nr. 224.149, Simons; C.M. BILLIET, Bestuurlijke sanctio-

nering van milieurecht, o.c., 128 e.v.; P. DE SMEDT, ‘Proactief en reparatoir 

handhaven van het milieurecht’, o.c., 35-36; zie ook F.C.M.A. MICHIELS 

en R.J.G.M. WIDDERSHOVEN, ‘Handhaving en rechtsbescherming’, in 

in F.C.M.A. MICHIELS en E.R. MULLER (eds.), Handhaving. Bestuurlijk 

handhaven in Nederland, o.c., 88-89.

wet57. Dat betekent onder meer ook dat de rechter de opgelegde 

bestrafende sanctie integraal toetst, terwijl de probleemverhel-

pende sanctie een marginale toets kent. Evenmin uitgesloten is 

dat voor dezelfde overtreding zowel een bestuurlijke maatregel 

als een bestuurlijke geldboete worden opgelegd. Essentieel is 

ook dat bij de herstelmaatregel ‘schuld’ of ‘verwijtbaarheid’ in 

principe geen vereiste is58. De op herstel gerichte maatregel is op 

zich ook niet gekoppeld aan het redelijke termijn-vereiste, in die 

zin dat het louter verstrijken van die termijn tot gevolg zou heb-

ben dat de strafrechter geen volledig herstel meer kan bevelen. 

De vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden, verhin-

dert met andere woorden op zich niet dat er wettelijke dwin-

gende redenen kunnen bestaan om herstel in de vorige staat te 

bevelen59. Dit betekent niet dat het groot tijdsverloop tussen het 

plegen van de overtreding en het opleggen van de maatregel 

door de overheid mee in overweging kan worden genomen in 

de belangenafweging om al dan niet herstel te vorderen of op te 

leggen. De overschrijding van de redelijke termijn kan ook in de 

rechterlijke legaliteitsbeoordeling van de gevorderde maatregel 

worden betrokken, in die zin dat uit het lange verloop tussen 

het plegen van de overtreding en het vorderen van de maatregel, 

naar omstandigheden, zou kunnen worden afgeleid dat de goe-

de ruimtelijke ordening niet is getrofen en dat de vordering tot 

herstel van het bestuur, die wat dat betret een ander standpunt 

inneemt, als kennelijk onredelijk moet worden beschouwd.

29. In het huidige ruimtelijkeordeningsrecht bestaat geen be-

stuurlijk herstelluik, en er is slechts een bestuurlijke beboeting 

voorzien bij de doorbreking van het stakingsbevel60. In navol-

ging van de milieuhandhaving voert het Omgevingsvergun-

ningshandhavingsdecreet naast het gerechtelijk sanctie- en 

herstelluik, een volwaardig bestuurlijk sanctie- en herstelluik 

in. De overgang naar een veralgemeend systeem van bestuur-

lijke beboeting, maakt eveneens de institutionalisering van de 

beboetingsfunctie in hoofde van gespecialiseerde beboetings-

ambtenaren noodzakelijk. De gewestelijke stedenbouwkundig 

inspecteur, die in het huidige handhavingssysteem is ingebed in 

de processen van beboeting en opsporing, speelt voortaan nog 

enkel een rol bij het vorderen van gerechtelijke herstelmaatrege-

len en het opleggen van bestuurlijke herstelmaatregelen.

B. Bestraffende sancties

30. Net zoals in de milieuhandhaving wordt er voortaan een 

onderscheid gemaakt tussen stedenbouwkundige inbreuken en 

57 O.a. Cass. 25 januari 2011.

58 L.J.J. ROGIER, ‘Handhaving en sancties’, in F.C.M.A. MICHIELS en E.R. 

MULLER (eds.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland, o.c., 56.

59 zie hierover ook o.a. P. LEFRANC, ‘Het passend herstel van de redelijke 

termijn door de strafrechter die de herstelvordering oplegt (noot onder 

Cass. 25 januari 2011), TMR 2011, 255-256.

60 Art. 6.1.49. VCRO. Daarnaast bestond de (nu opgeheven) mogelijkheid 

om inbreuken op de stedenbouwkundige meldingsplicht strafbaar te 

stellen met een GAS-boete (oud art. 4.2.2. § 5 VCRO).
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stedenbouwkundige misdrijven. Stedenbouwkundige inbreu-

ken kunnen enkel bestuurlijk worden afgedaan. Stedenbouw-

kundige misdrijven kunnen worden gesanctioneerd via het 

strafrechtelijk of bestuurlijk handhavingsspoor.

1. Onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven 

en stedenbouwkundige inbreuken

a. Stedenbouwmisdrijven en hun vaststelling

31. De lijst van stedenbouwkundige misdrijven is vervat in 

nieuw artikel 6.2.1. VCRO, en neemt nagenoeg alle strabaar-

stellingen van huidig artikel 6.1.1. VCRO over. De strabaarstel-

ling kan zowel voortvloeien uit actieve handelingen als omis-

sies. Het begrip ‘handelingen’ is gedeinieerd in artikel  1.1.2., 

7° VCRO als werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met 

ruimtelijke implicaties. Het begrip ‘omissie’ is niet gedeini-

eerd maar lijkt de pendant te zijn van handelingen, zodat ook 

omissies slechts aanleiding kunnen geven tot strabaarstelling 

indien ze ruimtelijke implicaties hebben.

 “
Stedenbouwkundige misdrijven wor-

den in beginsel strafrechtelijk vervolgd 

en bestraft volgens de regels van het 

gemeen strafrecht, tenzij de procureur 

des Konings beslist om de zaak niet 

strafrechtelijk te behandelen.

32. De VCRO voorziet thans in volgende strabaarstellingen:

1. het uitvoeren of voortzetten van de handelingen, hetzij 

zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de 

vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 

van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schor-

sing van de vergunning;

2. het uitvoeren of voortzetten van de handelingen in strijd 

met een ruimtelijk uitvoeringsplan of met de stedenbouw-

kundige en verkavelingsverordeningen, tenzij de uitge-

voerde handelingen vergund zijn of tenzij het gaat om de 

handelingen, vermeld in artikel 6.2.2., 6° VCRO;

3. het voortzetten van de handelingen in strijd met het bevel 

tot staking, de bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend 

geval, de beschikking in kort geding;

4. het na 1 mei 2000 plegen of voortzetten van een schending, 

op welke wijze ook, van de plannen van aanleg en veror-

deningen die tot stand zijn gekomen volgens de bepalingen 

van het decreet betrefende de ruimtelijke ordening, geco-

ordineerd op 22 oktober 1996, in zoverre ze nog van kracht 

zijn, tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of wijzigin-

gen vergund zijn of tenzij het gaat om de handelingen, ver-

meld in artikel 6.2.2., 6° VCRO;

5. het uitvoeren of voortzetten van handelingen die een schen-

ding zijn op de bouw- en verkavelingsvergunningen die zijn 

verleend krachtens het decreet betrefende de ruimtelijke 

ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;

6. het uitvoeren of voortzetten van handelingen aan niet-

hoofdzakelijk vergunde constructies die niet het voorwerp 

hebben uitgemaakt van uitgevoerde herstelmaatregelen in 

de zin van artikel 6.6.1. § 2 VCRO;

7. het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een van de mis-

drijven, vermeld in punt 1° tot en met 6°, worden gepleegd 

of voortgezet.

33. Nieuw ten opzichte van de huidige regeling is dat het voort-

gezet actief gebruik van een onvergund gebouw, dat volgens de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie in zijn arrest van 8  fe-

bruari 201361niet strabaar zou zijn62, strabaar wordt gesteld63. 

Daarmee wil de decreetgever een rechtsongelijkheid ongedaan 

maken, in die zin dat de vestiging van een eerste functie in een 

nieuw gerealiseerd maar onvergund gebouw niet strabaar is, 

terwijl het vestigen van een nieuwe functie in een bouwfysisch 

vergund gebouw aan een vergunningsplicht is onderworpen, 

waarvan de miskenning wel een strabaar feit uitmaakt64. De 

nieuwe strabaarstelling geldt overigens niet voor gebouwen die 

na uitvoering van een herstelmaatregel worden gedoogd. Het 

nieuwe decreet stelt echter geen einde aan de discussie die is 

gerezen over de betekenis van het begrip ‘voortzetten’65. Door 

de stedenbouwkundige inspectie wordt in dit verband gear-

gumenteerd dat ‘voortzetten’ de actieve tegenhanger is van 

het (gedepenaliseerde) instandhoudingsmisdrijf, waarbij het 

voortzetten dan betekent het actief verderzetten van een onver-

gunde handeling en de instandhouding het louter passief laten 

voortbestaan is. Deze interpretatie belet dat stedenbouwkun-

dige stedenbouwmisdrijven verjaren. Deze interpretatie wordt 

in het kader van de toelichting van de nieuwe strabaarstelling 

van artikel 6.2.1., 6° VCRO trouwens (ten overvloede66) in de 

parlementaire voorbereidingsstukken binnengeloodst. De stel-

ling van de stedenbouwkundige inspectie vormt het voorwerp 

van hetig juridisch krakeel dat het voorwerp van deze bijdrage 

overstijgt67. Het ziet er overigens naar uit dat de interpretatie 

61 Cass. 8 februari 2013, nr. C.100.585, N.

62 Zie ook Cass. 8 februari 2013, nr. C. 110.617.N; Cass. 10 januari 2012, 

nr. P.110.843.N; Cass. 17 januari 2012, nr. P.110.917.N.

63 Nieuw art. 6.2.1., 6° VCRO.

64 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 24.

65 J. DE CONINCK en K. VAN ALSENOY, ‘Een eerste ‘screen shot’ van het 

nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke ordening: richting een Vlaamse 

omgevingshandhaving – meer bestuur minder rechter?’, l.c., 210.

66 DEFOORT stelt onder meer dat de overwegingen dienaangaande in 

de memorie van toelichting, die overigens geen normatieve kracht 

bezit, overbodig zijn, nu zij geen toegevoegde waarde hebben voor de 

nieuwe strafbaarstelling (P.J. DEFOORT, ‘Heeft strafbaar ruimtegebruik 

een alopend of een voortdurend karakter? Op zoek naar de wil van de 

wetgever.’, l.c., 29-30).

67 Zie hierover meer o.a.: J. DE CONINCK en K. VAN ALSENOY, ‘Een eerste 

‘screen shot’ van het nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke ordening: 
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van de stedenbouwkundige inspectie in het licht van het recente 

arrest van 14 oktober 2014 van het Hof van Cassatie nog moei-

lijk houdbaar is68.

34. De stedenbouwkundige misdrijven worden vastgesteld door 

middel van processen-verbaal69, die, als er naast stedenbouwin-

breuken ook overtredingen worden vastgesteld die een milieu-

inbreuk of een milieumisdrijf impliceren wegens miskenning 

van bepalingen van het Omgevingsvergunningsdecreet of het 

DABM, in afschrit wordt toegezonden aan de bevoegde gewes-

telijke milieuhandhavers. Het opstellen van het proces-verbaal 

in stedenbouwzaken komt toe aan gewestelijke ambtenaren die 

door de Vlaamse Regering of een hiertoe gedelegeerde worden 

aangewezen, of door die gemeentelijke ambtenaren die door het 

college van burgemeester en schepenen worden aangewezen 

binnen hun gemeente of binnen een intergemeentelijk samen-

werkingsverband als oicier van gerechtelijke politie of hulp-

oicier van de procureur des Konings. Aan het proces-verbaal 

kleet overigens een bijzondere bewijswaarde (gelden tot bewijs 

van het tegendeel). Een afschrit van het proces-verbaal moet 

worden betekend aan de vermoedelijke overtreder, de geweste-

lijke beboetingsambtenaar, de gewestelijke stedenbouwkundig 

inspecteur en de gemeente van het grondgebied waar de mis-

drijven werden gepleegd. De aangiteplicht aan de beboetings-

ambtenaar is enigszins vergelijkbaar met wat geldt op basis van 

artikel 29 Wetboek van Strafvordering.

b. Stedenbouwinbreuken en hun vaststelling

35. De stedenbouwkundige inbreuken zijn gedepenaliseerde 

misdrijven. Anders dan het DABM, waar de milieu-inbreuken 

worden vastgesteld door de Vlaamse Regering die daartoe is ge-

bonden door decretaal vastgelegde afwegingscriteria70, is de lijst 

van inbreuken vastgesteld in nieuw artikel 6.2.2 VCRO. De lijst 

is opgebouwd uit volgende overtredingen:

richting een Vlaamse omgevingshandhaving – meer bestuur minder 

rechter?’, l.c., 210 (die de term ‘voortzetten’ ten onrechte koppelen aan 

het miskennen van een stakingsbevel, nu in deze zienswijze art. 6.2.1, 

3° VCRO betekenisloos is); (uitgebreid) P.J. DEFOORT, ‘Heeft strafbaar 

ruimtegebruik een alopend of een voortdurend karakter? Op zoek naar 

de wil van de wetgever.’, l.c., 5 e.v.

68 Cass. 14 oktober 2014, Nr. P.130.209.N, TROS 2014, 65. Het Hof oordeelde 

in dit arrest dat ‘het gebruiken of laten gebruiken, al dan niet door het 

verhuren van een opsplitste woning of van een gebouw waarvan het 

aantal woongelegenheden is gewijzigd zonder de vereiste steden-

bouwkundige vergunning is (…) geen voortzetten in de zin van de 

artikelen 99, § 1, 7° en 146 lid 1, 1° Stedenbouwdecreet 1999 en de 

artikelen 4.2.1., 7° en 6.1.1. lid 1, 1° Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening. 

De omstandigheid dat instandhouden bestaat in het schuldig verzuim 

om aan het bestaan van de wederrechtelijke opsplitsing van de woning 

of de wijziging van het gebouw wat betreft het aantal woongelegenhe-

den een einde te maken, laat niet toe het gebruik of het laten gebruiken 

als voortzetten te beschouwen.’ 

69 Nieuw art. 6.2.4. VCRO.

70 Art. 16.1.2. DABM.

1. de instandhouding van de illegale gevolgen van de misdrij-

ven, vermeld in artikel 6.2.1. lid 1 VCRO, voor zover die ge-

volgen zich situeren in kwetsbaar gebied;

2. het schenden van de verplichtingen, vermeld in artikel 6.3.6. 

§ 2, tweede en vierde lid, VCRO en artikel 6.4.9. § 2, tweede 

en vierde lid VCRO (de verplichting van de instrumente-

rende ambtenaren om bij afzonderlijke akte de verbintenis 

van de koper op te nemen tot naleving van de opgelegde 

herstelmaatregel en afschrit daarvan te zenden naar de ste-

denbouwkundige inspecteur en de burgemeester);

3. het uitvoeren of voortzetten van de meldingsplichtige han-

delingen die voorafgaan aan de betekening van de mel-

dingsakte, vermeld in artikel  112 van het Omgevingsver-

gunningsdecreet;

4. het schenden van de informatieplicht, vermeld in arti-

kel 5.2.1. tot en met 5.2.6. VCRO;

5. het uitvoeren of voortzetten van handelingen zonder de 

controle van een architect als die controle verplicht is met 

toepassing van artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op 

de bescherming van den titel en van het beroep van archi-

tect en de uitvoeringsbesluiten ervan;

6. het uitvoeren of voortzetten van de handelingen, vermeld 

in artikel 4.4.1. § 3, tweede lid, in strijd met bijzondere plan-

nen van aanleg, gemeentelijke uitvoeringsplannen en ver-

kavelingsvergunningen, voor zover die plannen of vergun-

ningen, of de relevante delen ervan niet zijn opgenomen in 

een door de gemeenteraad vastgestelde lijst als vermeld in 

het voormelde artikel;

7. het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat de inbreuken, 

vermeld in punt 1°, 3°, 5° en 6°, worden gepleegd of voortge-

zet.

36. Bij stedenbouwkundige inbreuken gaat het volgens de de-

creetgever vooreerst om een categorie van minder zwaarwe-

gende overtredingen, namelijk het niet vervullen van admi-

nistratieve formaliteiten die geen of een beperkte ruimtelijke 

impact hebben. Dit gaat zeker op voor wat betret de steden-

bouwkundige meldingsplicht of de informatieplichten in publi-

citeit en overdrachtsakten. Van een andere orde is het instand-

houdingsmisdrijf in ruimtelijk kwetsbare gebieden omdat deze 

overtreding doorgaans een relevante ruimtelijke impact heet. 

De decreetgever heet toch geopteerd voor een depenalisering 

omwille van het stigmatiserend efect van een strafrechtelijke 

veroordeling voor de kopers die geen aandeel hebben in het 

primair oprichtingsmisdrijf71. Zowel vanuit rechtspolitiek als 

juridisch oogpunt is deze keuze betwistbaar, vooral nu ‘voort-

zetting’ van een oprichtingsmisdrijf in ruimtelijk kwetsbare 

gebieden wel nog wordt beschouwd als een stedenbouwkundig 

misdrijf. Of het onderscheid tussen het ‘actief ’ en ‘passief ’ in 

stand houden voldoende is om die ongelijke behandeling te 

71 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 23.
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rechtvaardigen, is niet evident72. De depenalisering van het in-

standhoudingsmisdrijf in ruimtelijke kwetsbare gebieden lijkt 

evenwel geen, in strijd met artikel 23 Gw., aanzienlijke achter-

uitgang van het beschermingsniveau van die gebieden en dus 

een miskenning van het standstill-beginsel te impliceren, nu 

een bestuurlijk sanctioneerbare inbreuk nog steeds een grond-

slag vormt voor het opleggen van gerechtelijke of bestuurlijke 

herstelmaatregelen.

