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Rechtbank van eerste aanleg Limburg-afdeling Tongeren 

In de zaak van : 

HET OPENBAAR MINISTERIE : 

BEKLAAGDEN : 

1. 

2. 

geboren te op 

en wonende te 

Ter zitting in persoon verschenen, bijgestaan door Mr. Raf 

TERWINGEN, advocaat bij de balie Limburg. 

geboren te 

en wonende te 

Ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Myriam NULENS, 

advocaat bij de balie Limburg. 

IN VERZET : bij exploot dd. 19.11.2009 van gerechtsdeurwaarder loco 
gerechtsdeurwaarder kantoorhoudende te tegen al de schikkingen 
van het verstekvonnis van de Correctionele Rechtbank te Tongeren dd. 2.10.2009 en waarbij 
de Rechtbank als volgt statueerde : 

Op strafgebied : 

Heromschrijft de tenlastelegging zoals hoger omschreven; 

Verklaart beklaagden 
gelegde feit. 

en schuldig aan het hen ten laste 

Veroordeelt beklaagden en hiervoor ieder tot een 
geldboete van 500 euro, verhoogd met 45 opdeciemen en aldus gebracht op 2. 750 euro of 
een vervangende gevangenisstraf van 30 dagen. 

Gelast voor eerste beklaagde het uitstel van tenuitvoerlegging van de helft 
van de · opgelegde straf gedurende een termijn van 2 jaar en de daarmee 

·overeenstemmende vervangende gevangenisstraf. 

Verplicht beklaagden tevens bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985-
gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003 en het K.B. van 19 december 2003 en het K.B. van 31 
oktober 2005 ieder tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 45 
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opdeciemes en alzo gebracht op 137,50 euro, bij wijze van bijdrage tot de financiering van 
het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, ingesteld bij 
artikel 28 van de Wet van 01.08.1985. 

Legt aan beklaagden overeenkomstig artikel 91, t_weede lid, K.B. 28 december 1950, 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, ieder een vergoeding op 
van 25 euro. 

Veroordeelt beklaagden tot de strafkosten deze tot op heden 198,90 €. 

Herstelvordering : 

Beveelt het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, hetgeen impliceert; 

Het verwijderen van de container dienstig als woonst; 
Het verwijderen van het terras achter de container; 
Het verwijderen van alle bouwmaterialen zoals cement, dallen, poutrellen, ijzers, 
plastieken matten op rol; ... 
Het verwijderen van alle landbouwalaam, graafmachines, vrachtwagens, citernes, ...... . 

Het verwijderen van de verharding in betonnen platen en de afbraak van het hondenhok; 
Het verwijderen van alle verharding in kiezels; 
Het ongedaan maken van de reliëfwijziging aan de achterzijde van het terrein; 
Het verwijderen van alle bouwpuin; 

en dit binnen het JAAR, na het in kracht van gewijsde gaan van deze beslissing, en beslist dat 
het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar, of de burgerlijke 
partij( en) ingeval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, daarin op kosten van beklaagden 

en kan voorzien. 

Zegt dat de overheid of de burgerlijke partij(en)die het vonnis uitvoert gerechtigd is de van 
de herstelling van de . plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te 
vervoeren, op te slaan of te vernietigen op een door haar gekozen plaats. 

Zegt dat en gehouden zijn alle uitvoeringskosten, 
verminderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden 
op vertoon van een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter. 

Veroordeelt en voor het geval dat aan de veroordeling 
tot herstel niet wordt voldaan binnen één jaar na de betekening van dit vonnis, tot betaling 
aan de stedenbouwkundig inspecteur van een dwangsom van 125,00 euro per dag. 

Zegt dat, van zodra dit vonnis kracht van gewijsde heeft bekomen, de griffier een uittreksel 
van dit vonnis, dat de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van betichten 
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bevat alsook de vermelding van de rechtbank waardoor het vonnis is gewezen ter hand zal 
stellen van de hypotheekbewaarder om melding ervan te maken in de rand van de 
inschrijving waarin reeds melding werd gemaakt van de dagvaarding. 

Ondergetekende griffier bevestigt dat de identiteit van beklaagden overeenstemt met het 
uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand en uit het bevolkingsregister. 

