
Gnfiienummer :

Rcpertoriunmununer : A'i°^ 

Vomusdatum : 06.09.2005

HA.66.94.2260-93 i.

PRO JUSTITIA

De Corrcclionele Rechtbank van Uet arrcmdisscmeut Hassclt,
13de kamer. syrcekt hot volgcade vonnis uit:

LVZAKE IIJET OPENBAAR MIMSTERIE TECEN:
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uis (inede)eigenaar(s) die de opstelimg van. ecn vaste of vetplaatsbare inrichting heeft 
toegestaan of gedoogd cn die tot de werkurt optiracht heed gegeven

van 11 ektober 1993 tot 09 januari 7.004

op hot onroerend good gelc-geo te . gekada'itieerd of geweest zijnde

jrr 383 L, eiaendom van:

wonende te
voboreu tc OP

eu nr s.

sarr.er.wonende te

er
geboren tc 

acboron te

. cigcndom van:
op

op
en

ingevolge alcte van schenking dd. verlcdcn voor nutans met
staadplaats te . vour wat betreit pereeclra . : ingovolge akte vail
uankoop dd. verleden voor notaris met standplaats te

: ingevolge akte van ruil met datum onbekend:
mg.ovolgc :ikte van deling dd. en vcrlcdcn voor notaris

te . voor wat betreft de overigo perccicn:

De eerste.

Op net perceei met nummer

- Ecu woning in L-vorm
- ten duiveutil gebouwd tegen de achtcrgovel vau voorfrieide woning

Ecu houten tumhuisje van 6mx6m met rondom con »or herding, waarbij de 
voorkant van het terras is uitgebouwd als eer: gcciedidijk overdekt terras
- Twee volieres
- tier, duivenhok, bestaande uit 2 met elkaar verjonden dderi.

zonder vooratgaande steuenbouwkmidige vergunning van hot college van 
burgemcoster en schepenen in stand to hebben gelioudeii.

De iweede en de derde

Op de pereeieu met nummers en

Eet: winkel, toonzaal, magazijn en we&piaats
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- Eon stapelplaats mot een lengte van ca. 50,40 m ca con breedte van ca. 39 in
- Een overdekte la ad plants met eon lengte van 34,5 m on cen breedte van ca. 17 m
- Ecu duivechok met een lengte van ca. 17,70 m on eon breedte van ca. 19,50 m
- Eon werkhuis met daarin een duivonhok met con lengte van 14,70 m en een breedte 
van 11,70 m met achtcraan een afdak dienstig als beschutting voor pluimvee
- Een paardenstal, opgericht in grijze snelbouwblok on al’gcdekt met een 
lesseiiaaisdak in golfplaten
- Een verzande iramingspiste voor paarden, oingeven door een afsluiting in houten 
beplaiiking en met 1 -delige hekken, met een lengte van ca. 4JJ m en een breedte van 
ca. 24 in
- Ecu afdak-stapelplaats met een breedte van ca. 11,70 in en een lengte van ca. 35 m
- Een verharding in de omgeving van de bednjfsgebouv.on

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunmng van bet college van 
burgemeester en schepenen in stand te hebben gehoudeu.

VERBETEK1NG EN AAXIXTLING:

Verdacht van re vanaf 11 oktobor 1993 tut min-tons 9 januari 2004 een
aantal constructies in stand to hebben gehouden zonder voorafgaande 
stodenbuutvkuudige vergunniug.

Teneinde na toepassing van de strafret. op vordcring var. do gemachtigde ambtenaar 
- thans de stedenbomvkundige inspecteur- of her college van burgemeester en 
schepenen- in toepassing van art. 65 § 1 van do wet van 29 maait 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening on do stedebouw - nadien art. 6S § 1 van het 
gecoordineerde Decreet van het \ laamse Parlemcnt dd 22.10 1996. en thans art. 149 
van het Decreet van 1S.05.1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening

de plaats te hcrslellen in de vorige toe-stand;

en over te sraan tot veroordelimr lot een dwaagsom van 
uitvoering van het vonnis binner. de gcstelde tcrrmjn.

