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Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE : 

BEKLAAGDEN : 

1) ., met als KSO-nummer 1 
met maatschappelijke zetel gevestigd te t • 

Ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

mr. :, advocaten bij de balie 

, loco 

2) 1, geboren te op • 

1 en wonende te 
n atlonaliteit. 

mr. 

Ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

advocaten bij de balie 

van Belgische 

·.loco 

,. 

3) • 1 , met als KB0-

nummer• 1 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 

4) 

Ter zitting vertegenwoordigd door mr . . 

mr. advocaten bij de balie 1 

1, geboren te 
· en wonende te 

Belgische nationaliteit. 

mr. 

Ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

advocaten bij de balie 1 

1. INHOUD TENLASTELEGGINGEN : 

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

, loco 

op 25 
•, van 

. loco 
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A 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° 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.l.5°b (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren 

van voertuigen, wagens of aanhangwagens) werd uitgevoerd. 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid . 

(de tweede}, 

vierde) 

van 20 december 2015 tot 5 januari 2016: 

· (de eerste), '. 

(de derde), 1· ··· 

het parkeren van ca. 200-tal vrachtwagens op de percelen gelegen te • 

:, eigendom van 

(de 

(deels agrarisch deels natuurgebied), eigendom van 

1 en eigendom van · · 1. Het perceel 

1 bestaat niet in de documentatie van de Administratie. 

(de feiten sedert 1 maart 2018 strafbaar gesteld bij artikel 6.2.1.1° van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening ) 

B 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 

op artikel 4§1 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 (Vlarem 1). 

(de feiten sedert 23 februari 2017 strafbaar gesteld bij artikel 6 al.1 van Decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikel 5.2.1§6, al. 1 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 Il) 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid · (de eerste), 
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n _____________ ;_._P·...,;,,_/ ___ _ 

(de tweede), 1 
vierde) 

. (de derde), 1 

Te : in de periode van 20 december 2015 tot 5 januari 2016: 

(de 

door zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een 
inrichting te hebben geëxploiteerd, namelijk het stallen van ca. 200 vrachtwagens (trekkers 
en opleggers) op een weide. (thans rubriek 15.1.2° van bijlage 1 van Vlarem 2) 

(deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van 
11.10.2018. 
Ref.: 
Bedrag : 230,00 euro. 
De Adviseur, 
(Get.). rt, 

2.PROCEDURE : 

Gezien het bevel van dagvaarding, rechtsgeldig aan beklaagde betekend. 

op 

De zaak werd behandeld tijdens de openbare zitting van 05.03.2019 waarop werden 
gehoord: 

- Het openbaar ministerie in haar uiteenzetting van de zaak en in haar vordering, bij 
monde van dhr. 

- Mr. , voornoemd, in zijn verdedigingsmiddelen namens de vier 
beklaagden en in zijn verwijzing naar zijn neergelegde besluiten. 

Men sprak de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van het geding. 

De rechtbank stelt vast dat werd voldaan aan de verplichting om de dagvaarding te doen 
overschrijven in het hypotheekkantoor (thans kantoor Rechtszekerheid) van het gebied waar 
het betreffend goed gelegen is. 
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De strafvordering is ontvankelijk. 

3. BEOORDELING: 

OP STRAFGEBIED 

Uit het strafdossier blijkt dat tijdens de periode van 20.12.2015 tot 05.01.2016 een aantal 
percelen in · . _ . eigendom van derde beklaagde 

dan wel_ van haar zaakvoerder vierde beklaagde · · ·--- - werden 
gebruikt voor het tijdeli�k parkeren van een tweehonderdtal vrachtwagens van een Hongaars 
tra nspo rtbed rijf. 

Dit Hongaars bedrijf zocht een oplossing om tijdens de verlofperiode rond de 
eindejaarsfeesten 2015 haar vrachtwagens te stallen en was in contact gekomen met eerste 
beklaagde 1 · en haar zaakvoerder tweede beklaagde 
die op hun beurt contact zochten met derde beklaagde 

. en haar beherend vennoot vierde beklaagde 

Beklaagden kwamen·onderling overeen dat de vrachtwagens gedurende een tweetal weken 
mochten gestald worden op de terreinen van derde en vierde beklaagde, die hiervoor van 
eerste beklaagde een vergoeding ontvingen van € 3.460,00. Eerste beklaagde factureerde 
o.m. de terbeschikkingstelling van de parkeerruimte aan het Hongaars transportbedrijf voor 
een bedrag van€ 37.268,00. 

