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Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt-

TENLASTELEGGINGEN 

HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDEN 

1. 

met ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel te 

ter zitting verschijnend in de persoon van dhr. 

afgevaardigd bestuurd, bijgestaan door mr. 

2. 

, advocaat bij de balie van 

geboren te 

wonende te 

Belg 

op 

ter zitting bijgestaan door mr. 

advocaat bij de balie van 

loco mr. 

Te , van 21 augustus 2012 tot en met 7 juli 2016 

p.2 

loco mr. 

Opzettelijk een inbreuk te hebben gepleegd op artikelen 4 §1 en §3 van het Decreet van 28 

juni 1985 betreffende milieuvergunning en op artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende 

de milieuvergunning (Vla rem 1), door zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 

bevoegde overheid een inrichting behorend tot de klasse 1 of 2 te hebben geëxploiteerd, in 

casu een inrichting voor de uitbating van zwembaden (al dan niet overdekt) met een 

oppervlakte van ten minste 300 m2 (rubriek 32.8.1.1°.c van de bijlage aan Vlarem 1, zijnde 

klasse 1), alsook voor de uitbating van een zwemgelegenheid en watersportzone in vijvers, 

meren en niet-openbare waterlopen (rubriek 32.8.2 van de bijlage aan Vlarem 1, zijnde 

klasse 3 doch onderdeel uitmakende van de hoger vermelde vergunningsplichtige inrichting 

klasse 1), deze feiten strafbaar gesteld zijnde door artikel 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, te weten: 

exploitatie zonder vergunning (klasse 1) van het openlucht zwembaden-, vijver- en 

watersportcomplex" "te bestaande uit ondermeer 3 baden - zijnde 

een groot zwembad (450 m2), een peuterbad (25 m2) en een rond bad met duiktoren (113 

m2) - alsook uit een zwemvijver met watersportrecreatie 
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Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van 

veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om 

de inrichtingen die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren totdat alle 

nodige vergunningen bekomen worden en dit onder verbeurte van een dwangsom van 250 

euro per dag bij overtreding van dit verbod. 

Te van 8 juli 2016 tot en met 1 oktober 2018 

Opzettelijk een inbreuk te hebben gepleegd op de artikelen 4§1 en 4§3 van het Decreet van 

28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en op de artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende 

de milieuvergunning (Vla rem 1), door zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 

bevoegde overheid een inrichting behorend tot de klasse 1 of 2 te hebben geëxploiteerd, in 

casu een inrichting voor de uitbating van zwembaden (al dan niet overdekt) met een 

oppervlakte van ten minste 300 m2 (rubriek 32.8.1.1°.c van de bijlage aan Vlarem 1, zijnde 

klasse 1), alsook voor de uitbating van een zwemgelegenheid en watersportzone in vijvers, 

meren en niet-openbare waterlopen (rubriek 32.8.2 van de bijlage aan Vla rem 1, zijnde 

klasse 3 doch onderdeel uitmakende van de hoger vermelde vergunningsplichtige inrichting 

klasse 1), deze feiten strafbaar gesteld zijnde door artikel 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, te weten: 

exploitatie zonder vergunning (klasse 1) van het openlucht zwembaden-, vijver- en 

watersportcomplex' "tE bestaande uit ondermeer 3 baden - zijnde 

een groot zwembad (450 m2), een peuterbad (25 m2) en een rond bad met duiktoren (113 

m2) - alsook uit een zwemvijver met watersportrecreatie 

De feiten sedert 23.02.2017 ingevolge de inwerkingtreding van het Decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning strafbaar gesteld zijnde als volgt: 

