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In de zaak van : 

HET OPENBAAR MINISTERIE : 

BEKLAAGDEN : 

1.  , met ondernemingsnummer 

 en maatschappelijke zetel te  TONGEREN, 

 

Ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Jeroen ORIJ, advocaat te 

Borgloon loco Mr. G. VERHELST, advocaat te Berchem. 

2. , geboren te  op  

, wonende te HOESELT, , Belg. 

Ter zitting in persoon verschenen, bijgestaan door Mr. Jeroen 

ORIJ, advocaat te Borgloon. 

1. INHOUD TENLASTELEGGINGEN : 

Verdacht van: 

De eerste en de tweede: 

te  tussen 1  2011 en 18 oktober 2012  niet nader  data 

op de percelen aldaar gelegen te , gekadastreerd als  
 

- nr.  met een (globale) oppervlakte van 9a 13ca en nr.  (hangar}, eigendom van 
 (1/2 VE en Yi VG) en  (1/8 BE),  (1/8 BE}, 

 (1/8 BE) en  (1/8 BE), ingevolge erfenis  op  
 

- nr. (boomgaard) met een oppervlakte van 10a 12ca, en nr. (schrijnwerkerij) met 
een oppervlakte van 16a 46ca, eigendom van , ingevolge akte 
van aankoop verleden door notaris  te  op  

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
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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 4.2.1.1° a (het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 

onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie), 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 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: 

een nieuwe loods van ca. 730 m2 (in functie houthandel/schrijnwerkerij) met gevels 
in industriële gevelpanelen en vloerplaat uit industriële betonvloer 
een bureelcontainer en een container 
opslag van materialen in open lucht verspreid over de percelen, voornamelijk hout 
meerdere verhardingen op de percelen, waaronder een toegangsweg, opslagdek en 
parking in grind 
een betonnen vloerdek op perceel  

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van , op 

. 

Ref.:  

Bedrag : 220 euro. 

De Hypotkeekbewaarder, 

{Get.) . 

2.PROCEDURE : 

Gezien het bevel van dagvaarding, rechtsgeldig aan beklaagden betekend. 

De zaak werd behandeld tijdens de openbare zitting van 7.11.2017, waarop werden 
gehoord : 

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

- Mr. J. ORIJ, voornoemd, in zijn verdedigingsmiddelen namens de eerste beklaagde 
. en in zijn verzoek om de opschorting van de uitspraak van 

de veroordeling. 

- De tweede beklaagde  in zijn verdedigingsmiddelen, bijgestaan door Mr. 
J. ORIJ,voornoemd, en in zijn verzoek om de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling, waarmee beklaagde ter zitting instemde. 
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- Het openbaar ministerie in haar gunstig advies omtrent de verzoeken tot opschorting. 

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 van het gebied waar het betreffend goed gelegen is. 

De strafvordering is ontvankelijk. 

3. BEOORDELING: 

OP STRAFGEBIED: 

SCHULDVRAAG: 

De schuld van beklaagden aan het hen ten laste gelegd feit wordt ten genoegen van recht 
bewezen door de onderzoeksresultaten verzameld tijdens het vooronderzoek en tijdens het 
ter zitting gevoerd onderzoek. De hoger vermelde incriminatieperiode is in 
overeenstemming met de gegevens van het vooronderzoek en komt de rechtbank correct 
voor. 

De rechtbank verwijst ter zake naar de objectieve gegevens van het strafdossier, waaronder 
de vaststellingen dd. 18.10.2012 van hoofdmedewerker van het Agentschap 
Inspectie RWO te Hasselt, de vaststellingen van de lokale politie en de diverse fotodossiers. 

Beklaagden zijn (mede-)eigenaars van de litigieuze percelen, deels gelegen in agrarisch 
gebied en deels in woongebied met landelijk karakter. 

Nadat eind 2010 de bestaande loods was ingestort ten gevolge van hevige sneeuwval, werd 
deze loods afgebroken en werd vervolgens ter plaatse (in agrarisch gebied) een nieuwe 
loods van 730 m2 opgericht met industriële gevelpanelen en betonvloer. Tevens werden een 
bureelcontainer en een container geplaatst, werden meerdere grondverhardingen 
aangebracht en werd een betonnen vloerdek gestort. Tenslotte blijkt uit de voorliggende 
gegevens van het strafdossier dat de grond ter plaatse gewoonlijk werd gebruikt voor de 
opslag van allerhande materialen, voornamelijk hout. 

