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HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

geboren te 00 

wonende te 
van Belgische nationaliteit 

ter zitti ng in persoon verschenen, 

TENLASTELEGGINGEN 

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

A 
Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, sedert 01.03.2018 
bij inbreuk op artikel 6.2.1.1 o 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 art ikel 4.2.1.1° a 
(het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken). 

Te tussen 1 januari 2009 en 31 augustus 2015, meermaals, op niet nader bepaalde 
data 
het oprichten van een sta l op het perceel gelegen te 

B 
Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, , sedert 
01.03.2018 bij inbreuk op artikel 6.2.1.1 o van voormeld decreet, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige ve rgunning, 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 4.2.1.2° (een 
ontbossing zoals vermeld in art. 4.15° van het bosdecreetvan 13 juni 1990 van een met 
bomen begroeide oppervlakte bedoeld in artikel 3 §§ 1-2 van dat decreet). 
Te tussen 1 januari 2009 en 31 augustus 2015, meermaals, op niet nader bepaalde 
data 
h~'>t nnthn<:<:l'>n ::~rhtl'>r rl"' wnnina nn het perceel gelegen te 
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c 
Bij inbreuk op artikel6.1.1.1o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,, sedert 
01.03.2018 bij inbreuk op artikel 6.2.1.1 o 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, zoa ls bepaald bij artikel 4.2.1.4° 
(het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, hetzij door de bodem aan te vullen, 
op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie va n het terrein 
wijzigt. 

Te tussen 1 januari 2009 en 31 augustus 2015, meermaals, op niet nader bepaa lde 
data 
het afgraven van een landduin op het perceel gelegen te 

D 
Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een 
vergunning, handelingen te hebben gesteld waardoor een met bomen begroeide 
oppervlakte als vermeld in artikel3, §1 en §2, van het Bosdecreet van 13 juni 1990, geheel of 
gedeeltelijk is verdwenen en er aan de grond een andere bestemming of gebruik werd 
gegeven, strafbaar gesteld door artikel 16.6.3quinquies eerste lid van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Te tussen 1 januari 2009 en 31 augustus 2015, meermaals, op niet nader bepaalde 
dald 
het ontbossen achter de woning op het perceel gelegen te 

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

Overgeschreven te . Kantoor Rechtszekerheid 
nr. en ambtshalve ingeschreven. 
Ontvangen : 230,00 euro. Attaché (get.) i.o. 

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

op 18.09.2018, 

INGEVOLGE VONNIS van de correctionele rechtbank Limburg, afdeling Hasselt, 130 kamer, 

dd. 30.04.2019. bij verstek gewezen, waarbij als volgt werd beslist: 

Vooraleer te oordelen over de strafvordering en de gevorderde herstelmaatregelen 
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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 beklaagde. 

De zaak werd hernom en voor de thans anders samengestelde zetel. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde is eigenaar van een perceel te 

Op 30.05.2013 werd vastgesteld dat er mede in opdracht van beklaagde werken werden 
uitgevoerd st rekkende tot het ontbossen van het perceel achter de woning en het afgraven 
van een landduin op het perceel. De aanwezigheid van een paardenstal van 8,5 m x 7,0 m 
werd tevens vastgesteld. 
Een bevel tot stopzetting der werken werd op 31.08.2015 betekend aan beklaagde. 

Het percee l is deels gelegen in agrarisch gebied, deels in bosgebied. 

Beklaagde wordt vervolgd wegens het ontbossen, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf en 
het oprichten van een stal zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, zoals 
destijds strafbaar gesteld bij art. 6.1.1.1 o VCRO. 
Deze inbreuken zijn sedert 01.03.2018 strafbaar gesteld bij art. 6.2.1,1 o van de VCROzonder 
dat de strafmaat werd gewijzigd. 

*** 

De schuld van beklaagde aan de haar ten Jaste gelegde feiten, zoals in de dagvaarding 
omschreven, 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 onderzoekers en de toezichthoudend ambtenaar, en 
de resultaten van de plaatsbezoeken. 

Uit vergelijking van de plaatstoestand aan de hand van de foto's daterend van 2009 en de foto's 
ter illustratie van de vaststellingen van de toezichthoudend ambtenaar blijkt een aanzienlijk 
niveauverschil. De ontbossing betreft een strook van 6m. breedte en 40m. lengte. Het 
hoogteverschil bedraagt 1 m. tussen de verkaveling en de gewezen locatie van de landduin. Het 
totaal hoogteverschil tussen de top van de duin en het huidig maaiveld van perceel 
bedraagt meer dan 2 m. Centraal op de afgegraven duin lagen tal van uitgegraven 
boomstronken. 
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Beklaagde betwistte overigens haar schuld niet, zij erkende dat ze de duin liet afgraven, de 
bomen liet verwijderen en dat ze de stal bouwde in 2009. 

*** 

Aan beklaagde wordt de hierna vermelde bestraffing opgelegd, die aangepast is: 

*aan de aard en de zwaarwichtigheid van de lastens haar bewezen verklaarde feiten; 
* aan het feit dat zij door de aanhangige feiten de goede ruimtelijke ordening van de lokale 
leefgemeenschap in het gedrang heeft gebracht; 
*aan het gegeven dat beklaagde inmiddels heeft geregulariseerd en een 
omgevingsvergunning heeft bekomen. 

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 st raffen van niet meer dan 5 jaar, wordt 
haar de hierna vermelde genademaatregel van het uitstel van de tenu itvoerlegging van de 
straf toegekend, gezien dit voordeel voor haar een bijkomende aansporing zal zijn om in de 
toekomst de wet stipt na te leven, daar zij moet weten dat bij een volgende veroordeling het 
thans ver leende uitstel kan verloren gaan. 

INZAKE DE HERSTELVORDERING 

Gelet op de afgeleverde omgevingsvergunning met voorwaarden dd. 27.03.2019 is de 
herstelvordering zonder voorwerp. 

TOEGEPASTE WETIEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepa lingen: 

Wetboek strafvordering art. 162, 185, 194, 197; 

Strafwetboek art. 25, 38, 40, 65; 
Wet 29.06.1964 art. 8§1; 

Wet 05.03.1952 art.l Wet 28.12.2011 art. 2 

Wet 01.08.1985 art . 29 gewij zigd 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. 1 KB. 13.11.2012; 

Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 

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. 

Haar vonnis van 30.04.2019 verder uitwerkend . 

. OP STRAFGEBIED 

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

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 1.000 euro, door verhoging 
met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 6.000,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete za l mogen vervangen 
worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel40 van het strafwetboek 
bepaald wordt op 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis lastens deze veroordeelde wordt uitgesteld 
gedurende 2 jaren voor de helft van de geldboete, namelijk voor 500,00 euro, gebracht op 
3.000,00 euro door verhoging met 50 opdeciemen, subsidiair een vervangende 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

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 begratingsfonds voor 

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

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 

som van 297,96 euro. 

Inzake de herstelvorder ing: 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 
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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 01 oktobe r 2019 door de rechtbank van 
eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13D kamer, samengesteld uit: 
De heer ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 
in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 
met bijstand van de heer , griffier. 