Thans worden alle beklaagden ervan verdacht om als dader of mededader tijdens de hoger 
vermelde periode zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning handelingen te 
hebben uitgevoerd die vergunningsplichtig waren, meer bepaald door het gewoonlijk 
gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens 
of aanhangwagen (tenlastelegging A). 

Zij worden er ook van verdacht om tijdens diezelfde periode zonder voorafgaande 
milieuvergunning een hinderlijke inrichting te hebben geëxploiteerd door het stallen van ca. 
tweehonderd vrachtwagens op een weide (tenlastelegging B). 

TENLASTELEGGING A 

De feiten waarvoor beklaagden vervolgd worden onder tenlastelegging A maken een inbreuk 
uit op artikel 4.2.1,5°, b) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (verder 'VCRO') ("een 

grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor het parkeren van voertuigen, 

wagens of aanhangwagens") en zijn na de inwerkingtreding van het decreet van 25.04.2014 
. . 

·� 
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betreffende de omgevingsvergunning nog steeds strafbaar gebleven, weliswaar thans op 
grond van artikel 6.2.1, eerste lid, 1° VCRO. Ook de strafmaat is gelijk gebleven. 

Met 'gewoonlijk gebruik' beoogt de decreetgever geen vergunningsplicht voor het toevallig 
parkeren van voertuigen, maar vereist hij een gebruik van de grond dat een zekere 
regelmaat vertoont en een zekere tijd moet duren vooraleer een stedenbouwkundige 
vergunning noodzakelijk is. Het misdrijf bestaat van zodra door meerdere handelingen van 
gebruik zonder dat daartoe de nodige vergunning was verkregen, het gewoonlijk gebruik 
ontstaat, wat de rechter onaantastbaar in feite beoordeelt. 

Het staat niet ter betwisting dat de grond gedurende de gehele incriminatieperiode van 
20.12.2015 tot 05.01.2016 (oftewel voor een duur van zeventien dagen) aanhoudend werd 
gebruikt voor het parkeren van een tweehonderdtal vrachtwagens. 

De kwestieuze gronden zijn volgens het gewestplan 1 : deels gelegen in agrarisch 
gebied en deels in natuurgebied. Alhoewel uit het strafdossier niet blijkt waarvoor deze 
gronden gewoonlijk gebruikt werden, staat het volgens de rechtbank wel voldoende vast dat 
dit niet voor het parkeren van vrachtwagens was. 

Een dergelijk gebruik gedurende een eenmalige en aaneensluitende periode van zeventien 
dagen overstijgt het occasioneel karakter niet en levert niet het gewoonlijk gebruik op dat 
de decreetgever vergunningsplichtig wenste te stellen. 

Beklaagden hadden kennelîjk enkel het doel voor ogen om éénmalig één enkele klant toe te 
laten haar (weliswaar tweehonderd) vrachtwagens op de terreinen te parkeren, in welke 
omstandigheden niet kan worden aangenomen dat beklaagden er een gewoonte van 
maakten om de gronden te gebruiken als parkeerterrein voor voertuigen. 

Er wordt dan ook geen inbreuk op artikel 4.2.1,5°, b) VCRO aangetoond, zodat beklaagden 
dienen te worden vrijgesproken. 

TENLASTELEGGING B 

Het feit zoals omschreven onder tenlastelegging B hield tijdens de incriminatieperiode een 
inbreuk in op artikel 4, §1 van het decreet van 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning 
en op artikel 5, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 06.02.1991 houdende 
vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem 1), volgens 
welke bepalingen niemand zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 
bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting van de eerste of de tweede klasse 
mag exploiteren. 
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Beide normen werden ingevolge het decreet van 25.04.2014 

omgevingsvergunning opgeheven met ingang vanaf 23.02.2017. 

·-p. 7 I I 
betreffende de 

Het ten laste gelegd feit onder B is evenwel strafbaar gebleven ingevolge artikel 6, eerste lid 
van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning en ingevolge artikel 
5.2:1, §6, eerste lid van het decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid ('DABM'). De voormalige lijst van hinderlijke inrichtingen, te weten bijlage 1 bij 
Vlarem 1 is thans bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne {Vlarem Il) geworden. 
Ook de strafmaat is dezelfde gebleven. 

Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat tijdens de hogervermelde incriminatieperiode 
op de terreinen van derde en vierde beklaagde een inrichting werd geëxploiteerd voor het 
stallen van mee,r dan 25 autovoertuigen of aanhangwagens, welke inrichting krachtens 
rubriek 15.1.2° van bijlage 1 bij Vlarem 1 (thans identiek onder Vlarem Il) was ingedeeld als 
een hinderlijke inrichting van de tweede klasse, zonder dat hiervoor een voorafgaande en 
schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid werd verkregen. 

De vaststelling dat de terreinen slechts éénmalig en gedurende een korte periode werden 
gebruikt voor het stallen van een tweehonderdtal vrachtwagens, belet niet dat er sprake is 
van de exploitatie van een inrichting in de zin van de milieuwetgeving. Uit niets blijkt dat er 
in casu sprake zou zijn van een tijdelijke inrichting in de zin van artikel 5.1.1, 11° van het 
DABM, waarvoor overigens nog steeds een vergunning vereist is. 

Derde en vierde beklaagde waren als eigenaars en gebruikers van de gronden waarop de 
hinderlijke inrichting werd geëxploiteerd, verantwoordelijk voor het aanvragen van de 
vergunning, maar hebben wetens en willens nagelaten om dit te doen. Zij zijn schuldig als 
daders. 

Eerste en tweede beklaagde waren tussenpersonen tussen de Hongaarse opdrachtgever en 
de eigenaars van de gronden. Zij hebben derde en vierde beklaagde aangezocht om er de 
hinderlijke inrichting op te zetten en te exploiteren, goed wetende dat hiervoor een 
voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid nodig was, waarover 
noch derde, noch vierde beklaagde beschikten. Dat zij kennis hadden van de van toepnssing 
zijnde reglementering, blijkt genoegzaam uit het feit dat eerste beklaagde voor zijn eigen 
bedrijfsterreinen wel over een dergelijke vergunning beschikte. 
Op deze wijze hebben eerste en tweede beklaagde minstens noodzakelijke hulp verleend tot 
de uitvoering van het misdrijf, dat zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd op 
de wijze zoals dit in concreto is gebeurd. Zij zijn minstens schuldig als mededaders. 

Krachtens artikel 5, lste en 2de lid Sw. is een rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk 
voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn 
doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, 
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voor zijn rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt 

uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel 

degene die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde 

natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd, kan hij samen met de 

verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld. 

Uit de gegevens van het vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat 

de beide rechtspersonen betrokken zijn geweest bij het haar ten laste gelegd feit onder Ben 

dat zij daarvoor verantwoordelijk waren. 

Beide vennootschappen betreffen kleine rechtspersonen met een eenvoudige structuur, 

zodat er geen groot verschil bestond tussen de individualiseerbare beslissingen, 

verwezenlijkt door beklaagden en en het corporatief 

handelen. Het gedrag en beleid van deze beslissingnemers was dermate determinerend dat 

ook in hoofde van de rechtspersonen het intentioneel element van het bewezen verklaard 

misdrijf kwam vast te staan. 

Nu de : . in casu uitsluitend verantwoordelijk 

gesteld wordt wegens het optreden van haar toenmalig beherend vennoot r · · · ·  - · -----

die het misdrijf in concreto bewust, vrijwillig en zonder dwang heeft gepleegd, dient in casu 

te worden besloten tot een gelijktijdige veroordeling van zowel de natuurlijke persoon als de 

rechtspersoon. Hetzelfde geldt voor de - · · - - --- en haar zaakvoerder 

Beklaagden worden dan ook allen schuldig bevonden aan het onder tenlastelegging B 

beoogd misdrijf. 

STRAFTOEMETING 

Het bewezen verklaard feit onder tenlastelegging B is maatschappelijk onaanvaardbaar en 

geeft blijk van een gebrek aan respect voor het leefmilieu en een zucht naar persoonlijk 

profijt ten koste hiervan. Beklaagden hebben hun eigen economische belangen gesteld 

boven het algemeen belang dat de gemeenschap heeft bij het behoud van een gezond en 

waardevol leefmilieu. 

