
[
pol

Rechtbank van eerste aanleg 
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RRN: ,geborente
en wonende te BORGLOON,

vertegenwoordigd door mr. K. Moermans, advocaat te Bilzen loco mr. G. 
Kindermans, advocaat te Heers.
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vertegenwoordigd door mr. K. Moermans, advocaat te Bilzen loco mr. G. 
Kindermans, advocaat te Heers.

TENLASTELEGGINGgN 

Verdachtvan:

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat 
zonderzijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, om, doorgiften, beloften, bedreigingen, 
misbruikvan gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks 
uitgelokt te hebben, als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 van het Strafwetboek.

Te tussen 1 januari 2013 en 3 april 2013 op niet nader bepaalde data,

Op het perceel aldaar gelegen te , gekadastreerd ais
met een oppervlakte van 30a93ca eigendom van verdachten ingevolge 

akte van verdeling en afstand verleden door notaris op

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 4.2.1.4° (het 
aanmerkelijk wijzigen van het relief 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 wijzigt) en/of bij 
artikel 4.2.1.5° a (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het 
opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval), te 
hebben uitgevoerd, namelijk, het terrein over een aanzienlijke oppervlakte verhard te hebben 
met gemalen bouwpuin en grind, het niet verharde gedeelte te hebben afgegraven en 
geegaliseerd te hebben, de opslag van gemalen bouwpuin, grind en containers.

B. Bij inbreuk op artikel 6.1.1.3° van de Vlaamse Codes Ruimtelijke Ordening

Als eigenaarte hebben toegestaan of aanvaard dat hiernavermelde handeling, zoals bepaald bij 
artikel 4.2.14° (het aanmerkelijk wijzigen van het relief 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 
wijzigt) en/of bij artikel 4.2.1.50 (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond
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voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of 
afval), 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, uitgevoerd werden, namelijk, verharding van het terrein 
over een aanzienlijke oppervlakte met gemalen bouwpuin en grind, afgraven en egaliseren van 
het niet verharde deel en de opslag van gemalen bouwpuin, grind en containers.

PROCEDURE

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 4 april 2017.

De rechtbank nam kennis van de stukken van rechtspieging en hoorde het openbaar ministerie in 
haar vordering en mr. K. Moermans in zijn verdedigingsmiddelen namens de lste en 2de bekiaagde.

De rechtbank stelt vast dat werd voldaan aan de verplichting om de dagvaarding te doen 
overschrijven in het hypotheekkantoor van het gebied waar de betreffende woning geiegen is.

De strafvordering is ontvankeiijk.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

1. Grond van de zaak

De schuld van beklaagden aan de hen ten laste geiegde feiten onder de teniasteieggingen A en B 
wordt ten genoegen van recht bewezen door de onderzoeksresuitaten verzameld tijdens het 
vooronderzoek en tijdens het ter zitting gevoerd onderzoek.

De rechtbank verwijst ter zake naar de objectieve gegevens van het strafdossier, onder meer de 
vaststellingen dd. 02.04.2013 van hoofdmedewerker van het Agentschap Inspectie RWO
te Hasselt, de vaststellingen van de lokale politie en de diverse fotodossiers.

Hieruit blijkt dat beklaagden, die eigenaars zijn van een perceel grond in een landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied te Heers, gedurende de hogervermelde incriminatieperiode dit perceel 
deels hadden verhard met bouwpuin en grind, en deels hadden afgegraven en geegaliseerd.

Beklaagden hebben deze handelingen zelf uitgevoerd, dan wel toegestaan of aanvaard dat deze door 
derden werden uitgevoerd, zonder dat beklaagden hiertoe over een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning beschikten.

De feiten, zoals omschreven in het bevel tot dagvaarding zijn derhaive bewezen en worden overigens 
door beklaagden niet betwist.

2. Straftoemeting

De rechtbank oordeelt dat alie bewezen verklaarde feiten in hoofde van de beide beklaagden 
individueel de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, zodat in 
toepassing van art. 65, eerste lid Sw. slechts een straf dient te worden opgelegd, met name de 
zwaarste.

De feiten zijn maatschappelijk onaanvaardbaar en geven blijk van een gebrek aan respect voor de 
regels van ruimtelijke ordening. Zij werden ingegeven door een zucht naar gemakkelijk geldgewin.
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De rechtbank gaat niet in op het verzoek van beklaagden tot het verlenen van de opschorting, nu 
dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om beklaagden afdoende te wijzen op hun 
maatschappelijke beperkingen en verplichtingen.