Deze handelingen werden uitgevoerd zonder daartoe over een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning te beschikken. 
De feiten zijn strafrechtelijk toerekenbaar aan tweede beklaagde . Hij was in 
2001 tesamen met zijn vader oprichter en aandeelhouder van de , 
welke onderneming steeds zijn enige broodwinning heeft gevormd. Weliswaar was vader  

 tijdens de hoger vermelde incriminatieperiode de zaakvoerder in rechte van de 
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, doch de vermelde feitelijke omstandigheden doen er geen twijfel over bestaan dat 
tweede beklaagde  de beoogde handelingen zelf heeft uitgevoerd, minstens 

heeft toegestaan dat deze handelingen werden uitgevoerd zonder voorafgaande 
vergunning. 

In casu staat op grond van de gegevens van het vooronderzoek en het onderzoek ter 
terechtzitting evenals van de begeleidende omstandigheden vast dat de inbreuken een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van het doel van eerste beklaagde  

 en bovendien specifiek voor haar rekening werden begaan. De 
rechtspersoon maakt niet aannemelijk dat zij interne maatregelen zou hebben genomen om 
het wederrechtelijk handelen te controleren en te voorkomen. 
De  betreft een kleine rechtspersoon met een eenvoudige 
structuur, zodat er geen groot verschil bestaat tussen de individualiseerbare beslissingen, in 
casu onder meer verwezenlijkt door tweede beklaagde  en het corporatief 
handelen. Het gedrag en beleid van  is dermate determinerend dat ook in 
hoofde van de rechtspersoon het intentioneel element van de bewezen verklaarde 
misdrijven is komen vast te staan. 

Nu eerste beklaagde verantwoordelijk wordt gesteld uitsluitend wegens het optreden van 
tweede beklaagde, die de feiten in concreto bewust, vrijwillig en zonder dwang gepleegd 
heeft, dient in casu te worden besloten tot een gelijktijdige veroordeling van de 
rechtspersoon en de natuurlijke personen. 

Alle door de wet vereiste constitutieve bestanddelen van de ten laste gelegde misdrijven zijn 
bewezen lastens de beide beklaagden. 

STRAFTOEMETING: 

Het bewezen verklaard feit is maatschappelijk onaanvaardbaar en geeft blijk van een gebrek 
aan respect voor de regels van ruimtelijke ordening. 

Uit het strafdossier blijkt dat beklaagden tal van pogingen hebben ondernomen om de 
bestaande toestand te regulariseren, evenwel zonder-succes. Een herlokalisatie van het 
bedrijf zou financieel niet haalbaar zijn. Recent zou opnieuw een regularisatieaanvraag zijn 
ingediend bij de stad Tongeren, ditmaal voor een beperkte duur, meer bepaald tot aan de 
pensioenleeftijd van tweede beklaagde. 

Beide beklaagden verzochten om de gunst van opschorting. 

Op het ogenblik van de feiten die tot de huidige vervolging aanleiding hebben gegeven, 
waren beklaagden nog niet veroordeeld tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf 
van meer dan zes maanden of tot een gelijkwaardige straf overeenkomstig artikel 99bis Sw. 
Het lastens hen bewezen verklaard feit is niet strafbaar met een correctionele 
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gevangenisstraf van meer dan twintig jaar, noch is het van die aard dat het bestraft moet 

worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele gevangenisstraf. 

Rekening houdend met de aard en de ernst van het feit, de persoonlijkheid van beklaagden, 

hun blanco strafregister, de ruime pèriode die sedert het feit verstreken is zonder dat er 
sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, en tenslotte de vaststelling van de 
rechtbank dat een veroordelende maatregel, buiten de normale gevolgen, voor beklaagden 
een onevenredige sociaal-economische declassering zou meebrengen, is de rechtbank van 
oordeel dat de maatregel van opschorting in casu gepast is. De openbare orde en de 
maatschappij zullen voldoende gevrijwaard worden door deze maatregel. 

Beklaagden worden gedurende twee jaar op de proef gesteld. 

BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING: 

Na positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid stelde de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur op 04.07.2013 een herstelvordering in, strekkende tot het 
herstel van de plaats in haar oorspronkelijke toestand, en dit binnen een termijn van 12 

maanden en onder verbeurte van een dwangsom van € 125,00 per dag vertraging. 