Opzettelijk een inbreuk te hebben gepleegd op artikel 6 al.1 van Decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning en artikel 5.2.1,§6 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en bijlage 1 van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne (VLAREM 11), door zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 

bevoegde overheid een inrichting behorend tot de klasse 1 of 2 te hebben geëxploiteerd, in 

casu een inrichting voor de uitbating van zwembaden (al dan niet overdekt) met een 

oppervlakte van ten minste 300 m2 (rubriek 32.8.1.1°.c van de bijlage aan Vla rem Il, zijnde 

klasse 1), alsook voor de uitbating van een zwemgelegenheid en watersportzone in vijvers, 

meren en niet-openbare waterlopen (rubriek 32.8.2 van de bijlage aan Vlarem Il, zijnde 

klasse 3 doch onderdeel uitmakende van de hoger vermelde vergunningsplichtige inrichting 

klasse 1), deze feiten strafbaar gesteld zijnde door artikel 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, te weten: 
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exploitatie zonder vergunning (klasse 1} van het openlucht zwembaden-, vijver- en 

watersportcomplex' tE bestaande uit ondermeer 3 baden - zijnde 

een groot zwembad (450 m2}, een peuterbad (25 m2) en een rond bad met duiktoren (113 

m2} - alsook uit een zwemvijver met watersportrecreatie 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van 

veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om 

de inrichtingen die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren totdat alle 

nodige vergunningen bekomen worden en dit onder verbeurte van een dwangsom van 250 

euro per dag bij overtreding van dit verbod 

Verbetert de dagvaarding van 15.04.2019 als volgt: 

... , in casu een inrichting voor uitbating van zwembaden (al dan niet overdekt) met een 

oppervlakte van ten minste 300 m2: nl. rubriek 32.8.1.1°, c van de bijlage aan Vlarem Il, zijnde 

klasse 2. 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

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

Ministerie en de beklaagden. 

De zaak werd hernomen voor de thans anders samengestelde zetel. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde baat gedurende lange tijd onder de benaming' 'een camping 

met zwembadencomplex en vijverrecreatie uit te deels gelegen in 

recreatiegebied, deels in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of 

natuurreservaten. 

Tweede beklaagde is vaste vertegenwoordiger van de 

bestuurder van de 

ged. 

De uitbating van het zwembadencomplex was vergund tot 20.08.2012, waarna de 

vergunning niet meer verlengd werd, doch de uitbating werd verdergezet. 

Eerste beklaagde heeft op 09.11.2015 een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een 

milieuvergunning voor het exploiteren van een recreatiedomein omvattende om. een 

openlucht zwembad, een bassin met duiktoren, een apart zwembad met glijbanencomplex 

en een natuurlijke zwemvijver. 
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Deze vergunning werd geweigerd door de Bestendige Deputatie van de provincie bij 

besluit van 07.07.2016. 

Beklaagden werden gedagvaard op 26.01.2017 voor de ten laste gelegde feiten in de periode 

van 21.08.2012 tot en met 07.07.2016; en op 15.04.2019 voor de ten laste gelegde feiten in 

de daaropvolgende periode van 08.07.2016 tot en met 01.10.2018. 

Beklaagden verzochten ter zitting van 04.06.2019 om een uitstel van behandeling in 

afwachting van de uitkomst van de aanpak van de vergunningsproblematiek. 

De rechtbank stelt vast dat de zaak werd ingeleid op 07.03.2017, waarna de behandeling van 

de zaak diverse malen werd uitgesteld op verzoek van de verdediging teneinde hun uitbating 

en constructies stedenbouwkundig te regulariseren en de nodige milieuvergunningen aan te 

vragen. Uit de overgelegde stukken en de stukken van het strafdossier blijkt dat er op de 

vastgestelde zittingsdatum nog geen regularisatieaanvraag en/of milieuvergunning werd 

aangevraagd. 

Een verder uitstel strookt niet langer met een goede rechtsbedeling en houdt geen 

schending in van de rechten van verdediging, vermits de beklaagden over voldoende tijd 

beschikten om hun verdediging te organiseren en zij hoe dan ook aan de rechtbank hun 

verweer hebben voorgedragen (en geformuleerd in besluiten) met inbegrip van de reeds 

ondernomen administratieve stappen teneinde deze desgevallend in overweging te nemen 

bij de straftoemeting. 

*** 

In de mate de ten laste gelegde feiten dateren van voor 23.02.2017 dient vastgesteld dat 

deze feiten inbreuken uitmaakten op art. 4 § 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende 

de milieuvergunning en op art. 5 van het Besl. Van de Vl. Reg. van 6 februari 1991 houdende 

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vla rem 1). 