2b0 euro per dagbij niet-

feiten thans ook nog strafbaar ingevolge de artikelen 99 en 146 van het Decreet van 
1S.05.1999 houdende organisatie van dc ruirruelijkc urJenins

G\ orgosclireven op hot 2C hvpotliedckantoor te 1 lasselt op 10 09.2004. 
nr. 071 -T-10.109/2004-08130 en ambtsltalve ingeschrevcn.
Ontvaagen ■ 137,37 euro. De Bcwaardcr (get.) E. ttT.VNEN
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Gelet op de stukken van het rechtsgeding.

Gchoord in openbare fitting:

- het Openbaar Ministerie in zijn vordering:

- Mr. G. Kindermans, advocaat te 3S70 Heers, Steenweg 161 cn Mr. L. Savelkoul. 
advocaat te 35S3 Paal. Paalsesteenweg 133. veitegcnwoordigen beklaagden, die ter 
fitting met verschenen.

-.pvr* •Uie'k vytr

De dagvaarding dient als volgt te worden verbeterd en aangevuld:

Verdacht van te vanaf 11 oktober 1993 tot mi ns tons 9 junuari 2004 een aantal
constructies in stand te hebben gehouden zonder voorafgaandc stc-dcnbouwkundige 
vergurming.

1.
De ten lasto gelegde feiten worden thaiis strafbaar gesteld door do artikelen. 99, 146 en 149 van 
het Decreet van 18 met 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zeals 
gewijzigd dour de artikelon 16.36,3S en 64 van het decreet van do Ylaamse Raad van 26 april 
2000 (B.S. van 29 april 2000), zoals gewijzigd bij decreet vim 4 juni 2003 houdonde wijziging 
van het decicet van 18 iuei 1999 houdende dc organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het 
handnavingsbeieid betreft (B.S. 22 augustus 2003).

Tijuens de gouicrimineerdo periode werden de ten laste gelegde feiten strafbaar gesteid door de 
aitikeleu M. 64 on 69 van de wet van 29 maart 1962. gewijzigd bij de artikelon 
2.99,146.1-17.149,l S3 on 160 v an het Decreet houdende do oryinisaiie van de ruimtelijke 
ordening van 18 mei 1999.

Aan de constitutieve olornent.en van de ton laste gelegde mi.sdnjver. on aan de minimale crop 
gestelde straiten werd echter niet geraakt.

De feitdijk Strafbare gedraging in hoofde van beklaagden bestaat erir. dat zij zonder een 
vuoratgunnuc stedenbouwkundige vergunning een. aantal wedcrroehtelijk opgerichte construed es 
in stand hebben uehouden.
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De instandhouding van wedcixcuhtelijk opgerichte constructies vomit ecu voordurend misdrijf 
zodat beklaagden ten onreehte voorhouden dat de stralVoi dering van hut openbaar mimstcue 
zondex voorwup zouzijn wegens vetjaring.

3.
Eerste bekiaagde is de eigenaar van een onroerend stood vclegun re

, kadastiaaJ gekcnd onder

Tueede eu derde beklaagden ziin de mede-uigenaars van eon onroerend goed gelegen te
en kadasiraal gekend onder 

en

Dit pereccl ligt duels binnen de grenzen van een landschappelijk waardevol agrariscli gebied 
(ceucstplnn Hasselt - Gcnk, ggk. bij K.B. van 3 april 1979).

Hot Hof van Cassatie oordetlde in haar arrest van 22 februari 2005 dat “een landschappelijk 
waardevol agraiisch gebied” een “agrarisch gebied met bij/ondcro waarde” is. in de zin van 
artikcl 146, \'ierde lid Steueubouwdecreet (P041346N)-
Vezmits de werken werden uitgevoerd in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, is art. 146,derde lid, 
me', via: toepassing en wordt de argumentatie van beklaagcen op Jit punt verworpen als zijnde 
ongegrond.

4.
Bit een in fcraeht van gewijsae getreden vorinis van de correotioncle rechtbank van Hassell van 
24 oktober 1979 word beklaagde veroordeckl voor de oprichring van en de
instandkouding van een magazijn op het perceel, gelegen te kadastraal gekend onder

Beklaagde beroept zich dan ook ten onreehte op de toepassin 
idem-', xm de hums opgesonule wederrechtelijkc constructies op < 
gehouden.

