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INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

1. 

geboren te on 

wonende te 

Belg. 

Vertegenwoordigd door Mr. H. VALKEN BORG, advocaat te 3500 

Hasselt, Kempische Kaai 7 C/1.01. 

2. 

geboren te op 

wonende te 

Belgische. 

Vertegenwoordigd door Mr. H. VALKEN BORG, advocaat te 3500 

Hasselt, Kempische Kaai 7 C/1.01. 

�_/18(\ ':/ 3. 

TENLASTELEGGINGEN 

Verdacht van: 

geboren te op 

wonende te 

Belgische. 

Vertegenwoordigd door Mr. H. VALKEN BORG, advocaat te 3500 

Hasselt, Kempische Kaai 7 C/1.01. 

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

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

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

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

kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt. 

\'-.' 

\ 
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Te tussen 21 april 2010 en 25 juli 2014, op niet nader te bepalen datum 

allen als (mede)eigenaar{s), de eerste tevens als gebruiker-uitvoerder 

p.3 

Bij inbreuk op artikel 4.2.1.1.a), b) en c), artikel 4.2.1.5, a) en b) en artikel 4.2.1.6 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, strafbaar gesteld bij artikel 6.1.1.1 van diezelfde Codex 

op het onroerend goed gelegen te kadastraal gekend 

onder eigendom van de 

huwgemeenschap ingevolge aankoop dd. 

thans eigendom van en 

(elk 1/3 volle eigendom) ingevolge nalatenschap van 

overleden op en overleden op 

de hierna bepaalde handelingen te hebben gesteld, te weten: 

• bouwwerken te hebben verricht (met uitzondering van onderhoudswerken), te 

weten het optrekken of plaatsen van een constructie, het functioneel samenbrengen 

van materialen waardoor een constructie ontstaat en/of het afbreken, herbouwen, 

verbouwen en uitbreiden van een constructie 
• een grond gewoonlijk te hebben gebruikt, aangelegd of ingericht voor het opslaan 

van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval 
• een grond gewoonlijk te hebben gebruikt, aangelegd of ingericht voor het parkeren 

van voertuigen, wagens of aanhangwagens 
• de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk te hebben 

gewijzigd (indien de Vlaamse regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig 

heeft aangemerkt) 

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning van het college van burgemeester 

en schepenen 

hetzij in strijd met de afgeleverde vergunning 

namelijk: in strijd met de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning dd. 22 april 2010 de 

hierna volgende handelingen te hebben gesteld dan wel te hebben doen/laten stellen en/of 

te hebben gedoogd: 
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1. de ombouw, uitbreiding en wijziging van bestemming van een tweewoonst met 

burelen naar een verbruikszaal (horecazaak Louis' Lounge) en appartement alsmede 

het oprichten van een buitenkeuken met terrassen én het omvormen van een patio 
naar barruimte 

2. het oprichten van een opslagplaats voor podium bouw en horecamateriaal bestaande 

uit 2 containers en een standplaats voor een vrachtwagen 

3. het gewoonlijk gebruik/aanleg/inrichten van een grond voor het opslaan van allerlei 

materialen (horecamaterialen, bouwmaterialen, gasflessen edm), van 

gebruikte/afgedankte voertuigen én voor het parkeren van voertuigen, wagens of 

aanhangwagens 

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de stedenbouwkundige 

inspecteur of het college van burgemeester en schepenen conform de artikelen 6.1.41 en 

6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de uitvoering van de volgende bouw- of 

aanpassingswerken binnen een door de Rechtbank te bepalen termijn te bevelen: 

• het stopzetten van de uitbating van de horecazaak' en het terug 

omvormen van het pand naar de toestand zoals opgenomen in de 

stedenbouwkundige vergunning dd. 22 april 2010 
• het verwijderen van de opslag van horecamateriaal/materiaal voor podiumbouw, 

inclusief de containers en het stallen van de vrachtwagen 
• het stopzetten van het parkeren van voertuigen en/of aanhangwagens. 

Voorts over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 250,00 euro per dag bij niet

uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn. 

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

Overgeschreven op het hypotheekkantoor te op 

nr. en ambtshalve ingeschreven. 

