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Rechtbank van eerste aanleg Limburg-afdeling Hasselt -

TENLASTELEGGINGEN 

HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDEN 

1. 
geboren te 
wonende te 

op 

van Belgische nationaliteit 

Naamloze vennootschao 

met als KSO-nummer 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 

beide ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

de balie van 

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

· p. 2 

, advocaat bij 

bij inbreuk op artikel6.1.1.1 ° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 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 
4.2.1.4° (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 van het terrein wijzig, 
sedert 01.03.2018 strafbaar gesteld door artikel6.2.1, 1 o van voornoemd decreet, 
namelijk 

l.Naamloze vennootschap 
2 

Te op 10 december 2014 

het ophogen van het reliëf met 50 cm van de percelen gelegen tE 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 
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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 

Tweede beklaaede is eigenaar van de percelen en gelegen te 
kadastraal gekend 

Eerste beklaagde is afgev. bestuurder van de 
Volgens de vaststellingen van de stedebouwkundig ambtenaar op 10.12.2014 werd een 
gedeelte van voornoemde percelen opgehoogd met aangevoerde grond tot een hoogte van 
±50cm. 

Op 23.06.2015 werd vastgesteld dat de ophoging ongewijzigd was gebleven en dat er 
laurierstruiken werden aangeplant. 

De percelen zijn gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Beklaagden worden vervolgd wegens het ophogen van het reliëf met 50 cm zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, zoa ls destijds strafbaar gesteld bij art. 
6.1.1.1° en 3° VCRO. 
Deze inbreuken zijn sedert 01.03.2018 strafbaar gesteld bij art. 6.2.1,1 oen r van de VCRO 
zonder dat de strafmaat werd gewijzigd. 

*** 

Beklaagden betwisten de materialiteit van de feiten niet, eerste beklaagde erkende een 6-tal 
kleine vrachtwagens met bietengrond te hebben laten lossen. Zijn bedoeling was de grond 
te verrijken om vervolgens hierop druivelaars te planten. 

Beklaagden betwisten echter dat deze ophoging vergunningsplichtig was bij gebreke aan 
aanmerkelijke reliëfwijziging, gelet op het beperkte karakter ervan. 

Vooreerst dient vastgesteld dat het geheel van de percelen een 
oppervlakte beslaat van 
De ophoging die het voorwerp uitmaakt van de strafvordering is echter beperkt tot "een 
gedeelte van de percelen". 
Uit de schets (st. 11} blijkt dat het bewuste gedeelte centraal gelegen is binnen het geheel 
van de percelen, eigendom van tweede beklaagde, en hiervan slechts een fractie uitmaakt. 
Volgens beklaagden gaat het slechts om 500m2 op het totale oppervlak van meer dan 1 ha., 
zijnde 4,77% van de totale oppervlakte. 
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Uit het fotodossier blij kt een zichtbaar niveauverschil zonder dat uit de vaststell ingen van de 
stedebouwkundig ambtenaar kan afgeleid hoeveel het hoogteverschil precies bedraagt. 
Uit de vaststell ingen van de stedebouwkundig ambtenaar kan derhalve besloten tot een 
ophoging die op bepaalde plaatsen een maximale hoogte bereikt van 50 cm. 

Uit de vaststellingen van de stedebouwkundig ambtenaar blijkt evenmin in welke mate deze 
beperkte reliëfwijziging de aard of functie van het terre in kan wijzigen. 
Enige gevolgen voor de waterhuishouding of voor de omgeving zijn niet gesignaleerd. 

Deze reliëfwijziging van max. 50 cm. op bepaa lde plaatsen over een oppervlakte van 500m2, 

centraa l gelegen binnen de percelen van tweede beklaagde met een totale oppervlakte van 
meer dan 1 ha is eerder marginaal en kan niet worden beschouwd als een aanmerkel ijke 
w ijziging van het rel iëf die de aard of de funct ie ervan wijzigt. 

Beklaagden worden derhalve vrijgesproken. 

*** 

INZAKE DE HERSTELVORDERING 

De dagvaarding werd op 28.08.2019 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 
. met ref. 

De herstelvordering kan gelet op de vrijspraak, niet worden ingewilligd. 

TOEGEPASTE~ETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 185, 191, 197; 

Wet 15.06.1935 art . 13,14,31-41 

De wetsbepalingen zoa ls vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED 

Spreekt eerste en tweede beklaagde vrij van de hen ten laste gelegde feiten. 

Legt de kosten ten laste van de Belgische Staat. 
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Inzake de herstelvordering, 

Verklaart de herstelvordering ongegrond. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 01 oktober 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. 