37. Stedenbouwkundige inbreuken worden vastgesteld via een 

verslag van vaststelling, behalve indien er samenloop is met 

stedenbouwkundige misdrijven in welk geval de stedenbouw-

kundige inbreuken ook in het proces-verbaal worden opgeno-

men. Indien er ook milieugerelateerde overtredingen worden 

vastgesteld, dan wordt het verslag eveneens in afschrit toege-

zonden aan de bevoegde gewestelijke milieuhandhavers73. Ook 

hier is voorzien, naar analogie met nieuw artikel 6.2.4. VCRO, 

in het overhandigen van een afschrit van het verslag aan de 

vermoedelijke dader en de bevoegde handhavers. Het verslag 

van vaststelling bezit, net zoals het geval is in de milieuhand-

having, geen bijzondere bewijswaarde, en geldt dus tot loutere 

inlichting.

2. De sanctionering: strafrechtelijke bestraffing of 

bestuurlijke beboeting

a. Strafrechterlijke afwikkeling van stedenbouwmisdrijven

38. Stedenbouwkundige misdrijven worden in beginsel straf-

rechtelijk vervolgd en bestrat volgens de regels van het gemeen 

strafrecht, tenzij de procureur des Konings beslist om de zaak 

niet strafrechtelijk te behandelen. Dan wordt een alternatief be-

stuurlijk beboetingsspoor gevolgd. De procedure daartoe wordt 

hierna nog toegelicht. In elk geval dient het stedenbouwkundig 

misdrijf een afwikkeling te krijgen binnen het strafrechtelijke 

handhavingsspoor indien de procureur des Konings niet of 

niet-tijdig beslist om de zaak te verwijzen naar de gewestelijke 

beboetingambtenaar. Dat moet gebeuren binnen een (eenmaal 

verlengbare) termijn van 180 dagen74. De procureur is hier dus 

‘spelverdeler’. Welke misdrijven al dan niet bestuurlijk kunnen 

worden afgedaan, zal voorwerp uitmaken van een beleidsbe-

slissing, waarvoor het Handhavingsprogramma Ruimtelijke 

Ordening beleidslijnen kan bevatten75. De ernst van de schade 

72 Zie in deze zin ook: J. DE CONINCK en K. VAN ALSENOY, ‘Een eerste 

‘screen shot’ van het nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke ordening: 

richting een Vlaamse omgevingshandhaving – meer bestuur minder 

rechter?’, l.c., 213.

73 Nieuw art. 6.2.5. VCRO.

74 Nieuw art. 6.2.13. § 2 VCRO.

75 In de milieuhandhaving bevat de zogenaamde ‘sorteernota’ daartoe 

de nodige richtlijnen (http://www.vhrm.be/voor-de-toezichthouder/

ondersteunende-documenten/inf-13.30002-aangepaste-sorteernota.

pdf)

aan de ruimtelijke ordening kan daarbij een criterium vormen. 

Uiteraard behoudt de procureur zijn seponeringsbevoegdheid.

39. Stedenbouwkundige misdrijven kunnen worden bestrat 

met een geldboete van maximaal 400.000,- euro (te vermeerde-

ren met de opdecimes), al dan niet samen met een gevangenis-

straf, tenzij het gaat om instrumenterende ambtenaren of be-

paalde andere (tussen)personen die in de uitoefening van hun 

beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te 

koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste 

of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen en/of opstellen in welk 

geval de boete wordt beperkt tot maximum 2.000,- euro, al dan 

niet samen met een (beperkte) gevangenisstraf76. De straf wordt 

opgelegd aan de dader, mededaders en medeplichtigen in de zin 

van artikel 66 en 67 van het Strafwetboek, en naast de natuur-

lijke persoon kan ook de rechtspersoon worden veroordeeld.

40. Samen met de straf kan de strafrechter, op basis van arti-

kelen 42 en 43bis van het Strafwetboek, desgevallend, als bij-

komende sanctie ook de verbeurdverklaring uitspreken van het 

wederrechtelijke vermogensvoordeel, zoals huurgelden of win-

sten van een bedrijf dat een illegaal opgericht bedrijfsgebouw 

exploiteert77.

b. Exclusieve bestuurlijke boetes en alternatieve bestuur-

lijke geldboetes

41. De stedenbouwkundige inbreuken, alsmede de steden-

bouwkundige misdrijven die de procureur ‘uit handen’ heet 

gegeven, worden gesanctioneerd met een bestuurlijke geldboe-

te. Dit is een sanctie waarbij de gewestelijke beboetingsamb-

tenaar de overtreder ertoe verplicht een geldsom te betalen78. 

De boetes worden opgelegd aan de ‘overtreder’. Het begrip 

overtreder wordt in nieuw art.  6.1.1., 6° VCRO gedeinieerd 

als: ‘de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het ste-

denbouwkundige misdrijf of de stedenbouwkundige inbreuk 

heet uitgevoerd, er opdracht toe heet gegeven of er zijn mede-

werking aan heet verleend’. Het DABM lijkt een iets strikter 

begrip te hanteren, nu als overtreder wordt beschouwd ‘degene 

die een milieu-inbreuk of milieumisdrijf heet gepleegd, als-

ook degene die opdracht heet gegeven om handelingen te stel-

len die een milieuinbreuk of milieumisdrijf uitmaken’79. Uit 

de deinitie die het Milieuhandhavingscollege aan het begrip 

‘overtreder’ geet, moet er naast de generieke invulling van 

het begrip overtreder trouwens ook worden gekeken naar de 

speciieke bepaling die wordt gehandhaafd, in die zin dat in 

76 Nieuw art. 6.2.1. VCRO.

77 O.a. Gent 8 maart 2007, TMR 2007, 382; Corr. Dendermonde 27 mei 2003, 

TMR 2004, 66; Corr. Gent, 5 april 2004, TMR 2005, 112; Corr Gent, 27 april 

2010, TMR 2010, 548.

78 Nieuw art. 6.2.7. § 1 lid 1 VCRO.

79 Zie art. 16.4.25. lid 1 DABM.
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die bepaling kan worden gelezen tot wie het verbod of het ge-

bod speciiek is gericht80. Hieruit kunnen verdere beperkingen 

voortvloeien81. Het feit dat in de VCRO en het DABM een ver-

schillende invulling wordt gegeven aan het begrip ‘overtreder’ 

kan bij ‘gemengde feiten’ aanleiding geven tot een complexe 

toewijzing van verantwoordelijkheden.

42. De stedenbouwkundige inbreuken worden uitsluitend 

administratiefrechtelijk vervolgd en gesanctioneerd met een 

exclusieve bestuurlijke geldboete. Die bedragen maximaal 

50.000,- euro, te vermeerderen met de opdecimes82. De steden-

bouwkundige misdrijven die worden afgedaan met een alterna-

tieve bestuurlijke boete worden gesanctioneerd met een boete 

van maximum 250.000,- euro, plus opdecimes. De beboetings-

ambtenaar kan wel verzachtende omstandigheden in rekening 

brengen83. Net zoals bij de milieuhandhaving84 bepaalt nieuw 

artikel  6.2.7. §  1 tweede lid VCRO criteria voor de boetetoe-

meting, namelijk de ernst van het misdrijf of de inbreuk, de 

frequentie en de omstandigheden waarin de overtreder de mis-

drijven of inbreuken heet gepleegd of beëindigd. De aandacht 

voor de omstandigheden waarin inbreuken of overtredingen 

worden beëindigd, stelt de mogelijkheid openen voor het ver-

rekenen van de inspanningen van de overtreder om de situ-

atie te regulariseren of vrijwillig te herstellen85. De bestuurlijke 

boete kan, op verzoek van de overtreder, overigens ook wor-

den opgelegd met uitstel8687. Een nieuwe veroordeling tot straf 

80 Dit is vaste rechtspraak, zie o.a. MHHC 14/75-VK, 20 oktober 2014; MHHC 

14/74, 20 oktober 2014; MHHC-14/31, 28 mei 2014; MHHC 14/27, 8 mei 

2014; MHHC 14/16-VK, 20 februari 2014; MHHC 13/2-VK, 24 januari 2013; 

MHHC 13/66-VK, 16 juli 2013; MHHC 13/30-VK, 9 april 2013; MHHC 12/51-

VK, 6 november 2012; MHHC 12/28-VK, 19 juni 2012.

81 Zo werd bijvoorbeeld vastgesteld dat artikel 5.2.1.2. § 5, VLAREM II enkel 

een verplichting oplegt aan de exploitant.

82 Nieuw art. 6.2.2. VCRO.

83 Dit strookt met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (GwH, 

nr. 2011/44, 30 maart 2011). Het Grondwettelijk Hof overwoog met be-

trekking tot het Brusselse beboetingssysteem dat wanneer alternatieve 

bestraingssystemen kunnen worden toegepast op een eenzelfde 

feit, ‘er een parallellisme dient te bestaan tussen de maatregelen tot 

individualisering van de straf’, en dat dit ook geldt ‘voor de mogelijk-

heid om een geldboete op te leggen die minder bedraagt dan het 

wettelijke minimum indien verzachtende omstandigheden aanwezig 

zijn’ (overweging B.29).

84 Art. 16.4.4. DABM, dat de evenredigheid tussen de feiten en de boete 

benadrukt, en art. 16.4.29 DABM, dat de draagwijdte van de vereiste 

evenredigheid verder preciseert.

85 Vgl. C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse milieu-

handhaving nieuwe stijl’, l.c., 354.

86 Nieuw art. 6.2.7. § 2 VCRO; deze strafmodaliteit werd op vraag van de 

Raad van State, afdeling wetgeving, ingevoerd die in zijn advies met 

betrekking tot de alternatieve bestuurlijke geldboete, onder verwijzing 

naar de vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (o.a. GwH, 16 de-

cember 2010, nr. 2010/148, B.4.2.) liet verstaan dat: ‘Wanneer de dader 

van eenzelfde feit hetzij naar de correctionele rechtbank kan worden 

verwezen, hetzij een administratieve sanctie kan krijgen waartegen 

beroep kan worden ingesteld voor een niet-strafrechtelijk rechtscol-

lege, in principe een parallellisme moet bestaan tussen de maatregelen 

tot individualisering van de straf.’

87 De memorie van toelichting geeft de indruk dat probatie-uitstel, gekop-

peld aan het uitvoeren van het feitelijk herstel van de door de inbreuk 

of bestuurlijke boete wegens een stedenbouwkundig misdrijf of 

stedenbouwkundige inbreuk, gepleegd tijdens de proefperiode, 

doet het uitstel van rechtswege vervallen. De vraag rijst evenwel 

hoe de informatiedoorstroming tussen het gerechtelijke en het 

bestuurlijke niveau op dit vlak zal gebeuren. In ieder geval zal 

ook op bestuurlijk niveau, naar analogie met het centraal straf-

register, een register van opgelegde bestuurlijke boetes moeten 

worden bijgehouden88, maar daartoe is geen grondslag voorzien 

in het Omgevingsvergunningshandhavingsdecreet. De bestraf-

ingsmodaliteit van het uitstel van tenuitvoerlegging van de 

boete is niet voorzien in het DABM, zodat de aldaar voorziene 

beboetingsregeling in meervoudig opzicht op gespannen voet 

staat met het gelijkheidsbeginsel. Voor wat betret de alterna-

tief beboete milieumisdrijven staat de regeling uit het DABM 

vooreerst op gespannen voet met de maatregelen van individu-

alisering van de straf die gelden volgens het gemeen strafrecht. 

Voorts lijkt de onderscheiden behandeling tussen de (strengere) 

regeling uit het DABM en die uit de VCRO niet op een objectie-

ve en redelijke rechtvaardiging te berusten. De omstandigheid 

dat in het beboetingssysteem van het DABM ook een ‘0-boete’ 

kan worden opgelegd89, doet die ongelijke behandeling niet te-

niet nu de ‘gunst’ van die ‘0-boete’ niet kan worden herroepen 

(vervallen) wanneer tijdens de proefperiode een nieuwe veroor-

deling volgt.

43. In tegenstelling tot het DABM90, waar samen met de be-

stuurlijke geldboete, naar analogie met wat geldt in het ge-

meen strafrecht, een bestuurlijke ontneming van het weder-

rechtelijk vermogensvoordeel kan worden opgelegd, voorziet 

het Omgevingshandhavingsvergunningsdecreet geen gelijk-

aardige mogelijkheid binnen het bestuurlijk beboetingsspoor 

van de VCRO. De reden daartoe is niet helder. Opmerkelijk 

is overigens dat het decreet in nieuw artikel 6.2.11 § 4 VCRO, 

dat handelt over de tenuitvoerlegging van de opgelegde 

sancties, wel verwijst naar deze voordeelsontneming. De de-

creettekst dient op dit punt dan ook te worden bijgespijkerd, 

waarbij voor ogen dient te worden gehouden dat het vanuit 

oogpunt van een gelijke berechting aangewezen is om een pa-

rallellisme te hanteren tussen de regeling in het DABM en die 

in de VCRO.

of het misdrijf veroorzaakte schade ook mogelijk is, en dat niet-uitvoe-

ring van dit herstel aanleiding geeft tot herroeping van het uitstel (MvT 

Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 29). Bij meerderheidsamendement 

werd de tekst van het in die zin opgestelde decreet evenwel gewijzigd, 

op grond van de overweging dat herstel in de ruimtelijke ordening 

wordt bewerkstelligd door een herstelmaatregel en niet als voorwaarde 

bij de strafoplegging (Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/2).

88 Een dergelijk register lijkt ook wenselijk om de beboetingsdiversiicatie 

in functie van de frequentie van overtredingen, vermeld in art. 6.2.7. § 1 

lid 2 VCRO, mogelijk te maken.

89 C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse milieuhand-

having nieuwe stijl’, l.c., 354.

90 Art. 16.4.2. DABM.
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44. De gewestelijke beboetingsambtenaar kan, net zoals bij 

de milieuhandhaving91, in plaats van een bestuurlijke boete 

op te leggen, ook een bestuurlijke transactie voorstellen92. 

Die bestuurlijke transactie is enigszins vergelijkbaar met de 

mogelijkheid van de procureur des Konings, voorzien in ar-

tikel 216bis Wetboek van Strafvordering om aan de overtre-

der een ‘minnelijke schikking’ (ook VSBG genoemd) voor te 

stellen. Het gaat om vaste boetebedragen die moeten betaald 

worden binnen de drie maanden, zo niet volgt alsnog een pro-

cedure tot bestuurlijke beboeting. De beboetingsambtenaar 

moet overigens geen boete opleggen, hij kan ook bestuurlijk 

seponeren93. Zo zou een bestuurlijk sepot kunnen worden 

overwogen bij vrijwillig herstel. Ook hier zal het beleid vast-

gelegd in het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening 

mogelijk sturend zijn94.

3. De beboetingsprocedure

45. De procedure tot het opleggen van een exclusieve bestuur-

lijke geldboete voor een stedenbouwkundige inbreuk start met 

het verslag van vaststelling. De procedure tot het opleggen van 

een alternatieve bestuurlijke boete start met het proces-verbaal 

dat door de procureur, samen met zijn beslissing dat hij niet tot 

strafrechtelijke vervolging overgaat, wordt doorgezonden naar 

de gewestelijke beboetingsambenaar95.

46. Binnen de 60 dagen na ontvangst van het verslag van 

vaststelling of van het proces-verbaal en de beslissing van de 

procureur tot niet strafrechtelijke vervolging kan de gewes-

telijke beboetingsambtenaar zijn voornemen tot beboeting, 

samen met het verslag, per beveiligde zending meedelen aan 

de vermoedelijke overtreder(s). De vermoedelijke overtreder 

heet vervolgens een termijn van 30 dagen om zijn schritelijk 

verweer te formuleren. Hij kan daarbij ook aangeven dat hij 

wil gehoord worden. Na ontvangst van het schritelijk ver-

weer heet de gewestelijke beboetingsambtenaar een termijn 

van 90 dagen om een gemotiveerde boetebeslissing te nemen. 

In de boetebeslissing wordt naast het boetebedrag onder meer 

melding gemaakt van de beroepsmogelijkheden en de voor-

waarden daartoe96. Vervolgens wordt de betrokkene binnen 

de 10 dagen, per beveiligde zending, op de hoogte gesteld van 

de beslissing. Deze strikte termijnen gelden niet als verval-

termijnen, maar als termijnen van orde nu het overschrijden 

ervan niet wordt gesanctioneerd. Dit wordt bevestigd door de 

91 Art. 16.4.36 § 3 en § 4, en Art. 16.4.41. § 2 en § 3 DABM.

92 Nieuw art. 6.2.14 VCRO

93 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 29, omdat een bestuurlijke 

boete ‘kan’ (niet ‘moet’) worden opgelegd. In tegenstelling tot wat 

wordt gesteld in de memorie van toelichting, geldt dit trouwens ook in 

het DABM.

94 Zie nieuw art. 6.1.3. § 1 lid 4, 2° VCRO.

95 Nieuw art. 6.2.13. § 3 VCRO.

96 Nieuw art. 6.2.12.VCRO; nieuw art. 6.2.13. § 4 lid 2 VCRO.

rechtspraak van het Milieuhandhavingscollege met betrek-

king tot de vergelijkbare termijnen die worden gehanteerd in 

de boeteprocedure in de milieuhandhaving97. De overschrij-

ding van de beslissingstermijn is op zich ook onvoldoende om 

te besluiten tot een overschrijding van de redelijke termijneis, 

nu de rechtswaarborgen van artikel 6 EVRM niet spelen op 

niveau van de bestuurlijke boetebeslissing maar enkel op de 

rechterlijke controle daarop98.