: van het udagium ‘non bis ui 
ndcre percelen worden in stand

L xt de gegevens van het strafonderzoek blijkt dat op het (eigendoin van beklaagde
), een aantal wederrechtelijk opgoriehlc eonstraeties in stand wordun

gehouden. id.
- een toi wooing L-vorm. die in de jaren 1991-92 word otngcbou'.vd uit een met vergunde 
kippenstak
- een duivuutil tegen de aclileiziide van deze woning; 

een tuinhuisje van 36 m: in bout met overdekr terras;
- twee volit-xes;
- een duivenhok bestaande uit 2 delen.
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Op de eigendom van beklaagde en werden eveneens
een aantal wedeirechtelijk opgericnte constmciics in stand gehouden, nl.
- een wiakel toonzaal, magazijn en werkplaats; bij besluit van het college van burgemeester en 
scnepenen van 21 September 1983 werden deze constructres gcvuiigerd en bij besluit van de 
besteridige dcputatie van de provincieraad van Limburg van 13 juli 1989 werd net beroep niet 
ingew-.lligd:
- een stapelplaats van 50,40 m op 39 rn;
- een overdokte laadplaats van 34.5 m op 17 m;
- een duivenhok van 14.70 tn op 8,50 m, dat nadien werd mtgebrcid met een lerigte van 3 tn 
en ecu breedte van 1 lm:
- een wexkhuis met daarin een duivenhok van 14.70 rn op 11.70m met achteraan een afdak,
- een paardenstal opgericht in snelbouwblokken en algeddci met een lessenaarsdak in 
goliplaten;
- de aanleg van een verzande trainingspiste voor paarden;
- een afdakstapeiplaats van 35 m op 11.70 m;
- de verlraidins van de aronden.

Hot stoat vast dat de niet vergunde bouwwerken zonder de rechtcns voreiste 
stedenbouwkundige vergunning w-orden in stand gehouden m de geincrimineerde periode.

6.
Bcklaagden verzoeken de toepassing van art. 96 § 4 Stedenbouwuecreet en houden voor dat 
deze constructies werden opgericht na de mwerkingtreding van dc wet van 29 maart 1962 
houdende organisane van de mimtelijke ordering cn van de siedenbouw maar voor de 
allereerste. definitive vaststeiling van het gewestplau waarbumen /.ij gelegen zijn.

Deze bewering wordt door beklaagden niet gdoofwaardig gemaakt: noch uit de eigen 
\ erklanng. noch uit de door beklaagde beperkt gevoerdc admirusiraticve procedure blijkt dat 
deze constructies zouden zijn opgericht in de periode maart 1962 - zpril 1979.

Anders dan beklaagden beweren vonnen de dae gcvallen waarin ait. 146, dcrde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999 geen een ondeelbaar geheel.
Dit volgt nil het vemietigingsairest 14/2005 van het .Vrbiiragchof van 19 januari 2005 dat in 
dat tutikel enkel de woorden met betrckfcing tot het tweede cn derde gcval vemietigt.
Het oerste gcval van art. 146, derde lid, Stedaibouwdecrect is met ongrondwettig, zodai de 
rechtbank de prejudiciele vraas met moet stellen.

S.
Beklaagden hebben doelbewust een inbreak gcpleeijd ctvan uitgaande dat eemnaal de v-erken 
wiuen gerealiseerd, de toestaad zowel zou blijven. De teiten toncn aan dat zij licbtzinnig 
omsprulgen met de wettelijke regels. De beklaagden moeicn beseffen dat zij zich niet
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ongestrnlt boven de wet kunnen stellen. Dergclijke ingesteldheid is maatschappelijk 
onaanvaard’ouar. Het belang van de gemecnschap bij een gocde runmtdijke ordening kan niet 
undergeselukt worden geinaakt aan enig ander belang van debekbagden.

Kekenmg lioudend met de houdirtg van beklaagden, kan hen seen gunstmaatregel worden 
vetleend maar dient een voorbecldige bestra fling te wot den opgelcgd.

