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Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren - TG66.97.669/2011 -

TENLASTELEGGING 

Verdacht van: 

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

geboren te :>p 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

Bijgestaan door mr. . advocaat te 

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

p. 2 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, sedert 01.03.2018 

bij inbreuk op artikel 6.2.1.1° van voormeld decreet, hetzij zonder voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 

vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van 

de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° a 

(het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken), sedert 

01.03.2018 strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, 1° van voornoemd decreet, namelijk: 

Te 

in de periode van 1 januari 2011 tot en met 21 december 2011, op een niet nader bepaalde 

datum 

het verharden van een perceel en plaatsen van een slagboom zonder vergunning 

op het perceel te 

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

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid op 01/03/2019, 

nr. en ambtshalve ingeschreven. 

Ontvangen : 230,00 euro. Financieel assistent (get.} 
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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 aanwezige partij. 

Men sprak de Nederlandse taal. 

VOORAFGAAND 

De behandeling van de zaak wordt hernomen voor de thans anders samengestelde zetel. 

De dagvaarding werd overgeschreven in de registers van het kantoor Rechtszekerheid 

onder de referte . De strafvordering is ontvankelijk. 

De herstelvordering van het College van Burgemeester en Schepenen werd ingeleid bij het 

openbaar ministerie bij brief van 17 augustus 2016. De herstelvordering is ontvankelijk. Bij 

deze vordering sloot de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zich aan bij brief van 1 

december 2016. 

BEOORDELING VAN DE TENLASTELEGGING 

Beklaagde wordt vervolgd wegens het verharden van een perceel en het plaatsen van een 

slagboom zonder vergunning en dit te in de periode van 1 januari 2011 tot en met 

21 december 2011. 

Gelet op de omschrijving van de tenlastelegging door het openbaar ministerie viseert zij 

blijkbaar de verharding en het plaatsen van de slagboom als een voortdurend misdrijf tijdens 

de periode van 1 januari 2011 tot en met 21 december 2011, met name zou beklaagde 

gedurende bijna 12 maanden de verhardings - en plaatsingswerken hebben uitgevoerd. 

De eerste vaststelling in dit dossier is een proces-verbaal van vaststelling van de 

handhavingsambtenaar van 21 december 2011, namelijk stelt zij op 21 december 

2011 vast dat er op het perceel kadastraal gekend onder 

(door de ambtenaar verkeerdelijk aangeduid als B2) bouwwerken werden uitgevoerd 

door beklaagde zonder dat hij hiervoor een vergunning aanvroeg. Op dat ogenblik zijn de 

werken voltooid zoals vastgesteld en gedocumenteerd met foto's door de vaststellende 

ambtenaar. 

Blijkens de verklaringen van beklaagde zou hij de werken hebben uitgevoerd eind 2010-

begin 2011. 
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Gelet op het ontbreken van concrete gegevens over de start en de duur van de werken en de 

vaststelling dat de werken alleszins voltooid waren op 21 december 2011 en rekening 

houdende met het feit dat dergelijke werken enige tijd in beslag nemen, baseert de 

rechtbank zich op de verklaring van beklaagde om de incriminatieperiode te bepalen als 

volgt : 

' ... van 1 december 2010 tot 1 februari 2011'. 

De verjaring werd de laatste maal rechtsgeldig gestuit op 21 december 2011 door het 

proces-verbaal van vaststelling vanwege de handhavingsambtenaar. Immers de volgende 

stuitingsdaad vond plaats na 31 januari 2011, namelijk de opmaak van de herstelvordering 

bijna 4,5 jaar na de enige vaststelling in dit dossier en dit op 13 mei 2016, stuitingsdaad die 

zich situeert buiten de oorspronkelijke vijfjarige verjaringstermijn en dus niet in aanmerking 

komt om de verjaring rechtsgeldig te stuiten. 

Derhalve zijn de feiten waarvoor beklaagde wordt vervolgd verjaard en komt de 

strafvordering te vervallen. 

HERSTELVORDERING 

Gelet op de ingetreden verjaring met betrekking tot de strafvordering, dient ook te worden 

onderzocht of de herstelvordering eventueel is verjaard. 

Het verjaringsregime van de herstelvordering voor de strafrechter is onderworpen aan de 

volgende basisregels. 

De herstelvordering moet tijdig ingesteld en de strafvordering moet aanhangig gemaakt zijn 

vóór het verval van de strafvordering. De burgerlijke rechtsvordering geldt als een 

accessorium van de strafvordering. Zij mag slechts samen met de strafvordering bij de 

strafrechter aanhangig worden gemaakt. Dit impliceert dat de strafrechter enkel uitspraak 

zal kunnen doen over de herstelvordering onder de dubbele voorwaarde dat het herstel 

gevorderd werd vóór het verval van de strafvordering én deze strafvordering bij het 

vonnisgerecht aanhangig werd gemaakt voor ze vervallen was. Indien voldaan is aan deze 

dubbele voorwaarde dan blijft de strafrechter bevoegd om uitspraak te doen over de 

herstelvordering ondanks het (later) verval van de strafvordering. De strafrechter heeft dan 

niet meer te oordelen over de gegrondheid van de tegen de beklaagde ingestelde 

herstelvordering, doch enkel over de vraag of de beklaagde een onrechtmatige daad heeft 

gesteld die voldoet aan de constitutieve bestanddelen van het strafbaar feit dat hem ten 

laste was gelegd. Het komt er m.a.w. op aan na te gaan op welk tijdstip de herstelvordering 

werd ingesteld, op welk tijdstip de strafvordering aanhangig werd gemaakt en op welk 

tijdstip de strafvordering vervalt. 
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Het moment waarop de herstelvordering wordt ingesteld, is het moment waarop de 

bevoegde overheid deze inleidt bij het parket bij gewone brief, in naam van het Vlaamse 

Gewest of van het college van burgemeester en schepenen. In casu werd de 

herstelvordering ingeleid bij het parket door een brief van het college van burgemeester en 

schepenen van 17 augustus 2016, dit is op een ogenblik dat de strafvordering nog niet 

vervallen was door verjaring gelet op de stuitingsdaad op 21 december 2011. Vervolgens 

dient te worden nagegaan op welk ogenblik de strafvordering aanhangig werd gemaakt bij 

het vonnisgerecht. Zij moet immers voor haar verval aanhangig zijn gemaakt bij het 

vonnisgerecht. Opdat de rechter kennis zou kunnen nemen van de herstelvordering, volstaat 

het immers niet dat zij werd ingesteld door de handhavende overheid voor het verval van de 

strafvordering. Deze strafvordering moet tevens voor haar verval regelmatig aanhangig 

gemaakt zijn bij de strafrechter. Dit gebeurde via rechtstreekse dagvaarding aan beklaagde 

betekend op 12 december 2018, dit is ruim na het verval van de strafvordering ingevolge 

verjaring. 

Bijgevolg heeft de rechtbank geen rechtsmacht om te oordelen over de herstelvordering. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek Strafvordering art. 185,197 

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. 

Verbetert de incriminatieperiode als volgt : 

'. .. van 1 december 2010 tot 1 februari 2011'; 

Stelt vast dat de strafvordering is vervallen ingevolge verjaring; 

Verklaart zich zonder rechtsmacht om te oordelen over de herstelvordering; 

Laat de kosten ten laste van de Belgische Staat. 
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Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 3 december 2019 

door de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren sectie correctioneel, 11 e 

kamer, samengesteld uit : 

Mevrouw rechter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van 

uitspraak, 

met bijstand van mevrouw . griffier. 




