
- --

-

Vonnisnurnmer I Griffienummer 

2019/710 

Repertoriumnummer I Europees 

Datum van uitspraak 

30 april 2019 

Naam van de eerste beklaagde 

Systeemnummer parket 

Dossiernummer 

12H021585 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

rechtbank van eerste 
aanleg Limburg, 
afdeling Hasselt 
Sectie correctioneel 
Kamer 13D 

Vonnis 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt - HA66.l8.1552-12 · p.2 

. . , 

TENLASTELEGGINGEN 

INZAKE 

RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJEN 

1. 

2 . 

milieudeskundige, 

geboren te 

wonende te 

kantoorbediende, 

geboren te 

wonende te 

o� 

beiden ter zitting vertegenwoordigd door mr. Miskovic Z., advocaat 

bij de balie van Limburg, 

RECHTSTREEKS GEDAAGDE PARTIJ 

1. DE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN DE PROVINCIE 

AFDELING ROHM-LIMBURG, 

met burelen te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 50 bus 1, 

hebbende keuze van woonst gedaan op het kantoor van 

SMEETS Albert, gerechtsdeurwaarder, met burelen te 3910 

Neerpelt, Hoekstraat 20/1 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. Lemache C., advocaat bij de 

balie van Limburg, 

Gelet op het dagvaardingsexploot van 20.09.2018 waarbij de rechtstreeks dagende partijen 

vorderden : 

De vordering van verzoekers ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Te zeggen voor recht dat de dwangsom opgelegd bij vonnis van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13e kamer dd. 31 januari 2017, 

volledig en retroactief wordt opgeheven; 
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Dienvolgens het bevel betekend aan verzoekers door gerechtsdeurwaarder 

op 20 juli 2018 in uitvoering van een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, 

afdeling Hasselt, sectie correctioneel (dertiende kamer), dd. 31 januari 2017 te vernietigen. 

Dienvolgens het uitvoerend beslag op roerend goed gelegd door 

gerechtsdeurwaarder te in datum van 27 augustus 2018, 

te vernietigen. 

Dienvolgens te horen zeggen voor recht dat de verkoopdag gesteld op 29 september 2018 

geen doorgang mag nemen. 

Gedaagde te horen veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van een 

rechtsplegingsvergoeding. 

Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren, niettegenstaande 

alle verhaal en zonder borgstelling en met uitsluiting van het recht tot kantonnement. 

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten en middelen. 

VORDERING 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 02.04.2019, voor de thans anders 

samengestelde zetel. 

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

Rechtstreeks dagende partijen/oorspronkelijk beklaagden, ter zitting 

vertegenwoordigd door hun raadsman mr. Miskovic, in hun vordering; 

Rechtstreeks gedaagde partij, de Stedenbouwkundige inspecteur van de Provincie 

afdeling ROHM - LIMBURG, ter zitting vertegenwoordigd door haar raadsman mr. 

Lemache, in haar middelen van verweer. 

PROCEDURE 

Bij vonnis van 31 januari 2017 besliste de correctionele rechtbank Limburg, Afd. Hasselt: 

"veroordeelt beklaagden tot het herstellen van de plaats in de oorspronkelijjke staat, 

namelijk: 

- de constructie met funderingen op het betonnen dek met een afmeting van ca. 39 meter op 

ca. 4 meter te verwijderen, 

- het verwijderen van de zonnepanelen, 

- het herstellen van de gegraven geul met een lengte van ongeveer 10m en het verwijderen 

van de elektriciteitskabel in de geul, 
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Voormeld vonnis dd. 31.01.2017 werd betekend op 18.07.2017, de dwangsom is verbeurd 

sedert 16.02.2018. 

*** 

De door rechtstreeks dagende partijen ingeroepen onmogelijkheid is de uitbraak van de 

vogelgriep (ziekte van Newcastle) en de hierbij horende maatregelen zoals een ophokplicht 

voor pluimvee. 

Volgens rechtstreeks dagende partijen dienen zij hun vogels in isolatie te houden ingevolge 

deze vogelgriep zodat ze in de onmogelijkheid zijn om deze hokken af te breken. 

Terzake dient vastgesteld dat het vogelgriepvirus reeds rondwaarde in Europa sedert einde 

oktober 2016. 

Deze ophokplicht bestond al sedert 10.11.2016 in België en was rechtstreeks dagende 

partijen gekend. 

Dit vogelgriepvirus is derhalve geen gegeven dat onbekend was op het ogenblik dat de 

hoofdveroordeling werd uitgesproken en beantwoordt in die zin niet aan de onmogelijkheid 

van art. 1385 quinquies Ger. Wb. 

Uit de door rechtstreeks dagende partijen overgelegde stukken blijkt dat er zich in het jaar 

2017 enkele uitbraken van vogelgriep hebben voorgedaan in België doch dat België sedert 

29.09.2018 "vrij" van vogelgriep werd verklaard. 

Rechtstreeks dagende partijen tonen niet aan dat zij in die periode deel hebben uitgemaakt 

van een beschermingsgebied rond een besmette zone. De ophokplicht is een preventieve 

maatregel om contacten met wilde vogels te vermijden en verhinderde buiten dit 

beschermingsgebied geen verplaatsingen van vogels of pluimvee. 

De ingevolge de het KB. van 28 november 1994 en de ministeriële besluiten van 24 juli, 29 
augustus en 22 november 2018 van kracht zijnde maatregelen op het ganse grondgebied 

houden geen verbod in tot het verplaatsen van pluimvee binnen hetzelfde bedrijf zodat 

rechtstreeks dagende partijen zich hierop niet kunnen beroepen en niet alles wat 

redelijkerwijze mogelijk is hebben gedaan om aan de bevolen maatregelen te voldoen. 

Rechtstreeks dagende partijen beschikken immers over isolatieruimtes zowel op de 

te als op het kwestieuze perceel aan de te 

De verplichting tot het houden van isolatieruimtes vloeit daarenboven niet voort uit 

voornoemde maatregelen ter bestrijding van de vogelgriep zoals opgelegd bij KB enMB. 

Deze verplichting is het gevolg van de door rechtstreeks dagende partijen gevoerde handel 

en export van vogels naar het buitenland en kan geen afbreuk doen aan de bevolen 

maatregelen bij vonnis van 31.01.2017. 
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De rechtbank meent bijgevolg dat de onmogelijkheid waarop rechtstreeks dagende 

partijen/oorspronkelijk beklaagden zich beroepen, niet bewezen is zodat de vordering tot 

opheffing van de dwangsom ongegrond is. 

TOEGEPASTE WETIEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

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

Ger.W. art. 1022; 

K.B. 26.10.2007 art. 1,2,3,6,8,10; 

Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 

De. wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

Verklaart zich onbevoegd om het dwangbevel dd. 20.07.2018 en het uitvoerend roerend 

beslag dd. 27.08.2018 nietig te verklaren. 

Verklaart de vordering van rechtstreeks dagende partijen tot opheffing van de dwangsom 

zoals bevolen bij vonnis van 31.01.2017, ontvankelijk doch ongegrond. 

Veroordeelt rechtstreeks dagende partijen tot de kosten van huidige procedure, en begroot 

deze als volgt: 

dagvaardingskosten: 367,15 euro; 

rechtsplegingsvergoeding in hoofde van verweerder: 1.440,00 euro. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

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

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

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

De heer K. GRUYTERS, ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer S. ROGGEN, griffier. 
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