In de mate de ten laste gelegde feiten dateren van na 23.02.2017 dient vastgesteld dat deze 

feiten inbreuken uitmaken op art. 6 al. 1 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning en op art. 5.2.1§6, al. 1 van het Decreet DABM van 5 april 1995 en 

bijlage 1 bij het Besl. Van de Vl. Reg. van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem I l). 

Met dien verstande dat de dagvaarding van 15.04.2019 als volgt dient verbeterd voor wat 

betreft de inrichting voor uitbating van zwembaden (al dan niet overdekt) met een 

oppervlakte van ten minste 300 m2 : nl. rubriek 32.8.1.1°, c van de bijlage aan V!arem Il, zijnde 

klasse 2. 
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Ingevolge de opheffing van het Decreet van 28.06.1985 en het Besluit van de Vl. Regering van 

06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 

milieuvergunning (Vlarem 1) en de inwerkingtreding van het Decreet van 25.04.2014 

betreffende de omgevingsvergunning sedert 23.02.2017 zijn de strafbaarstelling en de 

strafmaat zoals bepaald in art. 16.6.1. § 1, lid 1 DABM van de aanhangige feiten ongewijzigd 

gebleven. 

De voormalige lijst van hinderlijke inrichtingen, bijlage 1 aan VLAREM 1, is thans bijlage 1 van 

het Besl. Van de Vl. Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (Vlarem Il}. 

De aanhangige feiten waren in dezelfde mate strafbaar onder de vigerende wetgeving ten 

tijde van de feiten, en zijn dit gebleven onder de huidige van kracht zijnde wetgeving. 

*** 

Op. 03.02.2015 werd door de afdeling milieu-inspectie van de Vlaamse overheid proces -

verbaal opgesteld waarbij ondermeer werd vastgesteld dat : 

Het vakantiepark 3 zwembaden omvat met een totale oppervlakte van meer dan 300 

mi, 

niet over een geldige milieuvergunning klasse 1 beschikte. 

Tijdens inspecties op 29.07 en 14.08.2015 werd de verdere uitbating vastgesteld van het 

zwembadencomplex en zwemvijver zonder de vereiste milieuvergunning. 

Beklaagden werden aangetekend aangemaand op 25.08.2015 om deze vergunning aan te 

vragen tegen 01.10.2015. 

De schuld van beklaagden aan de hen ten laste gelegde feiten, zoals in de dagvaardingen van 

26.01.2017 en 15.04.2019 omschreven en voormeld verbeterd, wordt naar eis van recht 

bewezen door de onderzoeksresultaten verzameld tijdens het opsporingsonderzoek, en tijdens 

het ter zitting gevoerde onderzoek, inzonderheid : 

de vaststellingen van de milieu-inspectie, en 

de resultaten van de plaatsbezoeken. 

Beklaagden betwisten overigens hun schuld niet. 

Het gegeven dat bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 

dd. 24.04.2018 een milieuvergunning werd verleend doet hieraan geen afbreuk vermits deze 

beslissing werd opgeheven en vervangen bij Besluit van de Bestendige Deputatie dd. 25.10.2018. 

Hierbij werd de milieuvergunning geweigerd. 

*** 

Aangezien al de lastens beklaagde bewezen verklaarde feiten door een eendaadse samenloop 

verbonden zijn dan wel de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt- -p. 7 

misdadig opzet, wordt hoofdens al deze feiten samen in toepassing van artikel 65 SW slechts één 

bestraffing, te weten de zwaarste, uitgesproken. 

Beklaagden vroegen bij conclusies om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 

toe te kennen. Dit is een buitengewone gunst. Het toekennen van een opschorting heeft als 

bedoeling de reclassering van de veroordeelde te bevorderen of zijn declassering te 

voorkomen. 

De rechtbank is van oordeel dat de feiten niet van aard zijn om voor een opschorting in 

aanmerking te komen, gelet op het maatschappelijk belang van de ruimtelijke ordening en het 

milieubeleid enerzijds en het reeds verstreken tijdsverloop en de ongewijzigde en 

voortdurende illegale toestand. Beklaagden hebben overigens slechts initiatieven genomen 

om een milieuvergunning te bekomen met hun aanvraag van 09.11.2015, ondanks aanmaning 

vanwege de Milieu-inspectie dit te doen voor 01.05.2015. 