Uit hoofde van: 

Te op niet nader te bepalen datum tussen 26 juli 2001 en 22 februari 2007: 

Bij inbreuk op de artikelen 99, 146, 149, 150, 151, 153, 160 en 204 van het Decreet van 18 

mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 2 

van het decreet van 28 september 1999, artikelen 16, 36, 38, 64 van het decreet van 26 april 

2000, artikelen 4 en 10 van het decreet van 13 juli 2001, artikelen 2 en 3 van het decreet van 

. 1 maart 2002, artikelen 6 en 7 van het decreet van 8 maart 2002, artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 

van het decreet van 4 juni 2003 en artikelen 46, 47 en 48 van het decreet van 21 november 

2003; 

de eerste als eigenaar die de opstelling van een vaste of verplaatsbare inrichting heeft 

toegestaan of gedoogd en die tot de werken opdracht heeft gegeven 

de tweede als gebruiker-uitvoerde die tot de werken opdracht heeft gegeven 

op het onroerend goed gelegen te 

eigendom van eerste verdachte ingevolge akte van aankoop via notaris te 

op 26 juli 2001 en 12 november 2002 en akte van aankoop via notaris te 

op 19 december 2001, 

handelingen, werken of wijzigingen, omschreven in artikel 99 of 101 van het Decreet van 18 

mei 1999 (voorheen artikel 44 van de Wet van 29 maart 1962 en artikel 42 van het Decreet 

betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996}, hetzij zonder 

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

verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 

schorsing van de vergunning, uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden te hebben, 

en als eigenaar toegestaan of aanvaard te hebben dat de werken, handelingen of wijzigingen 

zoals voorzien in artikel 146, 1° en 2°, gepleegd, voortgezet of in stand gehouden worden, 

in casu: 

- te hebben gebouwd 

- het reliëf van de bodem aanmerkelijk te hebben gewijzigd 
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- gewoonlijk te hebben gebruikt voor het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen 

die voor bewoning kunnen worden gebruikt 

- een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of voor schroot te hebben aangelegd 

te weten: 

het plaatsen van een container, dienstig als woonst, het aanleggen van een terras bij deze 

container, het stockeren van bouwmaterialen (klinkers, poutrellen, cement, landbouwalaam, 

graafmachines, vrachtwagens, citernes, plastieken matten op rol), het verharden van de 

bodem met betonplaten, het plaatsen van een hondenhok, het verharden van de bodem met 

kiezel, het ophogen van het terrein en het storten van bouwpuin. 

De dagvaarding werd overgeschreven met vermelding: 

Hypotheekkantoor 

Kosten 69, 75 € 

De bewaarder, 

(get) 

De dagvaarding werd overgeschreven met vermelding: 

Hypotheekkantoor 

Kosten 60,36 € 

De bewaarder, 

(get) 

1. PROCEDURE : 

Beklaagden werden veroordeeld op vonnis bij verstek van 2 oktober 2009, waartegen zij 
verzet aantekenden bij gerechtsdeurwaardersexploot van 19.11.2009. 

Bij tussenvonnis van 2 april 2010 werd de strafvordering geschorst en de zaak op 
onbepaalde datum uitgesteld in afwachting van een uitspraak door de burgerlijke rechter 
omtrent de eigendom van de percelen waarop de beweerde stedenbouwkundige inbreuken 
begaan werden. 

In de burgerlijke procedure kwam op 18 december 2012 vonnis tussen, waartegen eerste 
beklaagde hoger beroep aantekende. 

Op 24 april 2013 werd de zaak opnieuw aanhangig gemaakt bij de rechtbank bij 
gerechtsdeurwaardersexploten betekend aan eerste en tweede beklaagde respectievelijk op 
8 mei 2013 en 31 mei 2013. 
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Op de terechtzitting van 29 oktober 2013 diende de zaak opnieuw voor onbepaalde duur 
uitgesteld te worden, gezien inmiddels hoger beroep werd aangetekend in de burgerlijke 
procedure. 

Dit hoger beroep in de burgerlijke procedure werd bij arrest van het hof van beroep te 
Antwerpen van 23 mei 2016 onontvankelijk verklaard. 

De zaak werd terug aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 5 april 2018, betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot aan eerste en tweede beklaagde, respectievelijk op 22 juli 
2018 en 7 mei 2018. 