De herstelvordering werd ingesteid bij vordering van de gernachtigde ambtenaar op 24 
februari 2000.

De vordering werd regelmatig (art. 149 DORO) en tijdig (an. 26 Voorafgaande Titel Sv.) 
lntjesteld.

De mbreufc van instandhouding is bewezen en muakt een oiucchtmatigc toestand ait.

De hersteK ordering is noch onwettig, noeh kennelijk onredelijk. Aan de rechtbank komt geen 
opportuniteitsbeoordeling van het gevorderde herstel toe (in dezelfde /in: Arbitragehof in. 
46/2005. 1 moait 2005, ovenveging B-18.2; Cass., 15 juni 2004. P.04.0237.N en P.04.0358.N; 
R.v.St.. b.v.li.a. G., nr. 130.075. 2 april 2004, R. IV. 2004-05. 306, noot). Hr ligt geen proces- 
vcrbaal van vaststelling door de gewestelijk stedenbouwkanJig inspccteur van vrijwdlig 
hetstel voor (art. 152 DORO). De beklaagde betvsist met de feitehjke en juridische grondslag 
van dc herstelvordering die op zieh een afdoende motivering is (in dezelfde zin: Cass., 4 
Jeoembcr 2001. R. W, 2001-02, 1353, conelusie advocaat-gcncRiai M. De Swaef). De 
herstelvordering moet niet negatief gemotiveerd zijn (Cass., 16 uect-mber 2003. T.R.O.S.
2004, 229). De bouwwerken worden instaudgehouden zoncler de wettelijk vereiste 
vooratgaande stedenbouwkundige vergunning. Hr zijn geen ckinenten die de herstelvordering 
zoudeu aantasteii door niachtsoverschnjding of machtsafwendir.g tin dezelfde zin: Cass.. 3 
limit 2004, P.03.2500.F). De hersteltermijn woidt hiemu bc-paald in lunctie van de ornvang 
van het herstel.

■A'V* *v* X'X'X

Gelet op de artikelen :

W e’.bock strafv ordeiiag art. 135. i 90. i 94. 197 
Wetboek strafrecht art. 2,3S.40
\\ et van 29 maart 1962 art. 44, 64 en 69. gewijzigd bij de artikelen 4. 20. 21 en 25 
van de wet van 22 december 1970, gewijzigd bij de artikelen 42, 66 en 72 van het 
Decreet van 22 oklober 1996 en thans strafbaar gestela door de artikelen 99, 146,

v,
 . i
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147. 148. 149 en 204 van het Decreet houdende dc organisatie van de ruimtclijke 
ordening van 18 mei 1999. zoals gewijzigd bij Decretal van 28 September 1999 (B.S. 
30 September 1999), 26 april 2000 (B.S. 29 april 2000), 13 tub 2001 (B.S 3 augustus 
2001), 1 maart 2002 (B.S. 10 april 2002), 4 jnxii 2003 (B.S.22 augustus 2003) en 21 
november 2003 (B.S. 29 januari 2004).
Wet 05.03.1952 art.l en Wet 07.02.2003
Wet 01.OS. 1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door 
KB. 19.12.2003 art. 23
Welten 30.10.1998 en 26.06.2000 en KB. 20.07.2000 (ivm. euro)
Yerordeimigen (EG) nr. 1103/97, Raad van 17 juni 1997 en
nr. 974/98. Raad van 3 mei 1998
Wet 15.06.1935 art. 2,14,31,32,33,34,35.36,57,41

*** ktc'X

OM DEZE RED E XE.\ :

De rechtbank statuerende OP TECENSPKAAK:

Y'ERBETERT en VULT de dagvaarding als volgt turn:

Verdacht van te vanaf 11 oktobei 1993 tot minstcris 9 januari 2004 een
aanlal constructies in stand te hebben gehouuen zander vuorafgaande 
studenbou'vkundige vergunuing,

JEerste bekJaapdc

V’ERKLAART beklaagde HULSMAXS Nicole seiiuldig aan de feiten zoals 
omschxeven in de irdcidende dagvaarding en verbeterd en uangevuld bij luudig 
vor.rus.