47. Als gevolg van de omgevingsvergunning zal het aantal ge-

vallen van samenhang tussen stedenbouwkundige inbreuken 

en -misdrijven en milieu-inbreuken en -misdrijven, gepleegd op 

dezelfde percelen toenemen. Daarom voorziet het Omgevings-

vergunningshandhavingsdecreet in een geïntegreerde beboe-

ting. Bij samenloop tussen stedenbouwinbreuken of -misdrij-

ven enerzijds, en milieu-inbreuken en -misdrijven anderzijds, 

krijgt de ‘ruimtelijke’ beboetingsambtenaar de bevoegdheid 

om, na advies van de gewestelijke (beboetings)entiteit, vermeld 

in artikel 6.4.25. DABM, ook voor de laatstgenoemde inbreu-

ken of misdrijven die bij hem aanhangig zijn een bestuurlijke 

geldboete op te leggen99. Die boete wordt opgelegd volgens de 

beboetingsprocedure van de VCRO, maar de boete zelf volgt de 

materieelrechtelijke regels van het DABM.

48. Om de onahankelijkheid van de beboetende instantie 

te waarborgen, wordt een scheiding voorzien tussen diegene 

die de bestuurlijke boete oplegt en diegene die het verslag 

van vaststelling heet opgesteld100. De gewestelijke beboe-

tingsambtenaar behoudt nochtans de bevoegdheid om zelf 

bijkomende vaststellingen te verrichten of om aanvullende 

inlichtingen te vragen aan de opsteller van het verslag van 

vaststelling of het proces-verbaal. Dit is analoog aan de rege-

ling in de milieuhandhaving101. In de parlementaire voorbe-

reiding wordt, in antwoord op de vragen die de Raad van Sta-

te, afdeling Wetgeving, had bij de structurele onpartijdigheid 

van het systeem, gesteld dat dit aansluit bij de gemeenrechte-

lijke bevoegdheid van de rechter die zelf ook een onderzoek 

mag voeren naar de waarheid102.

97 Zie o.a. MHHC-13/66, 16 juli 2013; MHHC-13/101, 5 december 2013.

98 Zie o.a. MHHC-13/23-VK, 21 maart 2013; MHHC-13/40-VK, 35 april 2013.

99 Nieuw art. 16.4.28 DABM bevat de spiegelbepaling voor ‘gemengde fei-

ten’ die voorgelegd worden aan de beboetingsentiteit van het DABM.

100 Zie nieuw art. 6.2.12. § 1 lid 3 VCRO.

101 Art. 16.4.36. § 2 en art. 16.4.42. DABM.

102 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 33; J. DE CONINCK en K. VAN 

ALSENOY zijn de mening toegedaan dat de uitleg van de memorie 

van toelichting wellicht niet volstaat en dat dus het laatste woord 

nog niet is gezegd over het onpartijdigheidsbeginsel (‘Een eerste 

‘screen shot’ van het nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke orde-

ning: richting een Vlaamse omgevingshandhaving – meer bestuur 

minder rechter?’, l.c., 214). Hoewel de memorie niet helemaal helder 

is in haar antwoord op de vragen van de Raad van State, lijkt de rege-

ling niet op onaanvaardbare wijze op gespannen voet te staan met 

het onpartijdigheidsbeginsel. Bij tekortkomingen in het strafonder-

zoek, kan de strafrechter bijkomende vragen naar verder onderzoek 
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4. Verval van de bestuurlijke beboetingsmogelijkheid

49. De bestuurlijke (exclusieve of alternatieve) beboeting is ui-

teraard slechts mogelijk indien de vervolgingsmogelijkheid niet 

is vervallen. Naast de gemeenrechtelijke oorzaken van verval 

van de ‘strafvordering’, zoals het overlijden van de overtreder, 

speelt het verval door verjaring. Op grond van nieuw arti-

kel  6.2.9. VCRO gelden de verjaringsregels die ook gelden op 

het verval van (correctionele) stedenbouwkundige misdrijven, 

met dien verstande dat de verjaringstermijn voor stedenbouw-

kundige inbreuken, naar analogie met artikel 16.4.30. DABM, 

wordt ingekort tot drie jaar vanaf het plegen van de inbreuk. 

Voor stedenbouwkundige misdrijven geldt een verjaringster-

mijn van vijf jaar na het plegen van de feiten. De VCRO bepaalt, 

voor beide gevallen, dat de verjaringstermijn wordt gestuit door 

daden van onderzoek of vervolging binnen de verjaringster-

mijn, waarbij wordt verduidelijkt dat een proces-verbaal of een 

verslag van vaststelling steeds als een stuitingsdaad wordt be-

schouwd.

5. Rechtsbescherming in het bestuurlijke beboetings-

spoor

50. Tegen de opgelegde boete kan door degene die beboet werd 

jurisdictioneel beroep worden ingesteld bij het Handhavings-

college103, de rechtsopvolger van het Milieuhandhavingscol-

lege. Het beroep schorst de boetebeslissing. Het statuut en de 

procedureregels voor de rechtsgang bij dit Handhavingscollege 

bleven aanvankelijk in het DABM vervat104, maar met ingang 

van 1 januari 2015 wordt dit geregeld in het decreet van 4 april 

2014 betrefende de organisatie en rechtspleging van sommige 

opleggen aan het parket. Dit is in de praktijk overigens niet onge-

bruikelijk of zeldzaam. De strafrechter kan evenzeer (ambtshalve) een 

plaatsopneming of deskundig onderzoek bevelen om bijkomende 

inlichtingen te bekomen. Mocht de beboetingsambtenaar niet over 

die bevoegdheden beschikken, dan zou de beboetingsprocedure 

niet zelden op een vrijspraak wegens twijfel of gebrek aan bewijs 

moeten uitlopen.

103 Nieuw art. 6.2.12. § 4 VCRO

104 Art. 16.4.19 e.v. DABM.

bestuursrechtscolleges105. Tegen de uitspraken van het College 

is een administratief cassatieberoep mogelijk bij de Raad van 

State106.

6. Uitvoering van de bestuurlijke geldboetes

51. Van de bestuurlijke omgevingsboete kan pas efect worden 

verwacht als die ook wordt ingevorderd107. Het nieuwe hand-

havingsdecreet voorziet dat opeisbare bestuurlijke geldboetes 

worden geïnd en ingevorderd door het departement Leefmi-

lieu, Natuur en Energie, meer bepaald de afdeling Financiën 

en Overheidsopdrachten, ten voordele van het Herstelfonds108. 

Die heet de voorbije jaren een aanzienlijke ervaring opgedaan 

met het innen van bestuurlijke geldboetes en de bevoegd-

heidstoekenning aan één dienst bevordert de uniformiteit van 

de invordering van omgevingsboetes109. Daarom ook wordt de 

invorderingsprocedure van artikel 16.5.2. e.v. DABM letterlijk 

overgenomen: de bestuurlijke geldboete wordt ingevorderd bij 

dwangbevel en de wettigheid en de rechtmatigheid van de ten-

uitvoerlegging van het dwangbevel kan worden getoetst door 

de beslagrechter110. De vordering tot betaling van de opgelegde 

boete verjaart, zoals in de milieuhandhaving, na verloop van 

365 dagen111. De uitvoering van het dwangbevel wordt overi-

gens gewaarborgd door een wettelijk hypotheek en met een al-

gemeen voorrecht.

■

105 BS 1 oktober 2014; de Vlaamse Regering bepaalt de datum van inwer-

kingtreding van het decreet dat ten laatste op 1 januari 2015 in werking 

te zijn getreden (art. 96). Zie art. art. 115 van het besluit van 16 mei 2014 

van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 3 december 2014; art. 37 van het 

besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende overdracht 

van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de 

dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechts-

positie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige 

Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 8 oktober 2014.

106 Art. 14 § 2 Gecoördineerde Wetten op de Raad van State.

107 C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse milieuhand-

having nieuwe stijl’, l.c., 357.

108 Nieuw art. 6.2.11. VCRO.

109 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 31.

110 Cass. 18 maart 2010, Nr. C.090149.N.

111 Art. 16.5.3. DABM.

Het tweede deel van deze bijdrage verschijnt in de volgende 

alevering (NjW 2015, 178).
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Het eerste deel van deze bijdrage verscheen op p. 130 van de 

vorige alevering van NjW.

C. Herstelmaatregelen

1. Algemene situering

a. Geldt een verplichting tot herstellend handhaven?

52. Probleemverhelpende handhaving is gericht op herstel, in 

casu herstel van de ruimtelijke schade. De eerste vraag die in dit 

verband rijst, is de vraag of herstel in ieder geval moet worden na-

gestreefd of er, onder omstandigheden, ruimte is voor ‘gedogen’. 

Die vraag betret de vraag of de bevoegdheid om herstel te vor-

deren of op te leggen een facultatieve of een obligatoire bevoegd-

heid is, en speelt uiteraard ook in andere beleidsdomeinen zoals 

de milieuhandhaving112. Die vraag bezit enkel relevantie voor de 

probleemverhelpende (gerechtelijke of bestuurlijke) handhaving. 

Het afzien van bestraing ligt immers besloten in het sanctiege-

richt handhavingsluik (zowel het OM als de gewestelijke beboe-

tingsambtenaar beschikken over een sepotbevoegdheid).

 “
In Vlaanderen gaat men ervan uit 

dat de bevoegdheid om ruimtelijk 

herstel te vorderen (op te leggen) een 

discretionaire en dus facultatieve 

bevoegdheid is, en daarvoor gelden 

zowel jurisprudentiële als tekstargu-

menten.

53. In Vlaanderen gaat men ervan uit dat de bevoegdheid om 

ruimtelijk herstel te vorderen (op te leggen) een discretionaire 

en dus facultatieve bevoegdheid is, en daarvoor gelden zowel ju-

112 P. DE SMEDT, ‘Proactief en reparatoir handhaven van het milieurecht’, in 
L. LAVRYSEN (ed.), Het milieuhandhavingsdecreet in de praktijk. Een jaar 
nieuwe milieuhandhavingspraktijk onder de loep, Brugge, die Keure 2010, 
52-55; S. VERBANCK, ‘Handhaven is de regel, gedogen is soms toegela-
ten’, Lokaal 2008, 34-35.
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risprudentiële113 als tekstargumenten114. Er kan dus worden aan-

genomen dat de overheid niet verplicht is een herstelmaatregel 

te vorderen of op te leggen. Gaat het hier om een volslagen be-

leidsvrije beslissing? Dat valt te betwijfelen. Bij de beslissing om 

al dan niet te handhaven hoort immers een belangenafweging115. 

De belangenafweging is essentieel doelgebonden, gericht op het 

algemeen belang. In de ruimtelijkeordeningswetgeving wordt dit 

algemeen belang gedeinieerd in termen van de vrijwaring van 

de goede ruimtelijke ordening, zoals nu ook uitdrukkelijk is be-

paald in artikel 6.1.2. VCRO. In dit verband moet ook gewezen 

worden op artikel 23 Gw., dat het recht op een gezond leefmilieu 

waarborgt. Die grondwetsbepaling verplicht de overheid in be-

ginsel op te treden tegen milieuverstoring en de inbreuken die 

deze verstoring veroorzaken116. Naast het algemeen belang, dat 

een zwaarwegend belang is, spelen echter ook nog andere belan-

gen een rol117: de belangen van de overtreder of derden118, alsmede 

de (budgettaire) belangen van de overheid die nopen tot een pri-

oriteitenbeleid119. Er kan dan ook gesteld worden dat er een ‘be-

ginselplicht’120121 tot herstelhandhaving geldt, in die zin dat het al-

gemeen belang dat wordt gediend door het herstel de overheid in 

beginsel verplicht om van haar handhavingsbevoegdheid gebruik 

te maken, tenzij de door haar door te voeren belangenafweging 

zou aangeven dat het handhavend optreden in de concrete om-

standigheden onevenredig zou zijn in verhouding tot de overige 

betrokken belangen. Het resultaat van die afweging kan dus zijn 

dat van handhaving wordt afgezien, ook al ligt een overtreding 

voor. In de beginselplicht tot handhaven ligt dus voldoende ruim-

te voor het voeren van een billijk handhavingsbeleid. De beginse-

len van behoorlijk bestuur zijn de ‘grenswachters’ die deze uit te 

voeren belangenafweging omsluiten en sturen. De beginselplicht 

bepaalt overigens ook de aansprakelijkheid van de overheid mee. 

Wanneer de overheid optreedt als handhaver, of daarentegen 

113 Zie ook G. DEBERSAQUES en H. VAN LANDEGHEM, ‘Handhaving’, o.c., 
936-937, die, ten onrechte, spreken van een ‘vierde’ herstelmaatregel, 
naast het herstel in de oorspronkelijke toestand, aanpassingswerken en 
meerwaarde.

114 Zo formuleert bijvoorbeeld nieuw art. 6.4.7. (bestuursdwang) en 
art. 6.4.14. (last onder dwangsom) het opleggen van bestuurlijke maatre-
gelen als een zogenaamde ‘kan-bepaling’.

115 Zie ook C.M. BILLIET, Bestuurlijke sanctionering van milieurecht, o.c., 205.

116 C.M. BILLIET, P. DE SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, “Vlaamse milieuhand-

having nieuwe stijl”, l.c., 340.

117 Zie hierover C.M. BILLIET, Bestuurlijke sanctionering van milieurecht, o.c., 

215-248.

118 Die uiteraard zwaarder gaan doorwegen bij bedreiging van (internatio-
naalrechtelijke) grondrechten, zoals het recht op bescherming van het 
leven (art. 2 EVRM) of de eerbiediging van het familieleven (art. 8 EVRM).

119 Zie ook L.F. WIGGERS-RUST, ‘De beginselplicht tot handhaving en 
prioriteitenbeleid: een verdere stap in de subjectivering van het 
bestuur(proces)recht’, M&R 2014, 659.

120 Het Nederlandse handhavingsrecht erkent al lang een ‘beginselplicht tot 
handhaven’ (M.S. VAN DER KEUR, Aansprakelijkheid voor falend toezicht. 
Overheidsaansprakelijkheid als prikkel tot optimale controle en handhaving, 
Tilburg, Celsus juridische uitgeverij, 2007, 13-19). Deze plicht heeft een 
jurisprudentiële oorsprong, waarbij een arrest uit 1998 van de Neder-
landse Raad van State een sleutelrol speelde (ABRvS 2 februari 1998, AB 
1998, 181, met noot F.C.M.A. MICHIELS).

121 Zie in deze zin reeds met betrekking tot milieuhandhaving: P. DE SMEDT, 

‘Proactief en reparatoir handhaven van het milieurecht’, o.c., 55.

nalaat gebruik te maken van die handhavingsbevoegdheid, is zij 

immers ook onderworpen aan de algemene regels inzake buiten-

contractuele aansprakelijkheid, vervat in artikel 1382 BW122.

b. Herstel via een tweesporentraject

54. De herstelmaatregelen die in de nieuwe stedenbouwhandha-

ving kunnen worden opgelegd, zijn ontleend aan de traditionele 

maatregelen die nu zijn vervat in artikel 6.1.41. § 1 VCRO (herstel 

van de vorige toestand of staken van strijdig gebruik, aanpassings-

werken en meerwaarde). De herstelmaatregelen kunnen zowel op 

een stedenbouwkundig misdrijf als op een stedenbouwkundige 

inbreuk worden geënt. Gelet op de aard van de als stedenbouw-

kundige inbreuken weerhouden overtredingen, zal echter niet 

altijd een zinvolle herstelmaatregel kunnen worden opgelegd 

122 Zie ook P. DE SMEDT, ‘Proactief en reparatoir handhaven van het 
milieurecht’, o.c., 69-73; F. VAN NUFFEL, ‘De rechterlijke toetsing van de 
bestuurlijke handhaving inzake leefmilieu en stedenbouw (noot onder 
Cass. 12 december 2003)’, CDPK 2005, 373-383.

In deze tweedelige bijdrage bestudeert de auteur gron-

dig het decreet van 25 april 2014 betrefende de hand-

having van de omgevingsvergunning (BS 27  augustus 

2014). Met dit decreet beoogt de decreetgever dat de 

handhaving in de ruimtelijke ordening en de milieu-

handhaving compatibel zijn met elkaar. Het eerste deel 

behandelt de handhaving in de preventieve fase, met 

name de raadgeving, de aanmaning en het bestuurlijk 

stakingsbevel. De auteur gaat ook in op de sancties. Het 

tweede deel onderzoekt de herstelmaatregelen en het 

programmatorisch handhaven.

Dans cette contribution en deux volumes l’auteur exa-

mine minutieusement le décret du 25  avril 2014 con-

cernant le maintien du permis d’environnement (MB 

27 août 2014). Avec ce décret le pouvoir décrétal vise à 

rendre compatibles le maintien de l’aménagement du 

territoire et la protection de l’environnement. La pre-

mière partie expose le maintien de l’aménagement du 

territoire dans sa phase préventive, notamment le con-

seil, la sommation et l’ordre de cessation administrative. 

L’auteur examine aussi les sanctions. La deuxième par-

tie est consacrée aux mesures de réparation et le main-

tien de la programmation.

Peter DE SMEDT, “Vlaamse stedenbouwhandhaving. 

Eerste beschouwingen bij het decreet van 25 april 2014 

betreffende de handhaving van de omgevingsvergun-

ning – deel 2”, NjW 2015, 178-192.

[ ABSTRACT ]
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voor inbreuken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de miskenning van 

de informatieplichten123. In die gevallen zal dus vaak enkel een 

beboetingstraject kunnen worden gevolgd. De instandhoudings-

inbreuk kan wel zinvol aanleiding geven tot een herstelmaatregel.