Deze herstelvordering werd regelmatig en tijdig bij het parket ingesteld en is ontvankelijk 
(art. 6.1.41, §4 en §5 VCRO). 

De rechtbank is van oordeel dat deze herstelvordering zowel intern als extern wettig is. Zij 
beoogt op een gepaste en noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het door 
beklaagde gepleegd misdrijf. 

De gevorderde herstelmaatregel vindt steun in de elementen van het dossier en de 
aangevoerde motieven van goede ruimtelijke ordening. 

Gelet op de omvang en de aard van de inbreuk brengt de herstelvordering voor beklaagden 
geen onredelijke last mee die het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening zou ontstaan 
zou overstijgen. 

Gelet op de aard en de omvang van de gevorderde herstelmaatregelen bepaalt de rechtbank 
bij toepassing van artikel 6.1.41, §3 VCRO de termijn voor de uitvoering ervan op 15 
maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis. Tevens is het gepast om 
een dwangsom op te leggen, nu de veroordeelden tot op heden niet het bewijs leveren dat 
zij vrijwillig zijn 'Overgegaan tot uitvoering van de herstelvordering, die toch al dateert van 
2013. 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 hersteltermijn, in zoverre huidig vonnis 
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vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt 
toegestaan. 

Verder dienen bij toepassing van art. 6.1.46 VCRO de stedenbouwkundige inspecteur en het 
college van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om ambtshalve in de 
uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien bij gebreke aan uitvoering door de 
veroordeelden.en dit op hun kosten. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED: 

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

3. TOEGEPASTE WETTEN : 

Wetboek van rechtspleging in strafzaken: 194, 185. 

Art. 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

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 22.3.1993. 

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 schuldig aan de tenlastelegging zoals omschreven in het bevel 

van dagvaarding. 

Gelast in het voordeel van eerste beklaagde het voordeel van de opschorting van de 

uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van twee jaar vanaf heden. 
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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 51,20 euro. 

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

TWEEDE BEKLAAGDE : 

Verklaart de tweede beklaagde schuldig aan de tenlastelegging zoals omschreven in het 

bevel van dagvaarding. 

Gelast in het voordeel van tweede beklaagde het voordeel van de opschorting van de 

uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van twee jaar vanaf heden. 

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 51,20 euro. 

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

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 beklaagde 
bevat alsook de vermelding van de Rechtbank waardoor het vonnis is gewezen ter hand te 
stellen van de hypotheekbewaarder om melding ervan te maken in de rand van de 
inschrijving, op het eerste hypotheekkantoor te  onder -

 waarin reeds melding werd gemaakt van de dagvaarding. 

MET BETREKKING TOT DE HERSTELVORDERING: 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt beide beklaagden solidair, de ene bij gebreke aan de andere om de plaats te 
herstellen in de oorspronkelijke toestand, hetgeen impliceert : 

het afbreken en verwijderen van de nieuwe loods (in functie van houthandel / 

schrijnwerkerij); 

het verwijderen van de verharding op de percelen (= toegangsweg, opslagruimte en 

parking uit grind); 

het afbreken en verwijderen van een betonnen vloerdek op het perceel  
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het verwijderen van de opslag van materialen in open lucht verspreid over de 

percelen; 

het verwijderen van de bureelcontainer en de container (inclusief eventuele 

vloerplaat en fundamenten); 

het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de 

afbraakmaterialen van het terrein. 

Beveelt dat deze herstelmaatregel integraal dient te worden uitgevoerd binnen een termijn 
van vijftien maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis; 

Zegt voor recht, voor zover de opgelegde herstelmaatregel niet integraal zou zijn uitgevoerd 
binnen deze termijn, dat de stedenbouwkundige inspecteur evenals het college van 
burgemeester en schepenen ambtshalve in de verdere uitvoering ervan kunnen voorzien op 
kosten van beklaagden; 

Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de opgele1$de herstelmaatregel niet vrijwillig 
zou worden voldaan, solidair tot betaling aan de stedenbouwkundig inspecteur van een 
dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 

verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis 
voorafgaandelijk werd betekend; 

KOSTEN : 

Verwijst de beide beklaagden ieder tot de helft van de kosten van de strafvordering tot op 
heden in totaal begroot op 57,33 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED: 

Houdt 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 vijf november 

tweeduizend zeventien 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 

M. VANDYCK. 