De rechtbank gaat niet in op het verzoek van beklaagden om hen het voordeel van de 

opschorting te verlenen, nu een dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om hen afdoende 

te wijzen op hun maatschappelijke beperkingen en verplichtingen, en bovendien geen 

aanwijzingen voorliggen dat een veroordelende maatregel, buiten de normale gevolgen, 

voor beklaagden een onevenredige sociaal-economische declassering zou meebrengen. 
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Uit het strafdossier blijkt wel dat het bewezen verklaard feit een éénmalige inbreuk betreft, 
die zich heeft voorgedaan gedurende een korte periode van circa zeventien dagen. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank tevens rekening met de aard en de ernst van het 
feit, het maatschappelijk nadeel ervan, de persoonlijkheid van beklaagden; hun 
onderscheiden strafrechtelijk verleden en tenslotte met de sedert het feit verstreken tijd 
zonder dat de redelijke termijn van de strafvervolging werd geschonden, nu immers 
onvoldoende aanwijzingen voorliggen van een onverantwoorde stilstand van het 
gerechtelijk apparaat. 

Om aan beklaagden het ontoelaatbare van hun handelen te doen inzien, komt het gepast 
voor om hen een bestraffing op te leggen zoals hierna bepaald. 

De rechtbank gelast ten gunste van alle beklaagd en, die daartoe aan de wettelijke 
voorwaarden voldoen, dat de tenuitvoerlegging van hun straf wordt uitgesteld in de mate 
zoals hierna omschreven, hetgeen voor beklaagden een bijkomende aansporing zal zijn om 
zich in de toekomst van dergelijke feiten te onthouden, daar zij moeten weten dat bij een 
volgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan. 

BETREFFENDE DE GEVORDERDE VERBEURDVERKLARING 

Het openbaar ministerie vorderde schriftelijk de verbeurdverklaring van het door eerste 
beklaagde genoten wederrechtelijk vermogensvoordeel, dat zij begroot op een bedrag van€ 
37.268,00, alsook van het door derde beklaagde genoten wederrechtelijk 
vermogensvoordeel, dat zij begroot op een bedrag van € 3.460,00. 

De gevorderde verbeurdverklaring is facultatief. 

Het is inderdaad onaanvaardbaar dat de vermelde veroordeelden, lastens wie het misdrijf 
onder tenlastelegging B bewezen werd verklaard, in het bezit zouden blijven van de illegale 
opbrengsten hiervan. 

Rekening houdend met omstandigheden van billijkheid, en om te vermijden dat aan de 
veroordeelden een onredelijk zware straf wordt opgelegd, vermindert de rechtbank het 
bedrag van de verbeurd te verklaren vermogensvoordelen bij equivalent tot € 18.634,00 in 
hoofde van de 1 en € 1. 730,00 in hoofde van de 
1 

OP BURGERLIJK GEBIED: 

In toepassing van art. 4 V.T.Sv. houdt de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 
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4. TOEGEPASTE WETTEN : 

Wetboek van rechtspleging in strafzaken: 194, 185. 

Strafwetboek: 40, 42-43, 43 bis. 
Art. 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995. 

Art. 8 van de Wet van 29.6.1964 gew. bij art. 4 van de Wet van 10.2.1994. 

Wet van 13.4.2005. 

Wet van 15.6.1935: art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41. 

! 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de geding inleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK: 

De Rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED: 

EERSTE BEKLAAGDE 

Verklaart de eerste beklaagde niet schuldig aan het feit onder tenlastelegging A, zoals 

omschreven in het bevel van dagvaarding en spreekt eerste beklaagde hiervoor vrij. 

Verklaart eerste beklaagde schuldig aan het feit onder tenlastelegging B, zoals omschreven 

in het bevel van dagvaarding. 

Veroordeelt eerste beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit sub B tot een geldboete 

500,00 euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 3.000,00 euro. 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van een breukdeel van drie / vierde van deze geldboete, zijnde 375,00 

euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 2.250,00 euro. 

Beveelt lastens eerste beklaagde de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 

18.634,00 euro. 



-p.11 j' Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren 

7 
Verplicht eerste beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, 

gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003, het K.B. van 19 december 2003, het K.B. van 31 

oktober 2005 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van een 
bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 euro, bij 
wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, ingesteld bij artikel 28 van de Wet 

van 01.08.1985. 

Legt aan eerste beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K.B. van 
28.12.1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een 
vergoeding op van 53,58 euro. 

Verplicht de eerste beklaagde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds 
voor juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20 euro. 