55. Naast het gerechtelijk herstelspoor, dat reeds in het huidig 

handhavingsstelsel is voorzien, wordt een nieuw bestuurlijk 

herstelluik ingevoerd met dezelfde herstelmaatregelen als het 

gerechtelijk luik. Welke overtredingen een gerechtelijk dan wel 

een bestuurlijk hersteltraject zullen volgen, zal het voorwerp 

uitmaken van een beleidsbeslissing waarvoor het handhavings-

programma Ruimtelijke Ordening richtlijnen kan verschaf-

fen124. Het gerechtelijk traject heet wel principieel voorrang op 

het bestuurlijk traject, in die zin dat geen bestuurlijke maatregel 

meer kan worden opgelegd indien voor dezelfde feiten werd ge-

dagvaard of naar de rechter werd verwezen125. Indien de proce-

dure tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel intussen 

wel al zou zijn opgestart, lijkt het logisch dat deze procedure 

wordt stopgezet, minstens wordt opgeschort. De bestuurlijke 

maatregel mag overigens geen abreuk doen aan het gezag van 

gewijsde van een gerechtelijke herstelbeslissing.

56. Indien het gaat om ‘gemengde feiten’ zal het eigen herstelsys-

teem, vervat in de VCRO en het DABM, en de daarin geregelde 

procedure moeten worden toegepast. Er is dus niet voorzien in een 

geïntegreerde herstelprocedure in dergelijke gevallen. Dit is ook 

moeilijk denkbaar nu de herstelvormen in de VCRO, inzonder-

heid voor wat betret de meerwaarde, ongekend zijn in het DABM.

c. Samenloop van herstelvorderingen

57. De VCRO kan niet verhinderen dat in andere beleidsdomei-

nen of door derde-benadeelden (gerechtelijke of bestuurlijke) ini-

tiatieven worden genomen tot herstel van overtredingen met be-

trekking tot hetzelfde onroerend goed, en die mogelijk in conlict 

komen met de maatregel die wordt gevorderd of opgelegd op basis 

van de bepalingen van de VCRO. De gevorderde of bestuurlijk op-

gelegde stedenbouwkundige herstelmaatregel kan in samenloop 

komen met andere herstelvorderingen, zowel publieke als private.

58. De samenloop tussen een (gerechtelijke) stedenbouwkundi-

ge herstelvordering en een private herstelvordering wordt, zoals 

voorheen, wel expliciet geregeld. Bij samenloop van de publieke 

maatregel en een private herstelvordering, bepaalt de rechter het 

herstel dat hij passend acht126, in welk geval hij overigens verder kan 

gaan dan de herstelvormen die volgen uit de rangordebepaling127. 

Er geldt echter geen decretale regeling bij interne samenloop van 

123 In dit verband geldt natuurlijk wel een andersoortige, contractuele ‘her-
stelsanctie’, met name de nietigheidssanctie (art. 6.3.1. VCRO; zie nieuw 
art. 6.6.2. VCRO).

124 Nieuw art. 6.1.3. § vierde lid, 3° VCRO.

125 Nieuw art. 6.4.3. § 1 lid 2 VCRO.

126 Nieuw art. 6.3.2. VCRO.

127 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 41.

(tegenstrijdige) publieke herstelvorderingen of bij externe samen-

loop, bijvoorbeeld met een (tegenstrijdige) milieuherstelvordering 

bedoeld in artikel 16.6.6. DABM, zoals deze van de natuurinspec-

tie wegens onvergunde vegetatie- of reliëfwijzigingen in groenge-

bieden of speciale beschermingszones128. Een interne samenloop 

tussen een gerechtelijke stedenbouwkundige herstelvordering en 

een bestuurlijke herstelmaatregel is moeilijk denkbaar, gezien 

de gerechtelijke herstelvordering voorrang heet. Een interne sa-

menloop tussen bestuurlijke maatregelen opgelegd door verschil-

lende bevoegde instanties of personen is wel denkbaar. Externe 

of interne samenloopproblemen van herstelmaatregelen zijn niet 

wenselijk. Het lijkt alvast aangewezen dat de handhavers, zowel in 

het groene spoor (milieu) als in het rode spoor (stedenbouw), over 

de mogelijke samenloopgevallen de nodige afspraken maken. De 

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu biedt 

hiertoe een interessant forum, nu binnen de schoot van deze Raad 

handhavingsprotocollen kunnen worden opgesteld129.

2. Herijken van de ‘prioriteitenorde’ en herdefiniëren 

van de meerwaardesom

a. Nieuwe prioriteitenorde

59. In tegenstelling tot de milieuhandhaving, waar de overheid bij 

de keuze van de te vorderen gerechtelijke herstelmaatregelen of het 

opleggen van bestuurlijke maatregelen over een ruime appreciatie-

marge beschikt130, is de herstelkeuze binnen de VCRO gekoppeld 

aan een strikte herstelrangorde. Om het handhavingssysteem in de 

ruimtelijke ordening beter af te stemmen op de milieuhandhaving 

herijkt het Omgevingsvergunningshandhavingsdecreet de be-

staande decretale herstelrangorde binnen de ruimtelijke ordening. 

De bestaande rangorde leidde immers tot mogelijke ongelijkheden 

in het referentiepunt van herstel. Het herstel moet ingevolge het 

Omgevingsvergunningshandhavingsdecreet dan ook worden op-

gelegd volgens een nieuwe of minstens een verijnde ‘herstelrang-

orde’ die is vervat in nieuw artikel 6.3.1. VCRO:

1. als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met 

een goede ruimtelijke ordening, beveelt de rechter de meer-

waarde;

2. als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te her-

stellen, beveelt hij bouw- en aanpassingswerken;

3. in de andere gevallen beveelt hij het herstel van de plaats in 

de oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige 

gebruik.

De herstelrangorde die in het huidige artikel 6.1.41. § 1 VCRO 

wordt gemaakt voor stedenbouwmisdrijven naargelang al dan 

niet bestemmingsvoorschriten worden geschonden of een sta-

kingsbevel werd doorbroken, wordt dus opgeheven.

128 Zie hierover ook C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, 

‘Vlaamse milieuhandhaving nieuwe stijl’, l.c., 370-371.

129 Art. 16.2.3. DABM, zoals gewijzigd door art. 121 Omgevingsvergunnings-

handhavingsdecreet.

130 C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse milieuhand-

having nieuwe stijl’, l.c., 340 en 368.
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60. Ook een combinatie van herstelmaatregelen is mogelijk131. 

Het door de rechter uit te spreken herstel moet immers volledig 

zijn. Daarom bepaalt nieuw artikel 6.3.1.§ 1 tweede lid VCRO 

dat het bevolen herstel de volledige illegaliteit ter plaatse dekt, 

ook al werd die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige mis-

drijven of inbreuken die niet voor de rechter aanhangig zijn132. 

Het herstel dient echter niet altijd noodzakelijk te leiden tot een 

terugkeer naar een volledige legale toestand. Zo kan het voor-

komen dat een constructie via aanpassingswerken weliswaar 

niet kan worden teruggebracht naar een vergunde (legale) staat, 

maar dat deze werken wel kunnen volstaan om de constructie 

kennelijk verenigbaar met de plaatselijke ordening te maken133.

61. Deze nieuwe rangorde geldt als een wettelijke bevoegd-

heidsvoorwaarde voor het opleggen van zowel gerechtelijke als 

bestuurlijke herstelmaatregelen. In de parlementaire voorberei-

dingswerken wordt herhaaldelijk benadrukt dat de toepassing 

van de toewijzingsregels uit nieuw artikel 6.3.1. § 1 VCRO een 

‘technisch’, routineus gegeven is. Dit lijkt een enigszins over-

trokken opvatting over de toepassing van de herstelrangorde. 

Het is natuurlijk juist dat de rangordebepaling de beleidsvrij-

heid van de overheid terugdringt, maar ze wordt niet uitgescha-

keld. De uitkomst van de rangorde in een concreet geval valt 

dus niet zonder meer op voorhand in te schatten. De ruimte 

waarbinnen de beoordelingsruimte van de overheid zich be-

vindt, zit meer speciiek op drie niveaus. Op de eerste plaats 

kan de bevoegde overheid, op grond van een belangenafweging, 

van oordeel zijn dat het vorderen of opleggen van een herstel-

maatregel niet opportuun is134. Indien de overheid een herstel-

maatregel wel opportuun acht, wordt de keuze van de herstel-

vorm in de eerste plaats bepaald door de vraag wat al dan niet 

in overeenstemming is met de ‘goede ruimtelijke ordening’. In 

de beantwoording van die vraag zit een hoog gehalte aan be-

leidsruimte geïmpliceerd. Verder zit in de beoordeling van het 

begrip ‘kennelijk’ waarvan sprake is in de herstelrangorde, ook 

nog een beoordelingsruimte135. Die verschillende lagen van be-

oordelingsruimte begrenzen ook het ambtshalve optreden van 

de rechter. Dit wordt later in deze bijdrage nog toegelicht.

b. Herdefiniëring van de meerwaardesom

62. Zoals hierboven aangestipt werd, worden in de stedenbouw-

handhaving drie herstelmaatregelen onderscheiden. Het herstel 

in de vorige toestand, staking van het strijdige gebruik en de aan-

131 Zie ook Cass. 25 november 2008, Nr. P.080.884.N.

132 Dit sluit aan bij de rechtspraak die stelt dat het herstel integraal moet 

zijn, zelfs al heeft de beklaagde er maar in beperkte mate aan bijgedra-

gen en was de verstoring van de ruimtelijke ordening reeds vóór het 

plegen van het aan hem toerekenbare misdrijf gedeeltelijk aanwezig 

(Cass. 25 november 2008, nr. P.080.884.N.).

133 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 40.

134 Zie randnr. 53 in verband met de beginselplicht tot handhaven.

135 Zie hierover meer: P. VANSANT, ‘Herstelvormen en toewijzingsregels in 

de VCRO: op nieuwe wegen naar een onzekere bestemming’, T.M.R. 2011, 

651-654.

passingswerken zijn maatregelen die ook bekend zijn in de milieu-

handhaving136. De meerwaarde is dit niet. Volgens de decreetgever 

is een herijking van deze rangorde noodzakelijk om een consisten-

te herstelregeling bij samenloop met milieu-inbreuken en -mis-

drijven mogelijk te maken137. Er wordt daartoe vooral gesleuteld 

aan de huidige meerwaarderegeling. De huidige rangorderegeling 

in de VCRO die via de meerwaarderegeling dwingt tot gedogen 

van zelfs onevenredige ruimtelijke schade, zolang deze maar niet 

kennelijk onevenredig is138, staat haaks op het herstelcriterium dat 

geldt in het DABM, waar immers het feitelijk herstel van alle mili-

euschade als uitgangspunt geldt139. Deze onverenigbaarheid wordt 

door het Omgevingsvergunningshandhavingsdecreet opgelost 

door voor alle stedenbouwkundige inbreuken en –misdrijven de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening als referen-

tiepunt te nemen voor de ruimtelijke herstelmaatregelen140. Het 

belang van het toetsingscriterium van de goede ruimtelijke or-

dening bij het toepassen van herstelmaatregelen werd ook in de 

rechtspraak, via de omweg van de toets aan het redelijkheidsbe-

ginsel, reeds tot uiting gebracht141. In het nieuwe systeem zal aldus 

de meerwaarde nog slechts kunnen worden gevorderd indien het 

gevolg van het misdrijf of de inbreuk kennelijk verenigbaar is met 

de goede ruimtelijke ordening.

63. Bovendien wordt de meerwaardesom nu opgevat als een 

‘gedoogvergoeding’142, en niet langer als een vergoeding voor de 

onwettige verrijking143. Dit om bij ‘gemengde feiten’ niet in con-

currentie te komen met de voordeelontneming. De decreetgever 

hanteert hierbij een ‘wettelijke ictie’ van niet-legaliseerbaarheid 

van de overtredingen om te voorkomen dat onwettige toestan-

den, die evenwel regulariseerbaar zijn, buiten het bereik vallen 

van de meerwaarde. Immers, bij regulariseerbare stedenbouw-

overtredingen bestaat geen schade aan de goede ruimtelijke or-

dening (in de vergunbaarheid ligt immers de verenigbaarheid 

met de goede ruimtelijke ordening besloten144). Dit zou het door 

de decreetgever gehanteerde referentiepunt ontwrichten. Om-

dat het voortbestaan van een loutere illegaliteit echter evenzeer 

136 Zie o.a. art. 16.6.6. DABM.

137 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 35.

138 Art. 16.1.41. § 1 eerste lid, 2° VCRO.

139 C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse milieuhand-

having nieuwe stijl’, l.c., 367.

140 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 36.

141 Cass. 6 november 2012, nr. P. 111.993.N. Het Hof stelde in dit arrest dat de 

aantasting van de goede ruimtelijke ordening, meer nog dan de aard van 

de overtreding, bepalend is voor de keuze van de herstelmaatregel en 

dat bij toepassing van het redelijkheidsbeginsel het gevorderde herstel 

evenredig moet zijn aan de in concreto vastgestelde schade aan de 

ruimtelijke ordening. Om die reden verwierp het Hof het middel dat aan-

voerde dat de meerwaarde steeds het te vorderen herstel is in het geval 

van mogelijkheid om van de bestemmingsvoorschriften af te wijken.

142 Nieuw art. 6.3.1.§ 5 VCRO bepaalt dat de meerwaarde ‘een vergoeding 

is voor het behoud van een ruimtelijke situatie die volgens de actuele 

regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoor-

schriften, niet legaliseerbaar is’.

143 Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie strekt de meerwaarde 

inderdaad tot het tenietdoen van een onwettige verrijking (Cass. 

20 maart 2012, nr. P.111.314.N).

144 Art. 4.3.1 VCRO.

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten [kimberley.vanmeerhaeghe@ldr.be]



e2a9b91f-59d6-4623-8c7e-95f9ac22f8a4

182 NR. 318 | 11 MAART 2015

onwenselijk is, wordt voor de toepassing van de meerwaarde als 

herstelvorm uitgegaan van de ictie dat de overtreding niet re-

gulariseerbaar is. De tot een meerwaardesom veroordeelde kan 

zich in een later stadium wel kwijten van de herstelmaatregel 

door binnen de opgelegde hersteltermijn alsnog een regularisa-

tievergunning te bekomen (en die uit te voeren conform de erin 

opgenomen voorwaarden) of feitelijk te herstellen145.

64. De meerwaardevergoeding wordt, zoals voorheen, forfaitair 

bepaald door de Vlaamse Regering. Nieuw is dat thans decretaal 

wordt bepaald dat de rechter de mogelijkheid bekomt om dit be-

drag naar boven of onder af te stemmen wanneer dit kennelijk 

niet in verhouding staat tot het voordeel dat de overtreder bekomt 

door het misdrijf of de inbreuk146. De rechtspraak aanvaardt onder 

de huidige regeling ook al dat de rechtbank bij het bepalen van de 

meerwaarde niet gebonden is door de vordering van het bestuur, en 

deze het bedrag zowel naar boven als beneden kan aanpassen147. De 

bevoegdheid van de rechter betret niet meer dan een correctiemo-

gelijkheid148, zodat er omzichtig gebruik van moet worden gemaakt. 

Zonder meer geen meerwaarde opleggen, lijkt in het licht van nieuw 

artikel 6.3.1. § 4 VCRO niet mogelijk. Deze bepaling lijkt de rechter-

lijke beoordelingsbevoegdheid bijgevolg in te perken.

3. Gerechtelijke herstelmaatregelen

a. Bevoegdheidsvoorwaarden en afwegingscriteria

65. Als algemene bevoegdheidsvoorwaarde geldt dat een vooraf-

gaande wetsschending moet voorliggen. De gerechtelijke herstel-

maatregelen zijn inbreukgerelateerd en moeten bijgevolg kunnen 

geënt worden op een bewezen verklaarde stedenbouwkundige 

inbreuk of –misdrijf149. In tegenstelling tot de milieuhandha-

ving150 wordt dit niet als dusdanig bepaald, maar het ligt wel ver-

vat in de bewoordingen van nieuw artikel 6.3.1. VCRO (‘Naast de 

straf ’). Een ingetreden verjaring van het misdrijf of de inbreuk 

verhindert evenwel niet dat alsnog herstel wordt nagestreefd151, 

desnoods door herstel bij de burgerlijke rechter te vorderen. Er 

geldt echter wel een eigen verjaringsregeling voor de steden-

bouwkundige herstelvordering. Het Omgevingsvergunnings-

handhavingsdecreet herneemt de decretale verjaringsregels ver-

vat in artikel 6.41.1. § 5 VCRO152, waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt tussen misdrijven of inbreuken in ruimtelijk kwetsbaar 

gebied en openruimtegebieden153 (10 jaar na het plegen) en an-

dere gebieden (5 jaar na het plegen). De milieuhandhaving kent 

geen eigen verjaringsregels voor de gerechtelijke herstelmaatre-

145 Nieuw art. 6.3.1. § 5 derde lid VCRO

146 Nieuw art. 6.3.1. § 4 VCRO.

147 G. DEBERSAQUES en H. VAN LANDEGHEM, ‘Handhaving’, o.c., 935.

148 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 37.

149 G. DEBERSAQUES en H. VAN LANDEGHEM, ‘Handhaving’, o.c., 941.

150 Art. 16.4. DABM.

151 Zie ook G. DEBERSAQUES en H. VAN LANDEGHEM, ‘Handhaving’, o.c., 
946-952.

152 Nieuw artikel 6.3.3. § 3 VCRO.

153 Nieuw art. 6.1.1.6° VCRO geeft voortaan een deinitie van deze gebieden.

gel zodat de verjaring moet worden beoordeeld in het licht van 

de gemeenrechtelijke verjaringsregels van artikel 2262bis § 1 BW.

66. De maatregelen moeten voor het overige worden gevorderd 

in overeenstemming met de nieuwe decretale herstelrangorde. 

Dit geldt voor herstelmaatregelen die worden gevorderd of op-

gelegd na inwerkintreding van het nieuwe handhavingssysteem.