Op de zitting van 2 oktober 2018 werden conclusietermijnen vastgelegd. 

Beklaagden legden conclusies en stukken neer. 

De zaak werd behandeld tijdens de openbare zitting van 08.01.2019. 

Het Openbaar Ministerie werd gehoord in zijn vordering. Het openbaar ministerie legde ter 
zitting een nota neer inzake actualisatie en heromschrijving van de kwalificaties. 

Beklaagde werd gehoord in haar verdedigingsmiddelen, bijgestaan door 
Meester Raf TERWINGEN, advocaat te Maasmechelen. 

Beklaagde werd gehoord in zijn verdedigingsmiddelen, vertegenwoordigd 
door Meester Myriam NU LENS, advocaat te Eigenbilzen. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering, bij monde van de heer B. COPPIN. 

Allen gebruikten de Nederlandse taal. 

3. BEOORDELING: 

1. VERBETERINGEN EN ACTUALISERING TENLASTELEGGING 

1.De rechtbank merkt, mede op aangeven van partijen, op dat in de initiële dagvaarding als 
plaatsaanduiding van de feiten '· " i.p.v. " "werd vermeld. 

Partijen konden zich hierop verweren en hebben tegenspraak gevoerd. 

Er is volgens de rechtbank geen sprake van enige schending van het recht van verdediging. · 

Uit de verdere lezing van de dagvaarding, alwaar verwezen wordt naar de eigendomstitels, 
alsook uit lezing van het strafdossier, blijkt meer dan voldoende duidelijk om welke percelen 

het gaat en waar deze gelegen zijn. 
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2.Er wordt terecht opgemerkt dat de instandhouding van de illegale gevolgen van 
stedenbouwkundige misdrijven op heden slechts strafbaar is in de mate dat het gaat om 
inbreuken in ruimtelijk kwetsbare gebieden overeenkomstig artikel 6.2.2., 1° Vlaamse Codex 

. ·-
Ruimtelijke Ordening, hetgeen hier niet aangetoond wordt. 

3.De aan beklaagden ten laste gelegde feiten dienen dan ook als volgt te worden verbeterd 
en geactualiseerd: 

Te 
2007: 

op een niet nader bepaalde datum tussen 26 juli 2001 en 22 februari 

Bij inbreuk op de artikelen 99, 146, 149, 150, 151, 160 en 204 van het decreet van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij 
artikel 2 van het decreet van 28 september 1999, artikelen 16, 36, 38 en 64 van het 
decreet van 26 april 2000, artikelen 4 en 10 van het decreet van 13 juli 2001, artikelen 
2 en 3 van het decreet van 1 maart 2002, artikelen 6 en 7 van het decreet van 8 maart 
2002, artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 van het decreet van 4 juni 2003, artikelen 46, 47 en 48 
van het decreet van 21 november 2003, artikel 26 van het decreet van 10 juli 2008, 
artikelen 36, 50, 53, 54, 55, 56 en 61 van het decreet van 27 maart 2009, 

vanaf 1 september 2009 t.e.m. 28 februari strafbaar gesteld door de artikelen 4.2.1. en 
6.1.1.- 6.1.3, 6.1.5, 6.1.41, 6.2.1. en 6.3.1. van het Besluit van de Vlaamse regering 
houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening van 15 mei 
2009 (B.S. 20 augustus 2009), 

thans sedert 1 maart 2018 strafbaar gesteld door de artikelen 4.2.1. en 6.2.1. Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, zoals ingevoegd bij artikel 30 Decreet 25 april 2014 
betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (B.S. 27 augustus 2014) en 
artikel 51 Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening (B.S. 28 februari 2018), 

de eerste als eigenaar die de opstelling van een vaste of verplaatsbare inrichting heeft 
toegestaan of gedoogd en die tot de werken opdracht heeft gegeven, 

de tweede als gebruiker-uitvoerder die tot de werken opdracht heeft gegeven, 

op het onroerend goed gelegen te 

eigendom van eerste beklaagde ingevolge akte van aankoop via notaris 
te op 26 juli 2001 en 12 november 2002 en akte van aankoop via 
notaris te op 19 december 2001, 