*

Rekening houdend met de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, het maatschappelijk 
nadeel ervan, de omstandigheden waarin deze plaatsvonden, de persoonlijkheid van beklaagden en 
hun strafrechtelijk verleden waaruit blijkt dat beide beklaagden eerder reeds veroordeeld werden 
wegens inbreuken inzake stedenbouw en afvalstoffen acht de rechtbank het gepast om een 
bestraffing op te leggen zoals verder bepaald.

Op het ogenblik van de feiten die tot de huidige vervolging aanleiding hebben gegeven, waren 
beklaagden nog niet veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van meerdan twaalf maanden of tot 
een gelijkwaardige straf overeenkomstig artikel 99bis Sw. Het voordeel van het uitstel van de 
tenuitvoerlegging in de hierna bepaalde mate zal voor hen een bijkomende aansporing 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.

3. Beoordeling van de herstelvordering

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur stelde op 27.01.2015 een herstelvordering in, 
strekkende tot het herstel van het perceel in de oorspronkelijke toestand, en dit binnen een termijn 
van 12 maanden en onder verbeurte van een dwangsom van € 125,00 per dag vertraging.

Thans blijkt uit het navolgend proces-verbaal van vaststelling dd. 22.03.2017 dat het terrein volledig 
opgeruimd is: zowel de verharding als de containers zijn verwijderd en er is onder geen enkele vorm 
nog opslag aanwezig. De herstelvordering is hierdoor zonder voorwerp geworden..

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

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

WETTELIJKE BEPALINGEN

Erwerd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen:

Wetboek strafvordering: art. 162,185,190,194 
Strafwetboek: art. 2, 38,40, 65, 66,100 
Artikel 84 van de hypotheekwet
Inbreuk op artikel 6.1.1.1° en artikel 6.1.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Artikel 1 en 8 van de wet van 29.06.1964
Artikel 4 lid 2 van de wet van 13.04.2005
K.B. 28.12.1950 art. 91, 2°lid gewijzigd bij het K.B. 11.12.2001
Art. 29 van de wet van 01.08.1985, gewijzigd bij de wet van 22.04.2003 en het K.B. van 19.12.2003 
en het K.B. van 31.10.2005
Wet van 05.03.1952 art. 1 gewijzigd bij de wet van 24.12.1993 
Wet 15/06/1935 art. 11,12,14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 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 strafgebied 

Eerste beklaagde

De rechtbank verklaart eerste beklaagde schuldig aan alie hem ten laste gelegde feiten zoals hoger 
omschreven.

Veroordeeit eerste beklaagde voor alle feiten tesamen tot een geldboete van € 2.000,00, verhoogd 
met 50 opdeciemen en alzo gebracht op € 12.000,00 of een vervangende gevangenisstraf van 90 
dagen.

Gelast gedurende een proeftijd van 3 jaar het uitstel van de tenuitvoerlegging van l/4de van deze 
geldboete.

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 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 KB 
13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een gei'ndexeerde vergoeding van 51,20 euro.

Veroordeeit beklaagde tot l/2de van de kosten van de publieke vordering, in totaal begroot op de 
som van 102,00 euro.

Tweede beklaagde

De rechtbank verklaart tweede beklaagde schuldig aan alle haar ten laste gelegde feiten zoals hoger 
omschreven.

Veroordeeit haar voor alle feiten samen tot een geldboete van € 500,00, verhoogd met 50 
opdeciemen en alzo gebracht op € 3.000,00 of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen.

Gelast gedurende een proeftijd van 3 jaar het uitstel van de tenuitvoerlegging van de helft van deze 
geldboete.

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 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 KB 
13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een gei'ndexeerde vergoeding van 51,20 euro.

Veroordeeit beklaagde tot l/2de van de kosten van de publieke vordering, in totaal begroot op de 
som van 102,00 euro.

Met betrekking tot de herstelvordering

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is geworden ingevoige de volledige uitvoering 
van de opgelegde herstelmaatregelen;
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Op burgerliik gebied

Houdt de beslissing over de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 2 mei 2017 door de rechtbank van eerste aanleg te 
Limburg, afdeling Tongeren, llde kamer, samengesteld uit:

Dhr. K. Swennen, rechter, alleenzetelend rechter.
In aanwezigheid van het Openbaar Ministerie zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van 
uit?praak, met bijstand van S. Dupas, griffier

l