67. Indien de herstelmaatregelen worden gevorderd door de 

stedenbouwkundige inspecteurs of de burgemeester dient, op 

strafe van onontvankelijkheid van de herstelvordering, een 

voorafgaand (bindend) positief advies van de Hoge Raad voor de 

Handhavingsuitvoering (de rechtsopvolger van de huidige Hoge 

Raad voor het Handhavingsbeleid154) bekomen te worden155. Het 

nieuwe handhavingssysteem herneemt op dit vlak de huidige re-

geling van de VCRO156. De Raad zal de herstelmaatregel daarbij 

toetsen aan het recht, met inbegrip van de beginselen van be-

hoorlijk bestuur, en de impact van de overtreding in kwestie op 

derden en de goede ruimtelijke ordening157. In de milieuhandha-

ving bestaat geen dergelijk adviesvereiste. De decreetgever acht 

dit onderscheid verantwoord omdat het advies van de Hoge Raad 

als gevolg van het ‘mechanisch karakter van de toewijzingsre-

gels, gecombineerd met een volledige rechterlijke controle’, een 

gereduceerd gewicht heet158. Deze verantwoording overtuigt 

niet. De reden waarom een persoon waartegen een herstelvor-

dering wordt uitgebracht onderscheiden ‘garanties’ moet beko-

men (onder de vorm van een voorafgaande toets van de legaliteit 

van de herstelmaatregel in combinatie met een afweging van de 

beoogde maatregelen in het licht van de mogelijke impact van 

de overtreding op derden en het algemeen belang) naargelang 

hij een stedenbouwovertreding dan wel een milieuovertreding 

heet begaan, is mij niet duidelijk. Ook de argumentatie dat de 

eenvormigheid van het handhavingsbeleid dient bewaakt te wor-

den, is weinig overtuigend om het onderscheid te schragen. Dat 

argument kan immers evengoed spelen op het vlak van de mi-

lieuhandhaving. De parlementaire voorbereidingswerken ver-

schafen geen uitleg op die punten. Men kan vanuit rechtspoli-

tiek oogpunt overigens de vraag stellen waarom de decreetgever 

het adviesvereiste bij herstelmaatregelen überhaupt overeind wil 

houden, nu, naar blijkt uit de parlementaire voorbereidingswer-

ken, het belang ervan nadrukkelijk wordt gerelativeerd.

b. Bevoegde overheid en adressanten

68. In tegenstelling tot wat geldt in de huidige regeling is de her-

stelvordering in het gerechtelijk herstelspoor niet langer voorbe-

houden aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het 

154 In essentie verliest de Hoge Raad haar beleidsbevoegdheden (die gaan 

over naar de nieuwe Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en 

Milieu) en haar bemiddelingsopdracht.

155 Nieuw artikel 6.3.10. § 1 VCRO.

156 Art. 6.1.7. e.v. VCRO.

157 Zie nieuw art. 6.3.7. § 2 lid 2 VCRO, dat op dit vlak art. 6.1.6. § 2 lid 2 VCRO 
herneemt.

158 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 39.
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college van burgemeester van schepenen159, maar wordt de kring 

van degene die herstel kunnen vorderen of opleggen verbreed. 

Nieuw artikel  6.3.1.,§  2 VCRO deinieert het begrip ‘bevoegde 

overheid’ die het herstel kan vorderen. Het gaat met name om 

het openbaar ministerie, de gewestelijke en gemeentelijke ste-

denbouwkundige inspecteurs en de burgemeester. De toeken-

ning van een eigen vorderingsrecht aan het openbaar ministerie 

is nieuw160. Het OM krijgt bijgevolg een autonome vorderings-

bevoegdheid in het herstelcontentieux. Het OM draagt de be-

wijslast betrefende zijn herstelvordering, en zal meer speciiek 

moeten aantonen dat de vordering, in het licht van de concrete 

feitencontext, noodzakelijk is ter vrijwaring van het algemeen 

belang en overigens voldoet aan de wettelijke herstelrangorde.

 “
In tegenstelling tot wat geldt in de 

huidige regeling is de herstelvordering 

in het gerechtelijk herstelspoor niet 

langer voorbehouden aan de gewes-

telijk stedenbouwkundig inspecteur 

en het college van burgemeester van 

schepenen.

69. Bovendien biedt nieuw artikel 6.3.1. § 1 lid 1 VCRO, naar 

analogie met de milieuhandhaving, de mogelijkheid tot een 

‘ambtshalve’ door de rechter te bevelen herstel. Dit is ook nieuw. 

De decreetgever acht dit niet strijdig met de scheiding der mach-

ten161 nu de keuze van de herstelvorm nog slechts een technisch 

gegeven is en bovendien, voor wat betret het opleggen van de 

meerwaarde, is voorzien in een onweerlegbaar vermoeden van 

‘niet-legaliseerbaarheid’162. De mogelijkheid tot ambtshalve op-

legging van het herstel door de rechter betret enkel het herstel 

en niet de mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsom163, 

en moet uiteraard ook gebeuren in functie van de rangorde van 

artikel 6.3.1. VCRO. Desnoods kan de rechter, ambtshalve, het 

door het bestuur gevorderde herstel bijstellen of zijn eigen her-

stelmaatregel in de plaats stellen. Daartoe zal de rechter, met 

toepassing van artikel 159 Gw., de onwettigheid van de door het 

bestuur gevorderde herstelmaatregel moeten vaststellen omdat 

de wettelijke herstelrangorde niet werd nageleefd of wanneer de 

maatregel wordt gevorderd in strijd met de beginselen van be-

hoorlijk bestuur, meer speciiek het redelijkheidsbeginsel. In dit 

kader rijst ook de vraag of de rechter de bevoegdheid behoudt 

om geen herstelmaatregel op te leggen. Ik ben van oordeel dat 

hierbij volgend onderscheid in acht moet worden genomen. In-

159 Art. 6.1.41.,§ 1 VCRO.

160 Zie over de rol van het OM in het huidige herstelcontentieux G. DE-
BERSAQUES en H. VAN LANDEGHEM, ‘Handhaving’, o.c., 968-970.

161 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 39.

162 Nieuw art. 6.3.1. § 5 lid 1 VCRO.

163 Arg. nieuw art. 6.3.1. § 4 VCRO.

dien de overheid (noch het OM) een maatregel vordert, kan de 

rechter nog altijd een herstelmaatregel opleggen, zonder dat dit 

echter een verplichting is. Als de bevoegde overheid noch het 

OM een herstelmaatregel vorderen, kan worden aangenomen 

dat deze, op grond van de belangenafweging tussen het met het 

herstel na te streven algemeen belang en overige belangen, het 

opleggen van een herstelmaatregel niet opportuun achten. Het 

lijkt mij logisch dat de rechter met die beleidskeuze rekening 

houdt, en zodoende alsnog ambtshalve een herstelmaatregel 

oplegt wanneer hij vaststelt dat het in het licht van de te vrij-

waren ruimtelijke ordening kennelijk onredelijk is om geen 

herstelmaatregel op te leggen. Dit moet als dusdanig blijken uit 

de motivering van de gerechtelijke beslissing. Indien de over-

heid (of het OM) echter wel een herstelmaatregel vordert, kan 

de rechter enkel een ambtshalve maatregel bevelen indien deze 

vaststelt dat de gevorderde maatregel strijdig is met de rang-

ordebepaling of de beoordeling van de ruimtelijke impact van 

de overtreding op een kennelijk onredelijke wijze gebeurde. In 

dat geval zal de rechter evenwel, in de logica dat de overheid 

uiting heet gegeven aan haar wil om herstel te bekomen, niet 

kunnen besluiten om geen herstelmaatregel op te leggen. Indien 

de rechter vaststelt dat de ruimtelijke ordening kennelijk niet 

getrofen wordt door de stedenbouwkundige overtreding zijn 

herstel in de vroegere toestand of aanpassingswerken weliswaar 

niet aan de orde, maar dient volgens de decretale rangorde wel 

een meerwaarde te worden opgelegd. Die meerwaarde zelf kan 

als herstelmaatregel niet door de rechter in vraag worden ge-

steld in het licht van de vermeende kennelijke onredelijkheid 

ervan, enkel beschikt hij over een correctiemogelijkheid op de 

wettelijk bepaalde bedragen ervan164. Er anders over denken 

zou strijdig zijn met het vermoeden van niet-legaliseerbaarheid, 

vervat in nieuw artikel nieuw art. 6.3.1. § 5 lid 2 VCRO.

70. De VCRO bepaalt niet expliciet wie de geadresseerde is van 

de herstelvordering. Het begrip ‘overtreder’, dat wordt gedeini-

eerd in nieuw artikel 6.1.1.6° VCRO, is immers niet bepalend voor 

het toepassingsgebied ratione personae van de gerechtelijke her-

stelvordering. Het spreekt voor zich dat de persoon ten aanzien 

van wie bewezen is dat hij een handeling heet uitgevoerd die een 

stedenbouwkundig misdrijf of inbreuk uitmaakt, zoals bepaald in 

nieuw artikel 6.2.1. en artikel 6.2.2. VCRO, tot de uitvoering van 

een herstelmaatregel kan worden veroordeeld. Het kan daarbij 

gaan om (mede)daders, maar ook om medeplichtigen, zoals aan-

nemers, architecten en eigenaars die het misdrijf of de inbreuk 

toestaan of aanvaarden. In dit verband dient te worden opgemerkt 

dat bij een overdracht van zakelijke rechten er een nieuwe cate-

gorie van (bijkomende) herstelschuldenaars worden gecreëerd. 

Analoog aan het huidige artikel 5.2.1 § 1, vierde lid, VCRO, be-

paalt nieuw artikel 6.3.6. § 2 lid 2 VCRO dat de nieuwe eigenaar 

(of verkrijgers van andere zakelijke rechten) via een afzonderlijke 

akte de verbintenis moet aangaan om de herstelmaatregel uit te 

voeren, dit onverminderd de verplichtingen van de veroordeelde.

164 Zie nieuw art. 6.3.1. § 5 lid 2 VCRO.
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c. Procedure en pleegvormen

71. De gerechtelijke herstelvordering kan, zoals onder het hui-

dige handhavingssysteem, verlopen via de strafrechter of de 

burgerlijke rechtbank165. Ook de pleegvormen blijven dezelfde. 

De burgerlijke herstelprocedure zal trouwens de enige moge-

lijkheid zijn indien het gaat om gedepenaliseerde inbreuken. 

De strafrechter blijt ook na de inwerkintreding van het nieuwe 

decreet echter wel bevoegd om te oordelen over de (regelmatig 

en tijdig ingediende) herstelvordering met betrekking tot deze 

gedepenaliseerde inbreuken. Dit laatste wordt decretaal beves-

tigd in nieuw artikel 7.7.1. VCRO voor de instandhoudingsmis-

drijven in ruimtelijke kwetsbare gebieden, maar dit principe 

heet, conform de vaste rechtspraak, een algemene strekking166.

d. Uitvoering van de gerechtelijke herstelmaatregel

72. Als de beslissingen of besluiten tot het opleggen of toepassen 

van sancties zijn genomen, betekent dit echter niet vanzelfsprekend 

dat de sanctie ook efect heet. De uitvoering van sancties of maat-

regelen is dan ook het sluitstuk en voor de bestuurspraktijk wel-

licht belangrijkste onderdeel van de handhaving167. Indien de ver-

oordeelde binnen de door de rechter opgelegde hersteltermijn de 

opgelegde herstelmaatregelen niet vrijwillig uitvoert, kan de over-

heid overgaan tot dwanguitvoering. Nieuw artikel  6.3.4. VCRO 

bepaalt dan ook dat de rechter in zijn uitspraak moet voorzien in 

een machtiging tot in de plaatsstelling voor de stedenbouwkundige 

inspecteur en de burgemeester, waardoor deze na het verstrijken 

van de toegestane hersteltermijn, in de plaats en op kosten van 

de veroordeelde kunnen overgaan tot uitvoering van het bevolen 

herstel. Op dit punt bevestigt het Omgevingsvergunningshandha-

vingsdecreet de bepalingen van artikel 6.1.46. VCRO. Het bestuur 

kan overigens slechts tot ambtshalve uitvoering van het herstelvon-

nis of –arrest overgaan nadat een positief advies van de Hoge Raad 

voor de Handhavingsuitvoering is bekomen. Nieuw artikel 6.3.10. 

§ 1 VCRO herneemt op dit vlak artikel 6.1.7. VCRO.

73. Er is overigens ook voorzien in een regeling voor degenen die 

wel vrijwillig overgaan tot het uitvoeren van het herstel. Naast de 

plicht om dit herstel te melden (wat in het nieuwe decreet kan bij 

elkeen die het herstelvonnis of -arrest heet doen betekenen), waar-

na de uitvoering wordt vastgesteld in een proces-verbaal van herstel 

dat wordt ingeschreven op de kant van de overschrijving van de 

dagvaarding tot herstel, kan op basis van die uitvoering een ‘her-

stelattest’ worden afgeleverd168. Dit attest, dat wordt afgeleverd door 

het college van burgemeester en schepenen, kan vooral in contrac-

tueel verband een nuttig informatie-instrument zijn. Zolang geen 

proces-verbaal van herstel is opgemaakt en ingeschreven is op de 

165 Nieuw art. 6.3.1. en nieuw art. 6.3.3. VCRO.

166 Cass. 20 januari 2004, Nr. P050.693.N; Cass. 13 december 2005, 
Nr. P.050.893.N.

167 L.J.J. ROGIER, ‘Handhaving en sancties’, in F.C.M.A. MICHIELS en E.R. 
MULLER (eds.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland, o.c., 79.

168 Nieuw art. 6.6.1. § 3 VCRO.

kant van de overschrijving, is de notaris gehouden om naar aanlei-

ding van een overdracht een afzonderlijke akte op te stellen naar de 

authentieke akte, waarin de nieuwe eigenaar (of titularis van zake-

lijke rechten) zich verbindt tot het uitvoeren van de herstelmaatre-

gel, voor zover die niet verjaard is, onverminderd de verplichtingen 

van de veroordeelde169. Hoewel deze regeling wel al wordt toegepast 

in de praktijk, bevat de nieuwe regeling dus een verstrenging van de 

verplichtingen van de notaris (instrumenterende ambtenaar) om-

dat die bovendien moet nagaan of er intussen verjaring is ingetre-

den. Een afschrit van deze akte moet trouwens worden toegezon-

den aan de burgemeester en de stedenbouwkundige inspecteurs, 

die zich ook de grosse van de akte kunnen doen aleveren.

74. Nieuw is dat de kosten van het ambtshalve herstel (onder de 

vorm van herstel in de oorspronkelijke toestand of het uitvoeren 

van aanpassingswerken) of de meerwaarde worden verhaald, niet 

enkel op de veroordeelde170, maar ook op de titularis van zake-

lijke rechten op het betrokken onroerend goed dat het voorwerp 

uitmaakt van het herstelvonnis of –arrest, ook al zijn zij niet de 

daders171. Dit kostenverhaal geldt voor de totaliteit van de kos-

ten tegen de nieuwe eigenaar wiens titel is overgeschreven na de 

overschrijving van de dagvaarding. In de redenering van de de-

creetgever hebben zij met kennis van zaken gekocht, zodat ze ook 

de gevolgen ervan moeten ondergaan. Voor de nieuwe eigenaar 

wiens titel reeds was overgeschreven voor de overschrijving van 

de dagvaarding, blijt dit kostenverhaal evenwel beperkt tot de 

verrijking die hij heet bekomen ingevolge de ambtshalve herstel-

werken. Gelet op het feit dat herstelmaatregelen vaak destructief 

zijn, zal van dit kostenverhaal zelden gebruik (kunnen) worden 

gemaakt172. De meerwaarde is wel steeds integraal verhaalbaar op 

de nieuwe eigenaar, ongeacht het ogenblik wanneer zijn titel van 

eigendomsverkrijging is overgeschreven. Bepaalde auteurs achten 

de uitbreiding van het kostenverhaal tot de verkrijgers van zake-

lijke rechten strijdig met de grondwettelijke bevoegdheidsregeling 

nu nieuw artikel 6.3.4. § 2 VCRO een impliciete wijziging impli-

ceert van de civielrechtelijke keuzemogelijkheid van de eigenaar 

op wiens eigendom wordt gebouwd, vervat in artikel 555 BW, die, 

als gevolg van artikel 35 van de Grondwet, (nog steeds) onder de 

residuaire bevoegdheid van de federale wetgever valt173.

169 Nieuw art. 6.3.6. § 2 lid 2 VCRO.

170 In dit kader moet worden opgemerkt dat in de huidige regelgeving de 
meerwaarde niet zonder meer verhaalbaar is op elke veroordeelde. In 
haar arrest van 9 september 2014 oordeelde het Hof van Cassatie immers 
dat uit de bijzondere aard van de herstelmaatregel van de meer-
waarde volgt dat enkel hij die als gevolg van het stedenbouwmisdrijf 
de onrechtmatige verrijking heeft genoten, kan worden veroordeeld, 
zodat artikel 50 lid 1 Sw., dat bepaalt dat alle wegens eenzelfde misdrijf 
veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave, dan ook 
niet van toepassing is op de herstelmaatregel van de meerwaarde (Cass. 
14 september 2014, nr. P.13.1391.N1, TROS-Nieuwsbrief november 2014, 
18). Gelet op de herdeiniëring van de herstelmaatregel van de meer-
waarde als een gedoogvergoeding, lijkt deze rechtspraak in het nieuwe 
handhavingsysteem opnieuw in vraag te moeten worden gesteld.

171 Nieuw art. 6.3.4. § 2 VCRO.

172 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 42.