handelingen, vermeld in artikel 4.2.l en artikel 4.2.15, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, of het verder uitvoeren van de 
handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij na verval, vernietiging of 
het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de betreffende vergunning; 
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en als eigenaar toegestaan of aanvaard te hebben dat de werken, handelingen of 
wijzigingen zoals voorzien in artikel 6.2.1, 1°, gepleegd, voortgezet worden, 

ll. BEOORDELING 

1 Strafgebied 

1.1 Strafvordering 

4.Volgens tweede beklaagde, die in Oekraïne woont, werd de laatste dagvaarding van 5 april 
2018 (betekend op 7 mei 2018) niet vertaald naar het Oekraïens en is de rechtbank niet 
geldig gevat. 

De rechtbank is van mening dat het recht van verdediging van tweede beklaagde op generlei 
wijze in het gedrang is gekomen, aangezien hij het Nederlands machtig is en 
vertegenwoordig was op de terechtzitting vermeld in de dagvaarding. Bovendien werd de 
verzetsprocedure mede door tweede beklaagde ingeleid, zodat hij wel degelijk voldoende 
kennis heeft van de feiten die hem ten laste gelegd worden en hij legde conclusies neer. 

De dagvaarding, zoals betekend aan beklaagde is derhalve niet nietig. 
S.Beklaagden houden beiden voor dat de strafvordering vervallen zou zijn door verjaring. 

Uit de conclusies, de stukken van partijen en de debatten ter terechtzitting is evenwel 
duidelijk gebleken dat er op heden nog steeds niet werd overgegaan tot een herstel, zodat 
het misdrijf nog steeds voortduurt. Zowel in de initiële als in de geactualiseerde 
tenlastelegging werden en worden beide beklaagden (naast de voorziene 
incriminatieperiode) vervolgd voor het voortzetten van de vernoemde handelingen. 

6.Bovendien werd de zaak overeenkomstig artikel 17 V.T.Sv. bij tussenvonnis van 2 april 
2010 uitgesteld in afwachting van een uitspraak in de burgerlijke procedure die invloed had 
op de eigendomsrechten van eerste beklaagde op de percelen en . Een eindbeslissing 
kwam tussen op 23 mei 2016. Gedurende deze periode kon de strafvordering niet verder 
gezet worden en was ze dus overeenkomstig artikel 24 V.T.Sv. geschorst. Er was m.a.w. een 
beletsel voor het uitvoeren van de strafvordering. 

De strafvordering is bijgevolg niet vervallen wegens verjaring. 

**** 
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1.2 Beoordeling tenlastelegging 

1.2.1 Vaststelling inbreuken 

7.Tweede beklaagde voert aan in conclusies dat de vaststellingen in het P.V. van 19 oktober 
2006 gebeurden op privéterrein zonder toestemming van de .eigenaar en dat aldus de 
vaststellingen niet rechtsgeldig zouden zijn. 

Overeenkomstig het toenmalige artikel 148 Decreet Ruimtelijke Ordening (thans Art. 6.2.5 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) hebben stedenbouwkundige inspecteurs en 
gemachtigde ambtenaren toegang tot percelen om alle nodige opsporingen en 
vaststellingen te verrichten. 

De vaststellingen zijn rechtsgeldig. 

1.2.2 Uitvoeren of opdracht hebben gegeven tot werken, handelingen of wijzigingen 

8.Uit het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting, is volgens de rechtbank gebleken 
dat eerste beklaagde geen opdracht heeft gegeven tot de werken of handelingen, zijnde een 
cumulatieve voorwaarde naast het toestaan of gedogen van de opstelling van een vaste of 
verplaatsbare inrichting. 

Wel is vast blijven staan dat tweede beklaagde diegene was die als gebruiker van de 
percelen de werken uitvoerde of liet uitvoeren. 

9.Uit de initiële verklaring van eerste beklaagde blijkt dat zij toen al onmiddellijk tweede 
beklaagde aanduidde als diegene die verantwoordelijk was voor de vastgestelde 
stedenbouwmisdrijven. Het feit dat eerste beklaagde daarna in besluiten op haar verklaring 
terugkwam, doet hieraan geen afbreuk. Deze verklaring wordt mede gestaafd door andere 
elementen uit het strafdossier. 