Een dergelijke gunst zou een ongepast signaal inhouden en de indruk kunnen wekken dat de 

door hen gepleegde misdrijven slechts formaliteiten betreffen. 

Beklaagden tonen ook niet aan op welke wijze een veroordeling hun reclassering buiten 

proportie in het gedrang zou brengen. 

Aan eerste beklaagde 

aangepast is : 

wordt de hierna vermelde bestraffing opgelegd, die 

*aan de aard en de zwaarwichtigheid van de lastens haar bewezen verklaarde feiten; 

* aan het feit dat zij door de aanhangige feiten een oneerlijk voordeel geniet ten opzichte van 

andere exploitanten die de milieunormering wel naleven; 

* aan het winstoogmerk in hoofde van beklaagde; 

* aan haar gunstig strafrechtelijk verleden; 

Aan tweede beklaagde 

is : 

wordt de hierna vermelde bestraffing opgelegd, die aangepast 

* aan de aard en de zwaarwichtigheid van de lastens hem bewezen verklaarde feiten en zijn 

aandeel in de aanhangige feiten; 

* aan het feit dat door de aanhangige feiten een oneerlijk voordeel wordt gecreëerd ten opzichte 

van andere exploitanten die de milieunormering wel naleven; 

* aan het winstoogmerk in hoofde van beklaagde; 
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* aan zijn blanco strafrechtelijk verleden; 

Aangezien beklaagde nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan 12 maanden, en aangezien beklaagde hoofdens de 

bewezen feiten veroordeeld wordt tot een of meer straffen van niet meer dan 5 jaar, wordt 

hem de hierna vermelde genademaatregel van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de 

straf toegekend, gezien dit voordeel voor hem een bijkomende aansporing zal zijn om in de 

toekomst de wet stipt na te leven, daar hij moet weten dat bij een volgende veroordeling 

het thans verleende uitstel kan verloren gaan. 

Verbeurdverklaring 

Het openbaar ministerie vordert lastens eerste beklaagde, door middel van een schriftelijke 

vordering op basis van ondermeer de artikelen 42,1°, 42,2°, 42,3°, 43 en 43bis Sw. een 

totaalbedrag van 255.957 euro, als vermogensvoordelen op grond van de ten laste gelegde feiten 

in de periode van 01.01.2013 tot en met 31.12.2017. 

Deze facultatieve straf is verantwoord gelet op de feitelijke omstandigheden van de bewezen 

verklaarde feiten en het gegeven dat de ontneming van de ingevolge deze feiten verworven 

voordelen aangewezen is. 

Het is evident dat eerste beklaagde inkomsten genoten heeft uit de uitbating van haar 

zwembadencomplex en zwemvijver, zodat deze voor verbeurdverklaring als vermogensvoordeel 

uit het bewezen verklaarde misdrijf in aanmerking komen. 

Het bedrag zoals opgenomen in de schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie vindt 

steun in de gegevens van het strafdossier, in het bijzonder de jaarrekeningen van de 

Eerste beklaagde stelt dat de watersportrecreatie slechts 4,81% bedraagt in de totale omzet, 

berekend op basis van haar BTW aangiften. 

Volgens eerste beklaagde kan derhalve slechts 4,81% van de winsten beschouwd als 

vermogensvoordeel, zijnde 24.623,00 euro. 

Het verweer van beklaagden is tegenstrijdig vermits zij anderzijds besluiten dat een sluiting 

nefast zou zijn omdat er dan geen inkomsten meer gegeneerd worden. Een percentage van 

4,81% in de winstcijfers is toch eerder beperkt en kan in de redenering van beklaagden nooit tot 

gevolg hebben dat er geen inkomsten meer gegenereerd kunnen worden. 