173 M. BOES, ‘Het Erfgoeddecreet van 12 juli 2013: de regeling voor de 
handhaving’, in A. DRAYE (ed.), Actualia Onroerend Erfgoed, Actualia On-
roerend Erfgoed, o.c., 209-211 (in verband met de gelijkaardige regeling 
voorzien in het Onroerend Erfgoeddecreet).
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75. De kosten voor ambtshalve uitvoering en het kostenverhaal 

tegen de veroordeelde en de nieuwe verkrijger worden verder 

verzekerd door een wettelijke hypotheek (voor de nieuwe ei-

genaar wiens akte was overgeschreven vóór de dagvaarding 

is die beperkt tot het onroerend goed in kwestie). Het bestuur 

kan op verzoek van de veroordeelde of de titularis van zakelijke 

rechten wel een alternatieve zekerheid aanvaarden, of het on-

derpand van de hypotheek inperken als daarvoor ernstige re-

denen zijn174. In de parlementaire voorbereidingswerken wordt 

bepaald welke de ernstige redenen zijn die het inperken van het 

onderpand rechtvaardigen. Het gaat om volgende gevallen: in-

dien het integraal handhaven van de inschrijving niet nodig is 

om de belangen van de gemeenschap veilig te stellen, het hand-

haven van een integrale inschrijving de veroordeelde ernstige 

schade toebrengt en de niet-tijdige uitvoering van het rechter-

lijk bevel (als oorzaak van het behoud van de inschrijving en 

dus de oplopende schade) niet aan de veroordeelde verwijtbaar 

is175. Dit zijn allemaal concrete toepassingen van het redelijk-

heids- of proportionaliteitsbeginsel. Zowel het bestaan van 

ernstige redenen als het afdoende karakter van de ingeperkte of 

alternatieve zekerheid zijn te bewijzen door degene die om een 

alternatieve zekerheid verzoekt176.

76. Ook nieuw is dat voortaan het bestuur dat instaat voor de 

invordering van de dwangsom niet alleen over de bevoegdheid 

beschikt om de dwangsomschuldenaar, indien deze bijzondere 

omstandigheden kan bewijzen, uitstel of spreiding van beta-

ling toe te staan, maar bovendien over een met de Hoge Raad 

voor de Handhavingsuitvoering gelijklopende bevoegdheid 

om een opeisbare dwangsomschuld al dan niet in te vorderen, 

hierbij rekening houdend met de door de veroordeelde gestelde 

handelingen en de genomen engagementen met het oog op een 

correcte uitvoering van de hoofdveroordeling177. Hoewel deze 

matigingsbevoegdheid kan bijdragen tot een redelijk handha-

vingsbeleid, maakt deze het voorwerp uit van een felle juridische 

betwisting178, waarbij de Raad van State een aantal dwangsombe-

slissingen van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid heet 

vernietigd, omdat daarmee abreuk zou worden gedaan van het 

principe dat rechtelijke beslissingen enkel teniet kunnen worden 

gedaan door aanwending van rechtsmiddelen179. Intussen heet 

de Raad van State over deze kwestie twee prejudiciële vragen ge-

steld aan het Grondwettelijk Hof, waarbij de vraag centraal staat 

of de decreetgever wel bevoegd was deze materie op te dragen 

174 Nieuw art. 6.3.4. § 3 VCRO.

175 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 42.

176 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 43.

177 Nieuw art. 6.3.4. § 4 VCRO.

178 Zie hierover P. DE SMEDT, ‘Dwangsombevoegdheid van Hoge Raad voor 
Handhavingsbeleid aan banden gelegd’, De Juristenkrant 27 maart 2013, 
nr. 266, 2; A. LUST, ‘De dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor 
het Handhavingsbeleid ligt onder vuur’, TOO 2014, 71-81; D. VAN HEUVEN, 
‘Het lot van de dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Hand-
havingsbeleid: ook het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie doen 
mee’, TOO 236-243.

179 RvS 4 maart 2013, nr. 222.714, gecasseerd door het Hof van Cassatie bij 
arrest van 20 maart 2014, nr. C.13.0178.N

aan een Vlaams orgaan van actief bestuur180. Het ziet er dus naar 

uit dat deze juridische strijd zich mogelijk zal uitbreiden tot de 

dwangsombeslissingen van het bestuur. Hoewel in de parlemen-

taire voorbereidingswerken, met verwijzing naar achterhaalde 

rechtspraak181, anders wordt beweerd, acht de Raad van State 

zich bevoegd om deze dwangsombeslissingen te toetsen op hun 

wettigheid. Ook deze rechtsvraag is evenwel nog niet deinitief 

getraceerd, nu het Hof van Cassatie op 20 maart 2014 het arrest 

nr.  222.714 van de Raad van State heet vernietigd omdat niet 

werd geantwoord op het verweer van het Vlaams Gewest dat het 

voorwerp van de beslissing van de Hoge Raad voor het Handha-

vingsbeleid inzake opeisbare dwangsommen de invordering van 

een schuld betret, wat een subjectief recht is en bijgevolg tot de 

exclusieve bevoegdheid behoort van de gewone rechter182. Indien 

deze laatste zienswijze wordt gevolgd, betekent dit dan ook dat 

de burgerlijke rechter de natuurlijke beroepsrechter is voor de 

beslissingen over de dwangsomschulden.

77. Een andere nieuwigheid voor de handhavers is de mogelijk-

heid om een nieuwe uitvoeringstermijn voor te stellen, dit in de 

vorm van een ‘dading’183. Dit kan enkel voor de deinitieve ge-

rechtelijke herstelmaatregelen waarvan de uitvoeringstermijn 

al meer dan vijf jaar overschreden is, en kan, mits aan een aan-

tal bijkomende voorwaarden is voldaan, worden afgesloten met 

de veroordeelden, hun rechtsopvolgers en de rechthebbenden 

van het onroerend goed waarop de herstelmaatregel rust.

4. Bestuurlijke herstelmaatregelen

a. Soorten en juridische geldingskracht

78. Het Omgevingsvergunningshandhavingsdecreet vult het 

gerechtelijk herstelspoor aan met een bestuurlijke handha-

vingsspoor. Dat bevat de ‘bestuursdwang’ en de ‘last onder 

dwangsom’. Deze bestuurlijke maatregelen zijn inhoudelijk de-

zelfde als de gerechtelijke herstelmaatregelen (herstel in de oor-

spronkelijke toestand, aanpassingswerken en meerwaarde)184. 

Een deinitief besluit tot toepassing van bestuursdwang of last 

onder dwangsom heet een met een rechterlijke herstelbeslis-

sing vergelijkbare status185. Het besluit kan slechts in een be-

perkt aantal gevallen worden gewijzigd of ingetrokken186.

79. ‘Bestuursdwang’ houdt in dat bestuurlijke maatregelen aan 

de overtreders worden opgelegd door middel van een onmid-

180 RvS 29 april 2014, nr. 227.217, nr. 227.218 en nr. 227.219; Op datum van 
afsluiting van deze bijdrage heeft het Grondwettelijk Hof zich nog niet 
uitgesproken over de kwestie.

181 RvS 31 oktober 2012, nr. 221.251; in zijn latere arresten achtte de Raad 
zich, zonder veel uitleg, wel bevoegd.

182 Op datum van afsluiting van deze bijdrage heeft de Raad van State zich 
nog niet opnieuw uitgesproken over de kwestie.

183 Nieuw art. 6.3.5. VCRO.

184 Zie nieuw art. 6.4.7. § 2 VCRO.

185 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 46.

186 Nieuw art. 6.4.2. § 2 VCRO.
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dellijk uitvoerbare bestuurlijke beslissing die steeds het recht 

op ambtshalve uitvoering insluit187. Een ‘last onder dwangsom’ 

houdt in dat bestuurlijke maatregelen aan overtreders worden 

opgelegd door middel van een onmiddellijk uitvoerbare bestuur-

lijke beslissing die steeds de verbeurte van een dwangsom als 

sanctie bij negatie insluit188. De dwangsom kan worden gemo-

duleerd (per dag vertraging of per overtreding), en kan aan een 

plafond worden gekoppeld waarboven geen dwangsommen meer 

verbeuren189. Last onder dwangsom is niet mogelijk wanneer de 

herstelmaatregel uitsluitend betrekking heet op een meerwaar-

de, nu dwangsommen geen betrekking kunnen hebben op de be-

taling van geldsommen. De keuze tussen bestuursdwang of last 

onder dwangsom is niet decretaal vastgelegd. Het handhavings-

programma Ruimtelijke Ordening kan ook op dit vlak beleids-

richtlijnen bepalen190. De bestuurlijke maatregelen kunnen ook 

een combinatie van herstelmaatregelen bevatten. Een gelijktijdi-

ge toepassing van de bestuursdwang of de last onder dwangsom 

is echter onmogelijk191. Wanneer men van last onder dwangsom 

overschakelen naar bestuursdwang dan zal het besluit tot toepas-

sing van de dwangsom moeten worden ingetrokken.

b. Bevoegdheidsvoorwaarden en afwegingscriteria

80. Op basis van de eerder vermelde voorrangsregel, verliest de 

overheid de bevoegdheid om een bestuurlijke maatregel op te 

leggen indien de overtreder voor dezelfde feiten werd gedag-

vaard en mag geen bestuurlijke maatregel worden opgelegd die 

abreuk doet aan het gezag van gewijsde van een herstelvon-

nis192. Verder zijn de bevoegdheidsvoorwaarden die gelden voor 

het vorderen en opleggen de bestuurlijke herstelmaatregelen 

grotendeels analoog aan deze die gelden voor de gerechtelijke 

herstelmaatregelen. Bestuursdwang of last onder dwangsom 

moeten steunen op een stedenbouwkundige inbreuk of -mis-

drijf. Ook hier geldt als voorwaarde dat de mogelijkheid om 

herstel te vorderen niet is vervallen door verjaring. Voor de be-

stuurlijke maatregelen gelden dezelfde verjaringsregels als voor 

de gerechtelijke herstelvordering193. De Vlaamse Regering kan 

trouwens bepaalde stedenbouwkundige misdrijven of inbreu-

ken uitsluiten van de bestuursdwang of last onder dwangsom, 

of die aan bijkomende voorwaarden te koppelen194. Hierbij moet 

uiteraard het gelijkheidsbeginsel gerespecteerd worden.

81. De maatregelen met bestuursdwang of last onder dwangsom 

zijn, zoals reeds werd aangestipt, dezelfde als de gerechtelijke 

herstelmaatregelen en worden opgelegd volgens dezelfde herstel-

187 Nieuw art. 6.4.7. § 1 VCRO.

188 Nieuw art. 6.4.14 lid 1 VCRO.

189 Vgl. art. 1385bis lid 3 Ger.W.

190 Nieuw art. 6.1.3. § 1 lid 4, 4° VCRO.

191 Nieuw art. 6.4.7. § 2 lid 3 VCRO.

192 Nieuw art. 6.4.3. § 1 VCRO.

193 Nieuw art. 6.4.3. § 2 VCRO.

194 Nieuw art. 6.4.2. § 1 VCRO.

rangorde195. Dit bevestigt de volledige equivalentie van het be-

stuurlijk opgelegd herstel met het rechterlijk opgelegd herstel196.

82. Bij het opleggen van de bestuurlijke maatregelen moeten 

verder ook de beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het even-

redigheids- of proportionaliteitsbeginsel, de zorgvuldigheids-

plicht en de hoorplicht, worden nageleefd. Hoewel de beleids-

vrijheid van het handhavend bestuur sterk teruggedrongen is 

door de decretale herstelrangorde, blijt in het bestuurlijk hand-

havingsoptreden een bepaalde discretionaire beslissingsruimte 

besloten die zich overigens situeert in uiteenlopende bouwste-

nen van de handhavingsbevoegdheid: al dan niet optreden197, de 

keuze van de herstelvorm in functie van de beoordeling van de 

mate waarin de ruimtelijke ordening is getrofen, bepalen van 

de uitvoeringstermijn of de omvang van de dwangsom, enz. In 

dit kader speelt het redelijkheids- of evenredigheidsbeginsel een 

belangrijke rol. Het zorgvuldigheidsbeginsel en de hoorplicht 

spelen dan weer een rol bij de bewijsgaring en -beoordeling, en 

staan mee borg voor de naleving van andere beginselen zoals het 

recht van verdediging. Die ongeschreven beginselen behoeven 

geen decretale bevestiging om te worden toegepast. De overtre-

der zal derhalve in beginsel dan ook moeten worden gehoord als 

er tegen hem bestuurlijke maatregelen worden getrofen, ook al 

wordt dit niet expliciet bepaald in de procedurebepalingen van 

nieuw artikel 6.4.7. en nieuw artikel 6.4.14. VCRO.

83. Bij het opleggen van bestuurlijke maatregelen is, in tegenstel-

ling tot wat geldt voor de door het bestuur gevorderde gerechte-

lijke herstelmaatregelen, geen voorafgaand positief advies van 

de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering vereist. In de parle-

mentaire voorbereidingswerken zoekt men vruchteloos naar een 

uitleg daaromtrent. Er kan stellig aan worden getwijfeld of dit on-

derscheid tussen het gerechtelijke en het bestuurlijke hersteltraject 

de grondwettelijke toets aan het gelijkheidsbeginsel doorstaat198.

c. Bevoegde overheid en adressanten

84. Het opleggen van bestuurlijke maatregelen komt zoals bij 

de gerechtelijke herstelvordering toe aan de stedenbouwkun-

dige inspecteur of de burgemeester. De stedenbouwkundige 

inspecteurs en de burgemeester zijn gelijkelijk bevoegd, zon-

der dat is voorzien in een samenloopregeling. De uitoefening 

van deze bevoegdheid vergt dan ook minstens een informeel 

overleg tussen de betrokken overheden, waarbij rekening wordt 

gehouden met de beleidsprioriteiten van het handhavingspro-

195 Nieuw art. 6.4.7. § 2 VCRO en art. 6.4.14 lid 3 VCRO.

196 J. DE CONINCK en K. VAN ALSENOY, ‘Een eerste ‘screen shot’ van het 

nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke ordening: richting een Vlaamse 

omgevingshandhaving – meer bestuur minder rechter?’, l.c., 219.

197 Zie wat daaromtrent werd uiteengezet bij de bespreking van de begin-

selplicht tot handhaven.

198 In die zin ook: K. VAN ALSENOY, ‘Het nieuwe handhavingsdecreet ruimte-

lijke ordening van 23 april 2014: een eerste opstap naar een geïntegreer-

de omgevingshandhaving’, l.c., 323.
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gramma Ruimtelijke Ordening of de onderlinge afspraken die 

al dan niet zijn verankerd in handhavingsprotocols199.

 “
Het opleggen van bestuurlijke maat-

regelen komt zoals bij de gerechtelijke 

herstelvordering toe aan de steden-

bouwkundige inspecteur of de burge-

meester.

85. De maatregel wordt opgelegd ten laste van de ‘overtreder’, 

dit is de persoon of rechtspersoon die het stedenbouwkundige 

misdrijf of de inbreuk heet uitgevoerd, er opdracht toe gegeven 

heet of er zijn medewerking aan verleend heet200. Het besluit tot 

oplegging van bestuursdwang of last onder dwangsom kan bij-

gevolg tegelijk aan verschillende personen worden opgelegd, bij-

voorbeeld aan huurder en verhuurder of aan een rechtspersoon 

en de organen ervan. Naast de overtreder kunnen twee catego-

rieën van personen die niet hebben deelgenomen aan het mis-

drijf of inbreuk, de gevolgen van de bestuurlijke maatregel on-

dergaan of de adressant zijn van een dergelijke maatregel. Nieuw 

artikel 6.4.9. § 2 lid 2 VCRO en nieuw artikel 6.4.15. § 2 VCRO 

bevat een met nieuw artikel 6.3.6. § 2 lid 2 VCRO vergelijkbare 

verplichting voor de nieuwe eigenaar (of verkrijgers van andere 

zakelijke rechten) om zich te verbinden tot het uitvoeren van de 

maatregel bij de overdracht van het onroerend goed in kwestie. 

Bovendien kan aan de belanghebbende die een door hem of haar 

onderschreven minnelijke schikking, zoals bedoeld in nieuw ar-

tikel 6.4.19. VCRO, niet uitvoert een bestuurlijke maatregel van 

bestuursdwang of last onder dwangsom worden opgelegd201.

d. Procedure en pleegvormen

86. De bestuurlijke maatregelen worden opgelegd via een schrif-

telijke beslissing, die, minstens, volgende gegevens bevat: de ka-

dastrale omschrijving van het goed waarop de maatregel slaat, 

de identiicatie van de overtreders aan wie het besluit wordt 

betekend en degene die een zakelijk recht op het goed bezitten; 

een vermelding van de geschonden voorschriten; een overzicht 

van de vaststellingen van de inbreuk of het misdrijf; een om-

schrijving van de opgelegde maatregelen en een vermelding van 

de beroepsmogelijkheid en de modaliteiten ervan202. Het besluit 

vermeldt tevens de (desnoods gefaseerde of per opgelegde maat-

regel gediferentieerde) termijn alvorens tot ambtshalve uit-

voering wordt overgegaan, waarbinnen ze alsnog tot vrijwillig 

herstel kunnen overgaan203. Desnoods kan de overtreder alsnog 

199 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 50.

200 Zie nieuw art. 6.1.1., 6° VCRO.

201 Nieuw art. 6.4.22. VCRO.

202 Nieuw art. 6.4.7. § 1 lid 2, § 3 VCRO en nieuw art. 6.4.14 lid 2 en 3 VCRO.

203 Nieuw art. 6.4.7. § 4 VCRO.

overgaan tot het sluiten van een minnelijke schikking. Hoewel 

dit niet decretaal wordt voorgeschreven lijkt het aanbevolen om 

ook melding te maken van de gevallen waarin het besluit kan 

worden gewijzigd of ingetrokken204.