Ontvangen: 230,00 euro. De Bewaarder (get.: i.o. 
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PROCEDURE 

1. 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 02.10.2018. 

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

partijen. 

2. 

2.1. 

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

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

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

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

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

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

woorden "voorafgaande stedenbouwkundige vergunning" vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 

2.2. 

Artikel 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

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

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

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

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

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

2018. 

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

handhaving van de ruimtelijke ordering en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten van 

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

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

werking getreden op 1 maart 2018. 
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2.3. 

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

betrekking tot onderhavige zaak als volgt: 

"De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige misdrijven 

genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een 

geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met één van die straffen alleen: 

1° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, of het verder 

uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1. en artikel 4.2.15, hetzij na verval, 

vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 

van schorsing van de betreffende vergunning;" 

2.4. 

De feiten waarvoor beklaagden vervolgd worden, maken een inbreuk uit op artikel 4.2.1.1°a), 

b) en c), artikel 4.2.1.5°a) en b) en artikel 4.2.1.6° VCRO namelijk 

De ombouw, uitbreiding en wijziging van bestemming van een tweewoonst met 

burelen naar een verbruikszaal (horecazaak ) en appartement alsmede 

het oprichten van een buitenkeuken met terrassen én het omvormen van een patio 

naar barruimte 

Het oprichten van een opslagplaats voor podium bouw en horecamateriaal bestaande 

uit 2 containers en een standplaats voor een vrachtwagen 

Het gewoonlijk gebruik/aanleg/inrichten van een grond voor het opslaan van allerlei 

materialen (horecamaterialen, bouwmaterialen, gasflessen edm) van 

gebruikte/afgedankte voertuigen én voor het parkeren van voertuigen, wagens of 

aanhangwagens 

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

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

handhaving van de omgevingsvergunning en de strafmaat is eveneens dezelfde gebleven. 

De feiten zelf, voorwerp van de tenlastelegging, blijven hierdoor ongemoeid en deze 

wetswijzigingen wijzigen derhalve noch de strafbaarheid van de feiten noch de strafmaat. 

Beklaagden werden hiervan in kennis gesteld en hebben de gelegenheid gekregen hun 

verweermiddelen desbetreffend naar voren te brengen. 

(). 
T 
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3. 

Op het verzoek van beklaagden tot het opleggen van een bemiddelingspoging bij de Hoge 

Raad voor Handhavingsuitvoering wordt niet ingegaan gezien de hangende aanvraag tot 

regularisatie. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. 

De schuld van eerste, tweede en derde beklaagde aan de hen ten laste gelegde feiten wordt 

ten genoegen van recht bewezen door de onderzoeksresultaten verzameld tijdens het 

vooronderzoek en tijdens het ter zitting gevoerde onderzoek. 

De rechtbank verwijst naar de vaststellingen van 24 juli 2014 van controleambtenaar van 

de stad Hasselt vervat in het proces-verbaal nr. met bijgevoegde stukken 

(plannen, foto's, uittreksel vergunningenregister) 

Ter zitting van 30.10.2018 gaf de raadsman van beklaagde te kennen de feiten niet te 

betwisten. 

2. 

Ter zitting van deze rechtbank 02.10.2018 werd verzocht aan beklaagden het voordeel van 

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

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

derhalve een uitzonderlijk karakter te behouden. 

Opschorting strekt ertoe te voorkomen dat een veroordelende maatregel, buiten haar 

normalerwijze te voorziene gevolgen en/of door de eraan verbonden publiciteit, voor de 

beklaagde een onevenredige sociaal-economische declassering zou meebrengen. 

De elementen waarover de rechtbank thans beschikt laten echter niet toe aan te nemen dat 

deze redengeving in casu voorhanden is, zodat op het verzoek tot opschorting niet wordt 

ingegaan. 

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

op: 
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- de aard en de ernst van de gepleegde feiten, die getuigen van weinig respect voor de regels 

van de ruimtelijke ordening 

- de persoon van ieder van de beklaagden 

- en het blanco strafregister van ieder van de beklaagden. 

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

geldboete. 

Gezien het blanco strafregister van ieder van de beklaagde wordt aan ieder van de beklaagde 

het hierna bepaalde uitstel van de strafuitvoering toegekend. 