10.ln het strafdossier bevindt zich het verzoekschrift van 29 november 2005, neergelegd bij 
de Raad van State op 8 december 2005 in vernietiging van het besluit van de Minister van 
Ruimtelijke Ordening, waarbij de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning voor de 
percelen geweigerd werd. Uit dit verzoekschrift blijkt dat tweede beklaagde als bestuurder 
van optrad en aldus opdracht gaf tot het verzoekschrift en het bekomen 
van de vergunning. 

Hieruit blijkt volgens de rechtbank dat het tweede beklaagde was die middels de 
vennootschap de vergunningen aanvroeg en dus de percelen in gebruik 
had. Het feit dat eerste beklaagde enige aandeelhouder zou zijn, neemt niet weg dat tweede 
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beklaagde in feite optrad als bestuurder van de vennootschap en aldus de natuurlijke 
persoon was die optrad. 

11.De foto1s van de vaststellingen van de gemachtigde ambtenaar tonen aan dat er zich op 
de percelen verscheidene landbouwvoertuigen en landbouwwerktuigen bevonden, wat eens 
te meer staaft dat tweede beklaagde het perceel gebruikte middels zijn vennootschap 

12.Zelfs tot mei 2016 bleef tweede beklaagde zich gedragen als de zaakvoerder van 
Zo blijkt uit het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 24 

mei 2016 (stuk 16 eerste beklaagde). In dit arrest handelt het over de percelen en 
waarvoor op 14 augustus 2012 opnieuw een vergunning werd aangevraagd. 

13.De weerhouden tenlasteleggingen betreffen opzettelijke handelingen, zodat tweede 
beklaagde als natuurlijke persoon eveneens strafrechtelijk aansprakelijk is voor de feiten, die 
wetens en willens gepleegd werden. 

14.De rechtbank verklaart tweede beklaagde aldus schuldig aan de tenlastelegging. 

1.2.3 Als eigenaar toestaan of aanvaarden dat het misdrijf voortgezet wordt 

15.De schuld van eerste beklaagde is op dit vlak blijven vaststaan. Eerste beklaagde werd 
volgens het registratiekantoor te eigenaar van voornoemde gronden waarop 
de inbreuken gepleegd werden bij: 

notariële akte verleden door notaris per 26 juli 2001 eigenaar van het 

perceel 
notariële akte (die weliswaar later nietig werd verklaard door de burgerlijke rechter) 

verleden door notaris per 19 december 2001 eigenaar van het percelen en 

notariële akte verleden door notaris 
de perceel 

per 12 november 2002 eigenaar van 

16.0vereenkomstig artikel 6.2.1., 7° en 6.2.2., 7° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het 
als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een stedenbouwkundige inbreuk of een 
stedenbouwkundig misdrijf wordt gepleegd nog steeds strafbaar. 

17.Uit het strafdossier en de stukken voorgelegd aan de rechtbank, is duidelijk gebleken dat 
eerste beklaagde op de hoogte was van de weerhouden stedenbouwkundige misdrijven. Dit 
wordt trouwens niet betwist door eerste beklaagde, zij wijst enkel tweede beklaagde aan als 
de gebruiker van de percelen. 
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18.Eerste beklaagde vordert tie vrijspraak op grond van het feit dat zij door de 
nietigverklaring van de notariële akte door de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg van 18 
december 2012 geacht wordt nooit eigenaar te zijn geweest van de percelen en 

Volgens het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van het strafrecht gelden binnen· 
het strafrecht eigen regels, los van de definities in andere rechtstakken. Gedurende de hele 
incriminatieperiode was eerste beklaagde eigenaar en had zij volledige zeggenschap over de 
gronden, ook al wordt zij door de burgerlijke rechter thans geacht nooit eigenaar te zijn 
geweest. 

Zij heeft haar zeggenschap over de gronden pas verloren op 23 mei 2016, toen het hof van 
beroep vaststelde dat het hoger beroep onontvankelijk was. 

Dit heeft uiteraard wel invloed op de herstelvordering, zoals hierna aangegeven. 

19.Eerste beklaagde stelt dat zij de authentieke akte ondertekende louter op vraag van haar 
broer en vader. Tevens stelt zij in besluiten uitdrukkelijk dat deze geen onroerend goed 
konden verwerven omwille van strafrechtelijke veroordelingen. 