87. Het besluit moet via beveiligde zending of gerechtsdeur-

waardersexploot worden betekend aan de overtreder205, en moet 

binnen een termijn van twee maanden worden overgeschreven 

in het hypotheekkantoor206. Het wordt tevens ter kennis ge-

bracht van de gemeente en de gewestelijke stedenbouwkundige 

inspecteur. Er wordt niet aangegeven wat de sanctie is bij niet-

naleving van de verplichting tot overschrijving. De sanctie lijkt 

alvast niet te zijn dat het besluit niet-tegenwerpelijk is aan der-

den, bedoeld in nieuw artikel 6.4.7. § 6 VCRO. Die bepaling stelt 

immers dat de beslissing tegenwerpelijk is aan alle belangheb-

benden, die er de gevolgen van moeten dragen. Die tegenwerpe-

lijkheid lijkt bijgevolg uit de wet zelf voort te vloeien, zonder dat 

het ahankelijk wordt gesteld van een publiciteitsvereiste. De 

publiciteitsvereiste lijkt dan ook een louter informatieve bedoe-

ling te hebben. Bij overdrachten van het onroerend goed geldt er 

op dit vlak overigens ook een bijzondere informatieplicht.

88. Waar de dagvaarding die het opleggen van een gerechtelijke 

herstelmaatregel bevat, wordt vermeld in het vergunningenregis-

ter207 en wordt overgeschreven in het hypotheekkantoor, bestaat 

geen vergelijkbare publiciteitsvereiste in verband tot het ‘voorne-

men’ van het bestuur tot het opleggen van een besluit tot het toe-

passen van bestuurlijke maatregelen. Dit is begrijpelijk omdat (de 

procedure tot) het voornemen tot het opleggen van een dergelijk 

besluit niet is geformaliseerd. Problematisch is nochtans dat de 

notarissen, vastgoedmakelaars en ander personen, bedoeld in ar-

tikel 5.2.1. § 1 VCRO, artikel 5.2.5.VCRO en artikel 5.2.6. VCRO, 

in het kader van hun informatieplicht, ertoe gehouden zijn om 

ook kennis te geven van de hangende procedures voor het opleg-

gen van bestuurlijke maatregelen208. Nu die informatieplichten 

stedenbouwinbreuken uitmaken, rijst de vraag of die situatie nog 

verenigbaar is met het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. In ieder 

geval geet die lacune aanleiding tot rechtsonzekerheid, ook in de 

contractuele sfeer nu miskenning van de informatieplicht aan-

leiding kan geven tot een nietigverklaring van de overeenkomst. 

Een mogelijke uitweg bestaat erin een bepaalde publiciteitsver-

eiste te koppelen aan de schritelijke oproeping tot het hoorrecht, 

doch hiertoe is geen nuttige grondslag voorzien in het decreet.

e. Positie van derden

89. In tegenstelling tot de milieuhandhaving, waar in arti-

kel  16.4.18. DABM een georganiseerd verzoek tot oplegging 

204 Vgl. art. 16.4.12. DABM.

205 Nieuw art. 6.4.7. § 3 lid 2 VCRO.

206 Nieuw art. 6.4.7. § 5 VCRO.

207 Art. 5.1.2. § 1 lid 2, 9° VCRO.

208 Art. 7, 8 en 9 Omgevingsvergunningshandhavingsdecreet.
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van bestuurlijke maatregelen wordt ingesteld ten behoeve van 

personen die nadeel lijden van het milieumisdrijf of de milieu-

inbreuk, personen die een belang hebben bij de beteugeling er-

van en milieuverenigingen, wordt, ondanks het uitdrukkelijk 

verzoek daartoe van de Minaraad en de SERV, geen dergelijke 

verzoekrecht voorzien in de VCRO. Het instrument biedt noch-

tans een belangrijke garantie tegen de situatie waarin een be-

stuur niet handhavend wil optreden, en waarborgt dat klachten 

van derden op een ernstige en tegensprekelijke manier worden 

behandeld. De georganiseerde ‘klachtenprocedure’ biedt aldus 

een procedureel forum voor een gemotiveerde afweging van 

de onderscheiden belangen (overheid/algemeen belang, over-

treder en belanghebbenden) in het kader van de beginselplicht 

tot handhaven. Het verzoekrecht draagt overigens bij tot de 

realisatie van de doelstellingen van het Verdrag van Aarhus209. 

Volgens de decreetgever is deze (voorlopige) keuze verbonden 

aan de overgang naar een klachtgestuurde naar een meer pro-

grammatorische handhaving, die in de ruimtelijke ordening 

recent werd ingezet210. Die argumentatie overtuigt niet. Ook 

bij de invoering van het nieuwe Milieuhandhavingsdecreet was 

er nog geen breed verspreide traditie voor programmatorische 

handhaving, en was integendeel de invoering van een derge-

lijk handhavingsbeleid één van de speerpunten van het nieuwe 

Milieuhandhavingsdecreet211. Of de aldus gecreëerde ongelijk-

heid inaal ongrondwettig is, kan evenwel worden betwijfeld, nu 

derden nog steeds via een private vordering op basis van arti-

kel 1382 BW of via een milieustakingsvordering op basis van 

de Wet van 12  januari 1993 een vergelijkbare maatregel kun-

nen vorderen. Dergelijke vorderingen missen echter de relatieve 

laagdrempeligheid van een bestuurlijk verzoekrecht.

f. Rechtsbescherming

90. Rechtsbescherming wordt geboden op verschillende ni-

veaus. Het decreet voorziet in twee generieke rechtsbescher-

mingssporen, namelijk via het georganiseerd administratief 

beroep en het verzoekrecht tot wijziging of een intrekking van 

de bestuurlijke maatregel.

91. Tegen de beslissingen tot toepassing van bestuursdwang of 

last onder dwangsom kan administratief beroep worden inge-

steld bij de Vlaamse Regering, of de daartoe aangewezen amb-

tenaar212. In tegenstelling tot de milieuhandhaving is dit beroep 

schorsend. Het beroep moet, op strafe van onontvankelijkheid, 

op gemotiveerde wijze en door middel van een beveiligde zen-

ding worden ingesteld binnen de 30 dagen na betekening van 

het herstelbesluit. De beroepsindiener kan worden gevraagd om 

209 C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse milieuhand-

having nieuwe stijl’, l.c., 348.

210 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 14.

211 C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse milieuhand-

having nieuwe stijl’, l.c., 331, met verwijzing naar de parlementaire 

voorbereidingswerken.

212 Nieuw art. 6.4.8. VCRO en art. 6.4.15. VCRO.

gehoord te worden. Over het beroep wordt uitspraak gedaan 

binnen een (eenmalig verlengbare) termijn van negentig dagen, 

en de beroepsbeslissing wordt vervolgens ingeschreven op de 

kant van de overschrijving van het besluit. Bij overschrijding 

van de termijn om uitspraak te doen over het beroep vervalt de 

beslissing tot bestuursdwang of last onder dwangsom. Hoewel 

deze vervalregeling vanuit rechtszekerheidsoogpunt valt te be-

grijpen, bestaat niettemin ook het gevaar op een gedoogbeleid 

wat de rechtsonzekerheid precies zou aanscherpen. Het mili-

euhandhavingsrapport, dat onder meer een overzicht geet van 

alle gevallen waarin geen uitspraak wordt gedaan binnen ter-

mijn, heet terzake een belangrijke knipperlichtfunctie213. Tegen 

de beroepsbeslissing kan beroep tot schorsing of vernietiging 

worden ingesteld bij de Raad van State.

92. Een tweede generiek rechtsbeschermingsspoor loopt langs 

de ‘intrekking’ (of wijziging) van het besluit tot oplegging van 

bestuurlijke maatregelen, geregeld in nieuw artikel 6.4.2. VCRO. 

De bevoegdheid tot wijziging of intrekking van een herstelbesluit 

komt toe aan degene die het genomen heet, en kan zowel ambts-

halve als op verzoek van belanghebbenden. Het is slechts mogelijk 

in een beperkt aantal gevallen: wanneer de opgelegde maatregelen 

zijn uitgevoerd; wanneer door gewijzigde omstandigheden een 

bijsturing van de maatregel noodzakelijk blijkt; in de gevallen 

bepaald in artikel 1133 Gerechtelijk Wetboek die in de gemeen-

rechtelijke regeling ook aanleiding kunnen geven tot herroeping 

van gewijsde van een rechtelijke beslissing; en wanneer het nood-

zakelijk blijkt om een maatregel van last onder dwangsom te ver-

vangen door een maatregel van bestuursdwang (en vice versa), 

bijvoorbeeld omdat de opgelegde dwangsom niet het verhoopte 

efect heet op het nalevingsgedrag van de overtreder. Het de-

creet bevat geen procedureregels in verband met de intrekking of 

wijziging van een maatregelenbesluit. Aan de Vlaamse Regering 

werd wel delegatie verleend om dit nader te regelen. Het decreet 

voorziet evenmin een georganiseerd administratief beroep tegen 

de beslissing over een (verzoek tot) wijziging of intrekking van een 

besluit tot oplegging van bestuurlijke maatregelen.

93. Speciiek voor wat betret de last onder dwangsom wordt voor-

zien in een bijkomend rechtsbeschermingsspoor. Met name kan de 

verzoeker de rechtbank van eerste aanleg verzoeken om de dwang-

som op te hefen, de looptijd ervan op te schorten of, in geval van 

tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder 

om zijn verplichtingen na te komen, verminderen. Daartoe wordt 

de stedenbouwkundig inspecteur die de dwangsomtitel heet laten 

betekenen, gedagvaard214. Deze bepaling vormt de spiegelbeeldbe-

paling van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek. Omdat bij 

de bestuurlijke handhaving geen dwangsomrechter bestaat, wordt 

de rechtbank van eerste aanleg bevoegd gemaakt om te voorzien in 

een gelijkwaardige rechtsbescherming215.

213 Nieuw art. 16.2.5 lid 3, 3° DABM.

214 Nieuw art. 6.4.17. VCRO.

215 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 54.
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g. Uitvoering van bestuurlijke maatregelen

94. De uitvoering van bestuurlijke maatregelen verloopt enigs-

zins vergelijkbaar met de uitvoering van gerechtelijke herstel-

maatregelen, zodat ook op dit vlak de equivalentie van bestuur-

lijke maatregelen met gerechtelijke herstelmaatregelen wordt 

bevestigd. Indien het besluit vrijwillig wordt uitgevoerd, brengt 

de overtreder de bevoegde overheid op de hoogte, die vervolgens 

een proces-verbaal van vaststelling opmaakt. De bevoegde over-

heid is de burgemeester of de stedenbouwkundige inspecteur die 

de titel heet doen betekenen. Indien de titel niet werd betekend, is 

de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur bevoegd. Dit pro-

ces-verbaal wordt overgeschreven op de kant van de overschrij-

ving van het besluit. Zolang dit niet is gebeurd, zal de notaris bij 

overdracht van het onroerend goed een afzonderlijke akte moeten 

opstellen waarin de nieuwe verkrijger zich verbindt tot het uitvoe-

ren van de maatregel, voor zover die nog niet verjaard is216. Die 

regeling is volledig analoog aan nieuw artikel 6.3.6. VCRO.

95. Indien de bestuurlijke maatregelen niet vrijwillig worden 

uitgevoerd, moet de uitvoering ervan afgedwongen worden. 

In tegenstelling tot de milieuhandhaving217 wil de VCRO de 

naleving van de bestuurlijke maatregelen niet (bijkomend) ‘af-

dwingen’ via de strabaarstelling ervan. De uitvoering gebeurt 

uitsluitend door het daadwerkelijk efectueren van de bestuurs-

dwang, waarbij wordt overgegaan tot ambtshave uitvoering er-

van, of door het invorderen van de dwangsom.

96. Elke overtreder aan wie het besluit tot toepassing van be-

stuurlijke maatregelen werd betekend, is overigens hoofdelijk 

gehouden tot de meerwaarde en de kosten verbonden aan de 

bestuursdwang, met inbegrip van de kosten die ter voorberei-

ding ervan werden gemaakt218. De meerwaarde en de kosten 

voor bestuursdwang zijn overigens verhaalbaar op de titularis 

van het zakelijk recht op het betrokken onroerend goed. Nieuw 

artikel 6.4.10. § 2 VCRO bevat daartoe een spiegelbepaling van 

nieuw artikel 6.3.4. § 2 VCRO. De betaling van de meerwaarde 

en de kosten voor bestuursdwang worden eveneens gewaar-

borgd door een wettelijke hypotheek.

De kosten van de bestuursdwang en de meerwaarde, met inbe-

grip van de invorderingskosten, worden ingevorderd via dwang-

bevel219. Merkwaardig genoeg spreekt nieuw artikel 6.4.11. VCRO 

enkel van de ‘overtreder’, zodat ten aanzien van de nieuwe houder 

van het zakelijk recht of de belanghebbende tegen wie een maat-

regel werd toegepast omdat de minnelijke schikking niet werd na-

geleefd niet de dwangbevelprocedure maar een gemeenrechtelijke 

invorderingsprocedure moet worden gevoerd. De tekst van het 

decreet lijkt op dit punt dan ook te moeten worden bijgesteld.

216 Nieuw art. 6.4.9. VCRO.

217 Art. 16.6.2. § 2, 1° DABM.

218 Nieuw art. 6.10. § 1 VCRO.

219 Nieuw art. 6.4.11. VCRO.

97. Naar analogie met wat is voorzien in nieuw art. 6.3.4. § 4 

VCRO kunnen de stedenbouwkundige inspecteurs of de bur-

gemeester beslissen om een opeisbare dwangsomschuld die 

voortvloeit uit een opgelegde last onder dwangsom niet of 

slechts gedeeltelijk in te vorderen. Ook hier dreigt een juridi-

sche discussie te zullen ontstaan over de juridische aanvaard-

baarheid van die regeling.

5. Verruimde minnelijke schikking

a. Algemene situering

98. De minnelijke schikking wordt door de decreetgever ook 

als een bestuurlijke maatregel aangemerkt. Dit is niet correct. In 

tegenstelling tot de bestuursdwang en last onder dwangsom, die 

berusten op een eenzijdige overheidsbeslissing, steunt de minne-

lijke schikking immers op een overeenkomst tussen de overheid 

en de rechtsonderhorige en heet bijgevolg een consensuele basis. 

In de huidige regeling wordt de minnelijke schikking, die nu is 

vervat in artikel 6.1.51. VCRO, door de gewestelijk stedenbouw-

kundige inspecteur, na toestemming van het parket, aangeboden 

aan de overtreder, en heet een impact op zowel de straf- als de 

herstelvordering. In lijn met het strikte onderscheid tussen be-

stuurlijke beboeting en bestuurlijke herstelmaatregelen, wordt de 

minnelijke schikking ‘nieuwe stijl’ ontdubbeld in de bestuurlijke 

transactie, vervat in nieuw artikel 6.2.14. VCRO, en de minnelijke 

schikking van nieuw artikel 6.4.19. VCRO. Als gevolg van die ont-

dubbeling zal de minnelijke schikking uitsluitend de ‘burgerlijke 

gevolgen’ van de stedenbouwkundige inbreuken en misdrijven 

regelen. De minnelijke schikking wordt daarmee het consensu-

eel alternatief voor de dwangmaatregelen bestuursdwang en last 

onder dwangsom, los van de strafwaardigheid. Het instrument 

is inzetbaar doorheen het gehele handhavingstraject (na aanma-

ning, na staking, terloops de hangende gerechtelijke of bestuur-

lijke herstelprocedure), en behoort in dit opzicht niet helemaal 

thuis in het curatieve handhavingstraject. De voordelen van der-

gelijke voor zowel het algemeen belang als de overtreder worden 

in felle verf gezet door de decreetgever220. Er wordt bijvoorbeeld 

gewezen op de mogelijkheid tot het onderhandelen van de uitvoe-

ringstermijnen of de wijze van uitvoering van het herstel.

 “
De minnelijke schikking wordt het 

consensueel alternatief voor de 

dwangmaatregelen bestuursdwang 

en last onder dwangsom, los van de 

strafwaardigheid.

220 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 55.
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b. Bevoegdheidsvoorwaarden

99. Het voorwerp van de minnelijke schikking moet in overeen-

stemming zijn met de rangordebepaling van nieuw artikel 6.3.1. 

VCRO. Voor het overige mag de minnelijke schikking geen af-

breuk doen aan het gezag van gewijsde van een gerechtelijke her-

stelbeslissing noch aan een bestuurlijke beslissing tot toepassing 

van bestuursdwang of last onder dwangsom. Een minnelijke 

schikking zou wel nog kunnen worden aangegaan nadat bestuurs-

dwang of last onder dwangsom zijn opgelegd, mits het besluit 

daartoe wordt ingetrokken. Degene die de minnelijke schikking 

afsluit, moet ook titularis zijn van zakelijke rechten op het betrok-

ken onroerend goed. Tot slot mag de termijn voor uitvoering van 

de minnelijke schikking niet meer dan vijf jaar bedragen. De mis-

kenning van één of meer van deze voorwaarden heet van rechts-

wege de nietigheid van de minnelijke schikking tot gevolg221.

c. Bevoegde overheid en adressanten

100. De minnelijke schikking wordt aangegaan tussen de steden-

bouwkundige inspecteur en de burgemeester, met de overtreder(s) 

of andere belanghebbenden222. Het is inderdaad niet uitgesloten 

dat andere personen dan de overtreder belang kunnen hebben bij 

het afsluiten van een minnelijke schikking, zoals de nieuwe eige-

naar. In tegenstelling tot de huidige regeling, die enkel openstaat 

voor overtreders, wordt nu een open regeling voorzien. De enige 

beperking is dat de ‘belanghebbende’ zakelijke rechten moet heb-

ben op het onroerend goed in kwestie. Door ondertekening van de 

minnelijke schikking ontstaat in hoofde van deze belanghebben-

den een (hoofdelijke) herstelplicht ten aanzien van het algemeen 

belang, zonder dat zij hebben deelgenomen aan de overtreding.