Dit voordeel zal voor ieder van de beklaagden een aansporing zijn om in de toekomst de wet 

stipt na te leven, nu bij een volgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan. 

Gelet op de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, bepaalt de rechtbank de 

proeftermijn op 3 jaar. 

BEOORDELING HERSTELVORDERING 

Beklaagden stellen dat een beslissing met betrekking tot de ingediende 

regularisatieaanvraag uiterlijk op 03.11.2018 zal tussenkomen. Het komt de rechtbank 

passend voor, alvorens over de herstelvordering te oordelen, deze beslissing af te wachten 

zodat beklaagden hieromtrent uitsluitsel kunnen brengen. 

De heropening van de debatten dringt zich op zoals hierna bepaald. 

TOEGEPASTE WETIEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek Strafvordering art. 162,185,194,197 

Strafwetboek art. 38,40, 

Wet 29.06.1964 art. 8§1 

Wet 05.03.1952 art. 1 en Wet 25.12.2016 art. 59 

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 19.03.2017 art. 4§3 

Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 
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UITSPRAAK 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK. 

OP STRAFGEBJED 

Eerste beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten zoals omschreven in de dagvaarding. 

Veroordeelt hem tot een geldboete van 5.000,00 euro, door verhoging met 50 opdeciemen 

(vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 30.000,00 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 DRIE JAAR voor 4/5 van de geldboete, namelijk voor 4000,00 euro, gebracht op 

24.000,00 euro door verhoging met 50 opdeciemen. 

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

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 

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

gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot 1/3 van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

voor hem begroot op de som van 112,79 euro. 

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

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

53,58 euro. 

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

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

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten zoals omschreven in de dagvaarding. 

Veroordeelt haar tot een geldboete van 2.000,00 euro, door verhoging met 50 opdeciemen 

(vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 12.000,00 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 DRIE JAAR voor 4/5 van de geldboete, namelijk voor 1600,00 euro, gebracht op 9.600,00 

euro door verhoging met 50 opdeciemen. 

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

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 

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

gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot 1/3 van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

voor haar begroot op de som van 112,79 euro. 

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

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

53,58 euro. 

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

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

Derde beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten zoals omschreven in de dagvaarding. 

Veroordeelt haar tot een geldboete van 2.000,00 euro, door verhoging met 50 opdeciemen 

(vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 12.000,00 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. 
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Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn 

van DRIE JAAR voor 4/5 van de geldboete, namelijk voor 1600,00 euro, gebracht op 9.600,00 
euro door verhoging met 50 opdeciemen. 

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

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 

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

gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot 1/3 van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

voor haar begroot op de som van 112,79 euro. 

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

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

53,58 euro. 

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

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

houdt de uitspraak over de herstelvordering aan en beveelt terzake een heropening van de 
debatten op de zitting van deze rechtbank en kamer in zaal 2/8 van 5 maart 2019 om 9 uur. 

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

Het vonnis werd gewezen, nadat erover beraadslaagd werd, door mevrouw 1. LOMMELEN, 

alleenzetelend rechter. 

De griffier stelt vast dat mevrouw 1. LOMM ELEN, alleenzetelend rechter, in de 

onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen en uit te spreken wegens wettelijke 

verhindering (art. 786, lid 1 Ger. W.) 

Wij, C. COOPMANS, afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, 

afdeling Hasselt, bevestigen de onmogelijkheid van mevrouw 1. LOM MELEN, om het vonnis 

te ondertekenen en uit te spreken wegens wettelijke verhindering en duiden de heer K. 

GRUYTERS, rechter, aan om mevrouw 1. LOM MELEN, die het vonnis heeft beraadslaagd en 

gewezen, te vervangen op het ogenblik van de uitspraak (art. 782bis, lid 2 en 786 lid 1 

Ge:,w.J. 
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Het vonnis werd uitgesproken op 30 oktober 2018 in openbare zitting van de 13d kamer van 

de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt door: 

De heer K. GRUYTERS, rechter, aangewezen door de afdelingsvoorzitter om uit te spreken; 

In aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van S. THANS, griffier. 

,/(/ .��.�) 
- . - � . S. THANS K. GRUYTE 