Verwijst de eerste beklaagde tot X van de kosten van de strafvordering tot op heden in 
totaal begroot op 367,67 euro. 

TWEEDE BEKLAAGDE 

Verklaart de tweede beklaagde niet schuldig aan het feit onder tenlastelegging A, zoals 
omschreven in het bevel van dagvaarding en spreekt eerste beklaagde hiervoor vrij. 

Verklaart tweede beklaagde schuldig aan het feit onder tenlastelegging B, zoals omschreven 

in het bevel van dagvaarding. 

Veroordeelt tweede beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit sub B tot een geldboete 

500,00 euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 3.000,00 euro of een 

vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van een breukdeel van drie / vierde van deze geldboete, zijnde 375,00 

euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 2.250,00 euro. 

Verplicht tweede beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, 

gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003, het K.B. van 19 december 2003, het K.B. van 31 

oktober 2005 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van een 

bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdec iemen en alzo gebracht op 200,00 euro, bij 
wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, ingesteld bij artikel 28 van de Wet 
van 01.08.1985. 
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Legt aan tweede beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K.B. van 
28.12.1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een 
vergoeding op van 53,58 euro. 

Verplicht de tweede beklaagde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds 
voor juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20 euro. 

Verwijst de tweede beklaagde tot X van de kosten van de strafvordering tot op heden in 
totaal begroot op 367,67 euro. 

DERDE BEKLAAGDE 

Verklaart de derde beklaagde niet schuldig aan het feit onder tenlastelegging A, zoals 

omschreven in het bevel van dagvaarding en spreekt eerste beklaagde hiervoor vrij. 

Verklaart derde beklaagde schuldig aan het feit onder tenlastelegging B, zoals omschreven in 

het bevel van dagvaarding. 

Veroordeelt derde beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit sub B tot een geldboete 

500,00 euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 3.000,00 euro. 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van een breukdeel van drie / vierde van deze geldboete, zijnde 375,00 

euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 2.250,00 euro. 

Beveelt lastens derde beklaagde de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 

1. 730,00 euro. 

Verplicht derde beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, 

gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003, het K.B. van 19 december 2003, het K.B. van 31 

oktober 2005 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van een 
bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 euro, bij 
wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, ingesteld bij artikel 28 van de Wet 
van 01.08.1985. 

Legt aan derde beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950, 

houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vergoeding op van 
53,58 euro. 
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Verplicht de derde beklaagde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds 
voor juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20 euro. 

Verwijst de derde beklaagde tot X van de kosten van de strafvordering tot op heden in 
totaal begroot op 367,67 euro. 

VIERDE BEKLAAGDE 1 

Verklaart de vierde beklaagde niet schuldig aan het feit onder tenlastelegging A, zoals 

omschreven in het bevel van dagvaarding en spreekt eerste beklaagde hiervoor vrij. 

Verklaart vierde beklaagde schuldig aan het feit onder tenlastelegging B, zoals omschreven 

in het bevel van dagvaarding. 

Veroordeelt vierde beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit sub B tot een geldboete 

500,00 euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 3.000,00 euro of een 

vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van een breukdeel van drie / vierde van deze geldboete, zijnde 375,00 

euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 2.250,00 euro. 

Verplicht vierde beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, 

gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003, het K.B. van 19 december 2003, het K.B. van 31 

oktober 2005 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van een 
bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 euro, bij 
wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, ingesteld bij artikel 28 van de Wet 
van 01.08.1985. 

Legt aan vierde beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K.B. van 
28.12.1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een 
vergoeding op van 53,58 euro. 

Verplicht de vierde beklaagde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds 
voor juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20 euro. 

Verwijst de vierde beklaagde tot X van de kosten van de strafvordering tot op heden in 
totaal begroot op 367,67 euro. 
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Zegt voor recht dat van dit vonnis melding dient te worden gemaakt in de rand van de 
overschrijving van de dagvaarding op het kantoor Rechtszekerheid onder ref. · 

OP BURGERLIJK GEBIED: 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen cfr. art. 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering aan. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting van de 11° Kamer uitgesproken op twee apri.l tweeduizend 

negentien door dhr. i 1 , Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, 
afdeling Tongeren, met bijstand van aang. Griffier (art. 330 ter Ger.W.) 1 ; , waar 

verder aanwezig was het lid van het openbaar ministerie zoals vermeld in het Pro Justitia van 

uitspraak. 