Dit neemt enerzijds niet weg dat eerste beklaagde als eigenaar van de percelen 
strafrechtelijk aansprakelijk is voor inbreuken die op die percelen gepleegd worden. 
Bovendien blijkt dat zij bewust medewerking verleende aan het omzeilen van problemen in 
hoofde van tweede beklaagde en haar vader. 

20.ln conclusies en ter terechtzitting werd door eerste beklaagde gesteld dat zij getracht 
heeft om over te gaan tot herstel, doch dat zij dit omwille van de rechten van derden niet 
kon. 

Uit geen enkel stuk is echter gebleken dat eerste beklaagde tot aan het arrest van 23 mei 
2016 zelf op enigerlei wijze gebonden was t.a.v. enige derden. Zelfs al zou dit het geval 
geweest zijn, dan nog kan zij als eigenaar aan een derde nooit toestaan dat deze de wet 
overtreedt. Eerste beklaagde had als eigenaar dus wel degelijk, desnoods via gerechtelijke 
weg, het nodige kunnen doen voor het herstel. 

De eerste pogingen die eerste beklaagde onderneemt om over te gaan tot herstel dateren 
van na het vernoemde arrest, als zij volgens de burgerlijke rechter geen eigenaar meer is. 

21.De rechtbank verklaart eerste beklaagde aldus schuldig aan de tenlastelegging in zoverre 
zij als eigenaar toestaat dat de stedenbouwkundige misdrijven gepleegd werden en worden. 
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1.3 Strafmaat 

1.3.1 Eerste beklaagdE 

22.Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst 
van de feiten, het maatschappelijk nadeel, de persoonlijkheid van eerste beklaagde zoals die 
uit het strafdossier en ter terechtzitting blijkt, haar aandeel in de bewezen verklaarde feiten 
en haar strafrechtelijk verleden. 

, 

23.0p het ogenblik van het begin van de feiten was eerste beklaagde 27 jaar oud en slechts 
enkele jaren afgestudeerd. De rechtbank acht de verklaringen van eerste beklaagde in 
besluiten bovendien geloofwaardig dat zij omwille van de familiale banden de eigendom van 
de kwestieuze goederen overnam. Deze verklaringen worden, zoals reeds werd aangegeven 
gesteund door de elementen in het strafdossier, die aantonen dat tweede beklaagde 
diegene was die in feite het gebruik had over de kwestieuze gronden. 

Tevens werd zij nog nooit veroordeeld door een correctionele rechtbank. 

Om deze redenen gaat de rechtbank in op het verzoek van eerste beklaagde om opschorting 
van de uitspraak te bekomen. 

1.3.2 Tweede beklaagde 

24.Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst 
van de feiten, het maatschappelijk nadeel, de persoonlijkheid van tweede beklaagde, zoals 
die uit het strafdossier en ter terechtzitting blijkt, zijn aandeel in de bewezen verklaarde 
feiten en zijn strafrechtelijk verleden. 

Tweede beklaagde verzocht bij herhaling om een vergunning, verzoeken die telkens werden 
afgewezen. Hij wist aldus dat de werken en handelingen op de percelen onwettig en 
onvergund waren. Desondanks liet hij de zaken op hun beloop. 

Daarnaast heeft tweede beklaagde weinig respect voor de natuur en de bestemming die de 
percelen hebben volgens de plannen van aanleg. 

25.De rechtbank is van oordeel dat de redelijke termijn overschreden is, gezien de feiten 
volgens de dagvaarding aanvingen op 26 juli 2001, zijnde meer dan 17 jaar geleden. 

Er kan derhalve volstaan worden met een eenvoudige schuldigverklaring. 
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111. Herstelvordering 

26.De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur stelde op 3 mei 2007 een herstelvordering 
in, ertoe strekkende om aan de beklaagden het bevel te geven tot herstelmaatregelen in 
oorspronkelijke toestand onder verbeurte van een dwangsom van € 125,00 per dag 
vertraging volgend op de termijn bepaald in het tussen te komen vonnis. 