101. De regeling voorziet naar analogie met artikel 6.4.9. VCRO ook 

in de ‘overdracht’ van de verbintenissen van de minnelijke schikking 

aan bijvoorbeeld nieuwe eigenaars, die zich dan naast degene die de 

minnelijke schikking heet aangegaan verbindt om uitvoering te ge-

ven aan de verbintenissen van de minnelijke schikking223.

102. De uitsluitingen die gelden in het huidige systeem, met 

name dat geen minnelijke schikking openstaat voor bepaalde 

professionelen, zoals bedoeld in artikel 6.1.1. lid 2 VCRO, voor 

misdrijven die (mee) bestaan uit handelingen in strijd met een 

stakingsbevel of voor misdrijven begaan in ruimtelijk kwets-

baar gebieden, worden opgeheven in de nieuwe regeling.

d. Procedure en pleegvormen

103. De minnelijke schikking wordt op schrit gesteld en wordt 

ondertekend door degenen tussen wie de minnelijke schikking 

wordt aangegaan, en moet voorts beantwoorden aan de (vorm)

regels die de Vlaamse Regering zal bepalen. Een afschrit ervan 

221 Nieuw art. 6.4.19. § 1 lid 2 VCRO.

222 Nieuw art. 6.4.19. § 1 lid 1 VCRO.

223 Nieuw art. 6.4.21. lid 1 VCRO.

wordt verzonden aan de bevoegde overheden, vermeld in nieuw 

artikel 6.3.1. § 2 VCRO224.

104. De minnelijke schikking wordt binnen een termijn van 

twee maanden na het afsluiten ervan overgeschreven op het 

hypotheekkantoor. Bij uitvoering van de minnelijke schikking 

wordt een proces-verbaal van vaststelling opgesteld, dat vervol-

gens wordt gemeld op de kant van de overschrijving225.

e. Rechtsgevolgen

105. Het aangaan van een minnelijke schikking schorst de ver-

jaring van de herstelvordering, vanaf de datum dat de aanvraag 

wordt betekend tot het ogenblik dat de minnelijke schikking tot 

stand komt of wordt geweigerd226.

106. De uitvoering van de minnelijke schikking doet de herstel-

vordering of enig ander recht op vergoeding van schade ten voor-

dele van het algemeen belang uit hoofde van de overtredingen 

die het voorwerp van de schikking uitmaken, uitdoven227. Het 

recht op herstel van particulieren, gegrond op eigen schade ver-

oorzaakt door het misdrijf of de inbreuk, blijt echter onverkort 

bestaan228. De schikking is inderdaad niet tegenwerpelijk aan 

derden (art. 1165 BW). De miskenning van de verbintenissen uit 

de minnelijke schikking vormt in hoofde van degene die de min-

nelijke schikking onderschreven, een grondslag voor de toepas-

sing van bestuursdwang of last onder dwangsom229. Deze kun-

nen de verplichting tot herstel naar aanleiding van de oplegging 

van de bestuurlijke maatregel overigens niet meer betwisten230.

IV. PROGRAMMATORISCH HANDHAVEN

A. Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

107. De handhaving binnen het beleidsdomein ruimtelijke 

ordening wordt ingepast in de bestaande organisatie voor het 

voeren van een (nog meer) doordacht en gecoördineerd mili-

euhandhavingsbeleid231. Door de integratie van de milieuver-

gunning en de stedenbouwkundige vergunning in de omge-

vingsvergunning is het noodzakelijk dat het beleid hierover 

kan worden afgestemd. Dit zal gebeuren binnen de reeds be-

staande Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving232, die 

de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu 

224 Nieuw art. 6.4.20. VCRO.

225 Nieuw art. 6.4.21. lid 1 VCRO.

226 Nieuw art. 6.4.19. § 2 VCRO.

227 Nieuw art. 6.4.21. lid 2 VCRO.

228 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 56.

229 Nieuw art. 6.4.22. VCRO.

230 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 56.

231 Zie nieuwe artikelen 16.2.1. tot en met 16.2.7. DABM.

232 Zie hiervoor o.a. C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, 
‘Vlaamse milieuhandhaving nieuwe stijl’, l.c., 331.
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wordt233. Daardoor verliest de Hoge Raad voor het Handha-

vingsbeleid zijn beleidsondersteunende bevoegdheid.

108. De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Mi-

lieu heet een adviserende en beleidsondersteunende opdracht 

en stelt meer speciiek de krachtlijnen en de prioriteiten van 

het beleid inzake de handhaving van het milieurecht voor. Hij 

doet dat op eigen initiatief of op verzoek van het Vlaams Par-

lement of de Vlaamse Regering234. De Raad zal voortaan ook 

voor wat betret de ruimtelijke ordening de bevoegdheid krijgen 

om beleidsvoorstellen te doen aan de Vlaamse Regering en het 

Vlaams Parlement. De Raad zelf wordt daartoe uitgebreid met 

leden vanuit het beleidsdomein ruimtelijke ordening, een lid 

vanuit de strategische adviesraad ruimtelijke ordening en een 

ondervoorzitter, deskundig in de ruimtelijke ordening.

B. Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening, handha-

vingsrapport en handhavingsprotocollen

109. De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu 

zal de inhoudelijke vormgeving van de beoogde beleidscoördina-

tie inzonderheid doen door het opstellen van een jaarlijks handha-

vingsrapport en het opmaken van een handhavingsprogramma, en, 

desgevallend, door het afsluiten en opvolgen van handhavingspro-

tocollen. Er is evenwel voor een gefaseerde integratie van de as-

pecten inzake ruimtelijk ordening en milieu geopteerd. In eerste 

instantie zullen twee afzonderlijke handhavingsprogramma’s en 

rapporten voor beide domeinen worden opgesteld, om in een later 

stadium te komen tot een geïntegreerd programma en rapport235.

110. De handhaving binnen de ruimtelijke ordening zal voort-

aan worden aangestuurd door het handhavingsprogramma 

Ruimtelijke Ordening236. Het programma geldt tot zolang het 

niet is herzien. Dit programma is geïnspireerd op het milieu-

handhavingsprogramma237, dat echter een smallere tijdshori-

zon heet (in de milieuhandhaving geldt een programmacyclus 

van vijf jaar), en is de opvolger van het handhavingsplan. Het 

programma wordt op voorstel van de Vlaamse Hoge Handha-

vingsraad voor Ruimte en Milieu vastgesteld door de Vlaamse 

Regering en goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Na de 

goedkeuring treedt het programma in werking. Inhoudelijk zet 

het handhavingsprogramma de grote krachtlijnen uit van het 

gewestelijk handhavingsbeleid238, en kan het ook aanbevelingen 

233 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 60.

234 Art. 16.2.6 DABM.

235 MvT Parl. St. Vl. Parl., 2013-14, nr. 2419/1, 60.

236 Nieuw art. 6.1.3. § 1 VCRO.

237 Het handhavingsprogramma Onroerend Erfgoed is op dezelfde leest 
geschoeid.

238 Daarbij moeten ten minste beleidsaanbevelingen gedaan worden voor:
1° de vaststelling, aanmaning en vervolging van stedenbouwkundige 

misdrijven en inbreuken; 
2° het bestuurlijk sepot bij de beboeting van misdrijven en inbreuken; 
3° de keuze tussen het vorderen van gerechtelijk herstel en het opleggen 

van bestuurlijke maatregelen; 
4° de keuze tussen bestuursdwang en last onder dwangsom; 

bevatten voor de handhaving op ander bestuursniveaus en de 

onderlinge samenwerking tussen deze niveaus.

111. Jaarlijks stelt de Vlaamse Handhavingsraad voor Ruimte 

en Milieu ook een handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening 

op. Dat rapport bevat onder meer een algemene allesomvat-

tende en cijfermatig onderbouwde evaluatie van het in het af-

gelopen kalenderjaar gevoerde gewestelijke handhavingsbeleid 

en het handhavingsinstrumentarium dat werd ingezet, de toe-

passingspraktijk van de parketten met betrekking tot de in het 

decreet opgelegde procedures tot oplegging van een alternatieve 

bestuurlijke geldboete, alsook aanbevelingen voor de verdere 

ontwikkeling van het handhavingsbeleid239.

112. Met het oog op een doelmatige handhaving van de milieu-

wetgeving en de bepalingen van de VCRO pleegt de Vlaamse 

Regering, hierin bijgestaan door de Vlaamse Hoge Handhavings-

raad voor Ruimte en Milieu, systematisch overleg met de hier-

voor bevoegde overheden240. De op basis van dat overleg tussen de 

onderscheiden handhavingsactoren gemaakte afspraken kunnen 

worden vastgelegd in handhavingsprotocollen241. Vanuit juri-

disch oogpunt gelden die protocollen echter niet als overeenkom-

sten en kunnen zij evenmin instructies bevatten242. Het bindend 

maken van die protocollen zou immers op gespannen voet staan 

met de artikelen 143 § 2, 143bis § 2, 1° en 143ter Ger.W. die bepa-

len dat het strafrechtelijk beleid bij de procureurs-generaal ligt dit 

onder het gezag van de minister van Justitie. Dit laatste mag niet 

verhinderen dat met het parket handhavingsprotocollen worden 

opgesteld, wat in de milieuhandhaving trouwens al een feit is243.

SLOTBESCHOUWINGEN

113. De decreetgever heet met het Omgevingsvergunningshand-

havingsdecreet de bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke orde-

ning, naar model van de milieuhandhaving, geëmancipeerd tot een 

volwaardig handhavingsmiddel. De keuze om het raadgevings- en 

aanmaningsbeleid decretaal te valoriseren en de ontwikkeling om 

meer probleemverhelpende herstelsancties in te zetten, ondersteu-

nen we krachtig. In de praktijk van de milieu handhaving is ge-

bleken dat met raadgevingen overtredingen kunnen voorkomen 

5° de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke 
besluiten; 

6° de invordering van verbeurde dwangsommen; 
7° transparantie en communicatie; 
8° de inschrijving van wettelijke hypotheken; 
9° de prioriteiten in de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken 

waarvan de uitvoeringstermijn meer dan tien jaar is verstreken.

239 Nieuw art. 6.1.3. § 2 VCRO.

240 Art. 16.2.3 DABM.

241 Art. 16.2.3. lid 2 DABM.

242 C.M. BILLIET, P. D SMEDT en H. VAN LANDEGHEM, ‘Vlaamse milieuhand-
having nieuwe stijl’, l.c., 331-332.

243 De Prioriteitennota Vervolgingsbeleid Milieurecht in het Vlaamse Gewest 
werd opgenomen in een dergelijk protocol (http://www.vhrm.be/docu-
menten/milieuhandhavingsprotocollen).
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worden, eventuele onduidelijkheden over de geldende verplichtin-

gen kunnen weggenomen worden en via een consequent aanma-

ningenbeleid en bestuurlijke maatregelen, of de dreiging om die in 

te zetten, bestaande overtredingen vaak snel en doelmatig worden 

beëindigd. Hoe nodig soms ook, een strafrechtelijk handhavings-

stelsel lost nooit het probleem (snel) op. Met behulp van de bestuur-

lijke handhaving kan ook in de ruimtelijke ordening wellicht snel-

ler dan via strafrechtelijke handhaving zorg worden gedragen voor 

het verbeteren van de feitelijke situatie. Aan het herstel gaat immers 

al te vaak een lange procesgang vooraf. In de bestuurlijke handha-

ving moet het probleemverhelpend toezicht dan ook een cruciaal 

onderdeel zijn, maar het moet slim worden ingezet, namelijk daar 

waar de risico’s op overtredingen en de schadelijke gevolgen ervan 

het grootst zijn. Een andere belangrijke meerwaarde van de nieuwe 

handhavingsregelgeving is dat de handhavers uit belangrijke do-

meinen van het omgevingsrecht (milieuhygiëne, milieubeheer en 

ruimtelijke ordening) worden bijeengebracht. Het decreet biedt 

dan wel (nog) niet het kader voor een geïntegreerde milieu- en ste-

denbouwkundige handhaving, het verleent via het erin opgenomen 

beleidsluik met de hervormde Vlaamse Hoge Handhavingsraad 

voor Ruimte en Milieu een goed forum voor (meer) samenwer-

king tussen de interne en externe handhavingspartners. De voort-

schrijdende integratie van vergunningstelsels, via het concept van 

de Omgevingsvergunning, noopt daar ook toe. Het biedt ook een 

plaats waar op systematische manier kan worden nagedacht over 

de spelregels, het prioriteitenbeleid en de (gemiste) kansen in het 

handhavingsgebeuren, niet alleen in het eigen beleidsdomein maar 

evenzeer vanuit een beleidsdomeinoverschrijdende invalshoek.

 “
In de bestuurlijke handhaving moet 

het probleemverhelpend toezicht 

een cruciaal onderdeel zijn, maar het 

moet slim worden ingezet, namelijk 

daar waar de risico’s op overtredingen 

en de schadelijke gevolgen ervan het 

grootst zijn.

114. In deze bijdrage werd ook gewezen op een aantal juridische 

onzuiverheden en knelpunten bij de uitwerking van het nieuwe 

handhavingsstelsel. Zo vraagt de rechtszekerheid dat wordt nage-

dacht over een eenvormig en consequent adressantenbegrip, zowel 

binnen de context van de VCRO als over de beleidsdomeinen heen. 

De verschillende invulling die wordt gegeven aan het begrip ‘over-

treder’ in de VCRO en de milieuhandhaving kan, bij gemengde 

feiten, de toewijzing van de verantwoordelijkheden compliceren. 

In het licht van het genoemde rechtszekerheidsbeginsel, alsmede 

het lex certa-principe, is het evenzeer problematisch dat er een 

beboetbare informatieplicht wordt ingesteld voor notarissen, vast-

goedmakelaars en ander personen met betrekking tot de hangende 

procedures voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen, terwijl 

voor die hangende procedures geen speciiek publiciteitsmechanis-

me is voorzien. Andere problemen vragen een diepgaander debat. 

In dit opzicht lijkt het adviesvereiste van de Hoge Raad voor Hand-

havingsuitvoering beter tegen het licht te moeten worden gehou-

den. Op grond van het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheids-

beginsel is het immers niet evident om voor de door het bestuur 

gevorderde ‘gerechtelijke’ herstelmaatregelen binnen de ruimtelijke 

ordening wel een advies te vereisen, en dit niet te vereisen wanneer 

het bestuur op grond van de VCRO (dezelfde) ‘bestuurlijke’ maat-

regelen oplegt. De parlementaire voorbereidingswerken blijven 

opmerkelijk stil over het aldus gemaakte onderscheid. Ik spreek 

mij niet uit over de beleidsvraag naar de wenselijkheid om het 

adviesvereiste al dan niet te behouden, maar een gelijkschakeling 

lijkt mij hier onvermijdelijk. In beleidsdomeinvergelijkend opzicht 

kan men die vraag trouwens doortrekken naar de herstelmaatre-

gelen die worden gevorderd of bestuurlijk worden opgelegd in de 

milieuhandhaving, want ook die zijn niet aan een voorafgaand 

adviesvereiste gekoppeld. Er lijken nog meer ongelijkheden te zijn 

binnengeslopen via het decreet. Zo laten de bepalingen van de 

VCRO, in tegenstelling tot de milieuhandhaving, niet toe dat sa-

men met een bestuurlijke geldboete een voordeelontneming wordt 

opgelegd. De bepalingen van de VCRO voorzien dan wel weer dat 

een bestuurlijke geldboete met uitstel kan worden verleend, wat in 

de milieuhandhaving vooralsnog niet kan. Het zijn niet de enige, 

maar wellicht wel de belangrijkste probleempunten die in de voor-

liggende bijdrage aan bod kwamen. Vanuit rechtspolitiek oogpunt 

valt verder ook te betreuren dat de VCRO, naar het voorbeeld van 

artikel 16.4.18. DABM, geen georganiseerd verzoek tot oplegging 

van bestuurlijke maatregelen ten behoeve van personen die nadeel 

lijden van het stedenbouwkundig misdrijf of de stedenbouwkun-

dige inbreuk of milieuverenigingen. Een dergelijk verzoek doet 

recht aan de inspraak van de rechtsonderhorige die belang heet 

bij het handhavend optreden van de overheid, en vormt een rechts-

beschermende dam tegen een al te gemakkelijk gedoogbeleid. Het 

instrument lijkt dan ook een belangrijk procedureforum te bieden 

waar de beginselplicht tot handhaving een gemotiveerde afweging 

krijgt in het licht van de bij de handhaving betrokken belangen, 

namelijk deze van benadeelde in kwestie, die van de overtreder en 

het algemeen belang, in voorkomend geval, gekoppeld aan het uit-

gestippelde prioriteitenbeleid van de overheid.

115. Het is uiteraard nog veel te vroeg om uit te maken of de 

nieuwe wetgeving voldoende garant staat voor een efectieve, 

eiciënte en tegelijk rechtvaardige handhaving. De uitdaging is 

ook ongemeen groot want het jarenlang opgebouwd handha-

vingsdeicit is nog niet helemaal weggewerkt, terwijl de nieuwe 

regelgeving noopt tot een wijziging van de handhavingscultuur. 

Meer dan vroeger wordt immers ingezet op een proactieve hand-

having, een handhavingsmodel dat het zwaartepunt legt op de 

preventieve handhavingsfase met een escalatie van sancties en 

de afstemming en samenwerking met andere beleidsdomeinen. 

Intussen moeten “we […] durven dromen, want de antwoorden op 

de uitdagingen van vandaag zullen niet deze van gisteren zijn”244.

■

244 B. MARTENS, Nieuw land in zicht, Antwerpen, Garant 2009, 14.
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