Anderzijds is de door het Openbaar Ministerie gehanteerde verdeelsleutel van 50% in de winsten 

eerder willekeurig. 
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De uitbating van het 1s in hoofdzaak een camping met horeca-faciliteiten en 

watersportrecreatie waarbij de hoofdmoot van de inkomsten gerealiseerd zal worden door het 

verblijfstoerisme van de campinggasten. Anderzijds bezorgt de aanwezigheid van deze 

waterrecreatiemogelijkheden de camping hoe dan ook een meerwaarde en zal dit een 

aantrekkingskracht uitoefenen op potentiële bezoekers met een gunstig effect op de 

gerealiseerde omzet- en winstcijfers. 

De inkomsten uit de watersportrecreatie vloeien daarentegen deels voort uit dagrecreatie en zijn 

in die zin afhankelijk van weersomstandigheden. Hoe dan ook zijn deze inkomsten, gelet op de 

open lucht accomodaties, beperkt tot enkele maanden. 

Art. 195 Sv. noch enige andere wetsbepaling verhinderen dat de rechter het uit een misdrijf 

verkregen vermogensvoordeel in billijkheid begroot; hij kan daartoe steunen op de gegevens 

van het strafdossier die hij onaantastbaar beoordeelt. (Cass., 14 december 1994, R. Cass., 

1995,98} 

Daarenboven kan de rechtbank in toepassing van art. 43 bis in fine Sw. het bedrag van 

vermogensvoordelen verminderen teneinde geen onredelijk zware straf op te leggen. 

Op grond van voornoemde overwegingen, raamt de rechtbank bij gebreke aan meer 

concrete en precieze elementen ter berekening van het genoten voordeel, de verbeurd te 

verklaren vermogensvoordelen uit de watersportrecreatie ex aequo et bono op Y-i van de 

totale winsten uit de boekjaren 2013 tot en met 2017, zijnde 127.978,50 euro. 

Aan eerste beklaagde 

verbeurdverklaring opgelegd. 

Exploitatieverbod 

wordt bijgevolg om die redenen de bijzondere 

Het Openbaar Ministerie vordert het opleggen van een exploitatieverbod conform artikel 

16.6.5 DABM, dat bepaalt: 

Na de partijen gehoord te hebben, kan de rechter bij wijze van veiligheidsmaatregel 

het verbod uitspreken om de inrichtingen, die aan de oorsprong van het milieumisdrijf 

liggen, te exploiteren gedurende de termijnen die hij bepaalt. 

Uit de gegevens van het strafdossier en de debatten ter terechtzitting blijkt dat beklaagden 

de exploitatie ononderbroken hebben voortgezet, hetgeen door beklaagden niet wordt 

betwist. 

Het gevorderde exploitatieverbod is een veiligheidsmaatregel om verder gevaar voor mens 

of milieu te voorkomen. Volgens de memorie van toelichting betreft het een maatregel die 

onontbeerlijk is om de behoorlijke toepassing af te dwingen van het DABM. Hiermee kon 

niet anders worden bedoeld dan dat de exploitant moet voldoen aan de vergunnings-of 
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meldingsplicht en de voorwaarden moet naleven die op zijn inrichting van toepassing zijn 

(zie A. BLOCH, Het exploitatieverbod, TMR, 2016/2, 6.). 

Doordat de inrichtingen zijn ingedeeld in één van de drie klassen zijn ze per definitie 

hinderlijk. 

Art. 5.1.2 DABM bepaalt immers dat de indelingslijst voor inrichtingen van klasse 1, 2 of 3 

afhankelijk is van de grootte van de risico's of hinder. 

Volgens Art. 5 en 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet mag niemand een dergelijke 

hinderlijke inrichting exploiteren zonder de voorgeschreven vergunning of melding. 

Door de verplichting tot het aanvragen van een vergunning of tot melding moet de 

exploitant zich ervan bewust zijn dat zijn inrichting hinderlijk is. 

Het systeem is er dus een waarbij door het vergunningensysteem de mens en het leefmilieu 

worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen die de exploitatie van hinderlijke 

inrichtingen meebrengen. 

Bij gebreke aan vergunning of melding gebeurt de exploitatie clandestien en mag besloten 

worden dat er een gevaar voor mens en milieu bestaat. (zie A. BLOCH, Het 

exploitatieverbod, TMR, 2016/2, 9.). 