27.Zoals reeds aangehaald, is eerste beklaagde geen eigenaar meer sedert 23 mei 2016 en 
heeft aldus geen enkele zeggenschap meer over de gronden. Evenmin is aangetoond dat 
eerste beklaagde opdracht gaf tot de werken of handelingen. Zij beschikt aldus niet meer 
over de vereiste hoedanigheid om (desgevallend in rechte) het herstel af te dwingen. 

Bijgevolg kan zij niet meer veroordeeld worden tot het herstel in de oorspronkelijke 
toestand. De herstelvordering is dus ongegrond lastens eerste beklaagde. 
28.Tweede beklaagde voerde de wederrechtelijke werken of handelingen uit of gaf hiertoe 
opdracht. Hij is derhalve nog steeds gehouden tot het herstel. 

De herstelvordering strekt ertoe om de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen 
verklaard misdrijf te doen verdwijnen en is noodzakelijk om de gevolgen van dit misdrijf 
ongedaan te maken. 

Zij behoort tot de strafvordering in ruime zin, maar is niettemin als bijzondere vorm van 
teruggave een maatregel van burgerlijke aard. Krachtens de artikelen 44 Sw. en 161 en 189 
Sv. dient de teruggave verplicht te·worden uitgesproken. Een veroordeelde mag niet in het 
voordeel van het bewezen verklaard misdrijf blijven. 

De rechtbank is dan ook verplicht om de herstelmaatregel te bevelen. Zij dient wel de 
interne en externe wettigheid van de maatregel te toetsen en in het bijzonder na te gaan of 
de voordelen die de herstelmaatregel voor het onroerend erfgoed oplevert wel in 
verhouding staan tot de last die ze voör de overtreder veroorzaken. 

De Hoge Raad voor het Herstelbeleid verleende advies op 16 april 2007. De herstelvordering 
werd uitgebreid gemotiveerd vanuit motieven die uitgebreid rekening houden met de 
ruimtelijke ordening. 

De rechtbank is op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de 
aangevoerde motieven .van oordeel dat de herstelvordering in casu wettig is, 
gerechtvaardigd is op grond van de vaststaande inbreuk en kennelijk niet onredelijk of 
buitenproportioneel is, daar zij noodzakelijk is om de onrechtmatige toestand ingevolge het 
bewezen verklaard misdrijf te doen verdwijnen en om de gevolgen ervan ongedaan te 
maken. 
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De termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen dient, gelet op de aard en de 
omvang ervan, te worden bepaald op één jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde 
treden van huidig vonnis. 

29.Tevens is het gepast om aan tweede beklaagde een dwangsom op te leggen, nu hij tot op 
heden niet het bewijs levert dat hij vrijwillig is overgegaan tot uitvoering van de 
herstelvordering, die al dateert van 3 mei 2007. 

Het bedrag van de dwangsom dient bepaald te worden op € 125,00 per dag vertraging in de 
tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen. 

Deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na het verstrijken van de hoger vermelde 
hersteltermijnen, in zoverre huidig vonnis vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat 
er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan. 

4. TOEGEPASTE WETTEN : 

Wetboek van rechtspleging in strafzaken: 194, 185, 187. 

Strafwetboek: art. 40. 

Art. 99, 146, 149, 150, 151, 153, 160 en 204 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de 

organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 2 van het decreet van 28 

september 1999, artikelen 16, 36, 38, 64 van het decreet van 26 april 2000, artikelen 4 en 10 

van het decreet van 13 juli 2001, artikelen 2 en 3 van het decreet van 1 maart 2002, 

artikelen 6 en 7 van het decreet van 8 maart 2002, artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 van het decreet 

van 4 juni 2003 en 9rtikelen 46, 47 en 48 van het decreet van 21 november 2003. 

Art. 4.2.1 en 6.2.1 van het Decreet van 18.05.1999. 

Art. 6 EVRM. 

Art. 3-6 van de Wet van 29.6.1964 gew. bij art. 3 van de Wet van 10.2.1994 en art. 6 van de 

wet van 22.3.1999. 