In casu is de inrichting niet vergund en blijven de beklaagden vastberaden in de illegale 

exploitatie van hun zwembadencomplex en zwemvijver. 

Aangezien beklaagden ondanks duidelijke aanmaningen illegaal verder hebben 

geëxploiteerd en om milieuschade te vermijden, legt de rechtbank een exploitatieverbod op 

totdat alle nodige vergunningen bekomen worden. Het niet opleggen van een 

exploitatieverbod zou immers betekenen dat beklaagden ongestoord hun activiteit kunnen 

voortzetten. 

Uit het stilzitten van de bestuurlijke overheid kan evenmin een argument worden geput, 

integendeel dit zou betekenen dat een milieu (of omgevings-) vergunning wordt geweigerd, 

een misdrijf wordt vastgesteld en de overtreder niettemin ongestoord zijn illegale activiteit 

kan voortzetten. 

Het Openbaar Ministerie vordert om aan de overtreding van het exploitatieverbod een 

dwangsom te koppelen van 250 euro per dag. 

De dwangsom strekt ertoe het exploitatieverbod te doen respecteren en deze moet 

beklaagden ertoe aanzetten zich in regel te stellen teneinde op die manier het voorwerp van 

het exploitatieverbod te doen vervallen en de dwangsom te vermijden. 

Gelet op de ernst van de feiten en de aanslepende problematiek komt de gevorderde 

dwangsom gegrond voor. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen : 

Wetboek strafvordering art. 162, 185, 194, 197; 
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Wet 29.06.1964 art. 8§1; 

Wet 05.03.1952 art.1 Wet 25.12.2016 art. 59 
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Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door KB. 31.10.2005 

art. 1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.2, gewijzigd bij art. 1KB. 13.11.2012; 

Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 

Art. 4 Vt.S.V. 

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. 

OP STRAFGEBIED 

Verbetert de dagvaarding van 15.04.2019 als volgt : 

". , in casu een inrichting voor uitbating van zwembaden (al dan niet overdekt) met een 

oppervlakte van ten minste 300 m2 : nl. rubriek 32.8.1.1°1 c van de bijlage aan Vlarem Il, zijnde 

klasse 2. 

Verklaart eerste beklaagde plichtig aan de ten laste gelegde feiten zoals omschreven in de 

dagvaarding van 26.01.2017 en aan de ten laste gelegde feiten zoals omschreven in de 

dagvaarding van 15.04.2019 en voormeld heromschreven. 

Veroordeelt eerste beklaagde voor deze vermengde feiten samen tot een 

geldboete van 7.000,00 euro, door verhoging met 70 opdeciemen (vermenigvuldiging met 

8}, gebracht wordt op 56.000,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 90 dagen. 

Verklaart verbeurd ten laste van eerste beklaagde de geldsom van 127.978,50 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, een 

bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

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

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

54,76 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Verklaart tweede beklaagde plichtig aan de ten laste gelegde feiten zoals omschreven in de 

dagvaarding van 26.01.2017 en aan de ten laste gelegde feiten zoals omschreven in de 

dagvaarding van 15.04.2019 en voormeld heromschreven. 

Veroordeelt tweede beklaagde voor deze vermengde feiten tot een 

geldboete van 3.500,00 euro, door verhoging met 70 opdeciemen (vermenigvuldiging met 

8), gebracht wordt op 28.000,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn 

van 3 jaar voor de helft van deze geldboete. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, een 

bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro. 

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

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

54,76 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

begroot op de som van 5 7,63 euro. 

Legt beklaagden het verbod op de betrokken inrichtingen te exploiteren, nl. 

de openluchtzwembaden met een oppervlakte van ten minste 300 m2, zijnde het groot 

zwembad van 450 m2, het peuterbad van 25 m2 en het rond bad met duiktoren, en 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt - - p. 13 

de zwemgelegenheid en watersportzone in vijver, meer of niet openbare waterloop, zijnde 

de zwemvijver met watersportrecreatie totdat alle nodige vergunningen voor de exploitatie 

bekomen worden onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro per dag per 

vastgestelde overtreding. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 05 augustus 2019 door de rechtbank van 

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

De heer ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer griffier. 