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 opzichtens eerste beklaagde 

tweede beklaagde 

en 
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De rechtbank herneemt de zaak in de anders samengestelde zetel; 

De rechtbank werkt het tussenvonnis van 2 april 2010 verder uit; 

De rechtbank verklaart het verzet van beklaagden gegrond en oordeelt opnieuw t.a.v. hen; 

Zegt dat het verstek aan hun persoonlijk toedoen te wijten is; 

1 Strafgebied: 

De rechtbank verbetert en actualiseert de tenlastelegging zoals hierboven bepaald; 

1.1 Eerste beklaagde 

Verklaart de feiten opzichtens eerste beklaagde bewezen; 

Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van 3 
jaar vanaf heden; 

Legt aan eerste beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2° lid van het K.B. 
van 28.12.1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij K.B. van 11.12.2001, een vergoeding op van 53,58 EUR. 

Legt de kosten van het verzet ten laste van eerste beklaagde 

Veroordeelt eerste beklaagde tot 1/3 van de kosten van strafvordering van 
verstek en verzet, deze tot op heden in totaal berekend op 198,90 euro. 

1.2 Tweede beklaagde . 

Verklaart tweede beklaagde schuldig aan het hem ten laste gelegde feit; 

Stelt vast dat de redelijke termijn voor vervolging overschreden is; 

Veroordeelt tweede beklaagde met toepassing van artikel 29 van de wet 
van 01.08.1985 tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 45 opdeciemen 
en zo gebracht op 137,50 euro, bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder 
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, ingesteld bij art. 28 van de 
Wet van 1 augustus 1985. 
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Legt aan tweede beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2° lid van het K.B. 
van 28.12. 1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij K.B. van 11.12.2001, een vergoeding op van 53,58 EUR. 

Legt de kosten van het verzet ten laste van tweede beklaagde 

Veroordeelt tweede beklaagde tot 2/3 van de kosten van strafvordering 
van verstek en verzet, deze tot op heden in totaal berekend op 198,90 euro. 

2 Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering, zoals deze door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
bij het parket werd ingeleid per schrijven van 3 mei 2007 ontvankelijk; 

Wijst deze vordering af als ongegrond, in zoverre zij gericht is tegen eerste beklaagde 

Verklaart deze vordering gegrond, in zoverre zij gericht is tegen tweede beklaagde 

Beveelt tweede beklaagde tot het uitvoeren van de hierna bepaalde 
herstelmaatregelen, meer bepaald om de onroerende goederen gelegen te 

originele, goede staat door,: 
het verwijderen van de container dienstig als woonst; 
het verwijderen van het terras achter de container; 

te herstellen in een 

het verwijderen van alle bouwmaterialen zoals cement, dallen, poutrellen, ijzers, 

plastieken matten op rol, . . .  
het verwijderen van alle landbouwalaam, graafmachines, vrachtwagens, citernes, ... ; 

het verwijderen van de verharding in betonnen platen en de afbraak van het 
hondenhok; 
het verwijderen van alle verharding in kiezels; 
het ongedaan maken van de reliëfwijziging aan de achterzijde van het terrein; 

het verwijderen van alle bouwpuin; 

Beveelt dat deze herstelmaatregel integraal dient te worden uitgevoerd binnen een termijn 
van één jaar vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis. 

Veroordeelt tweede beklaagde voor het geval dat aan de opgelegde 
herstelmaatregel niet vrijwillig zou worden voldaan, tot betaling aan de stedenbouwkundig 
inspecteur van een dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag 
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volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis 
voorafgaandelijk werd betekend; 

Zegt dat, van zodra dit vonnis kracht van gewijsde heeft bekomen, de griffier een uittreksel 
van dit vonnis, dat de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van betichten 
bevat alsook de vermelding van de rechtbank waardoor het vonnis is gewezen ter hand zal 
stellen van de hypotheekbewaarder om melding ervan te maken in de rand van de 
inschrijving waarin reeds melding werd gemaakt van de dagvaarding. 

Ondergetekende griffier bevestigt dat de identiteit van beklaagden overeenstemt met het 
uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand en uit het bevolkingsregister. 

3 Burgerlijke belangen 

Houdt ambtshalve de overige 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 vijf februari tweeduizend 

negentien door dhr. K. SWENNEN, Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, 

afdeling Tongeren, met bijstand van aang. Griffier (art. 330 ter Ger.W.) Vandyck Michel, 

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

Justitia van uitspraak. 

M. VANDYCK. 