STHL I' \ AST dat er eveneens feiten geplecgd \scrdcn na 31.12.2001, daeii vooi 
01.03.2004. zodat de wet van 26.06.2000 op de opdccioraai van toepassing is.
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VEROORDEELT bekiaagde voor doze feiten tot een geldboete
van 200 euro te venneerderen met 40 opdeciemen (x5) on alzo gebracht op 1.000 
euro of een vervangende gevangenisstraf ' an 60 dugen.

VERPL1CHT de veroordeelde om bij wijze van by dr age tot do financiering van het 
bijzonder funds tot bulp aan de slachtoffers van opzortelijke gevvelddaden een bedrag 
te betalcn van 10 euro te verhogen met 45 opdeciemen on alzo gebracht op 55 euro.

VERWIJST bekiaagde tevens tot de kosten van de publicize \ordering, deze 
voorgeschoten door de openbare party, begroot op de sum van 56,21 euro, doch met 
tnbegrepen de kosten van overschrijving ter hypotheken van huidig vonnis.

LEGT aan de vexoordeelde in toepassing van art. 9J K..B. van 28/12/1950, gewijzigd 
bij art. 1 K.B. 23/12/1993 en gewijzigd bij an. 1 K.J3. van i 1-12/2001 de verplichting 
op tot betaling van een vergoedirrg van 25 euro.

Twccde hfkla:t;:dt-

VERKLAART bekiaagde schuldig aan de feiten zoais
omschreven in de inlcidende dagvaarding en vcrbeteid en aangevuld bij huidig 
vonnis.

SIELT VAST dat er e\ eneens feiten geploegd werden na 31.12.2001. doch voor 
01.03.2004. zodat de wet van 26.06.2000 op dc opdeciemen van toepassing is.

V ERGORDEELT beklaaede voor deze feiten tot een aeldboete
*— w

van 200 euro te venneerderen met 40 opdeciemen (x5) cn alzo gebracht op 1.000 
cure of een vervangeude gevangenisstraf van 60 dageu.

v EREL1CHT de veroordeelde om bij wijze- van bydrage tot de financiering van het 
bijzonder fonds tot hulp arm de slachtoffers van opzettdiike gewelddaden een bedrag 
te betalcn vim 10 euro te verhogen met 45 opdeciemen cn alzo gebracht op 55 euro.

\ ERWIJST bekiaagde tevens tot dc kosten van de publicize vordering, deze 
voorgeschoten door de openbare parti j. begroot op de som vail 56,21 euro, doch met 
tnbegrepen de kosten van overschrijving ter hypothekea ''.an huidig vonnis.

LEGT aaude veroordeelde in toepassing van .art. 91 K.B. van 28/12/1950, gevvijzigd 
by art. 1 K..B. 23/12/1993 en gewijzigd bij art. 1 K.R. van 11 12/2001 de verplichting 
op tot betaling van een vergoedmg v3ir 25 euro.
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Dcrde bcklant'dc

VERKLAART beklaagde schuldig aan de feiten zoals
Oinsehreven in de inleidende dagvaardtng en verbctecd en aangevuld bij huidig 
vonnis.

STELi VAST dat er eveneens feiten gepleegd warden ua 31.12.2001, doch voor 
01.03.2004. zodat de wet van 26.06.2000 op de opdccicmcu van toepassing is.

VEROORDEELT beklaagde voor doze feiten tot een geldboete
van 200 euro te vermeerderen met 40 opdecieinen (x5) en alzo gebracht op 1.000 
otn o of een vervangende gevangenisstraf van 60 dagcn.

VERPLICHT de veroordeelde om bij vvijze van bijdrage tot do financiering van het 
bijzonder fonds tot hulp aan de slaclitofTers van opzcnclijke gewelddaden een bedrag 
te betaien van 10 euro te verhogen rnet 45 opdeeicmen en alzo gebracht op 55 euro.

VERWUST beklaagde tevens tot de kosten van de pubiieke vordering, deze 
voorgeschoten door de openbare partij. begroot op de som van 56.21 euro, doch niet 
inbegrepen de kosten van overschrijving ter hypoUiekeu van huidig vonnis.

LEGT aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 2S/12/1950, gewijzigd 
bij art. 1 K.B. 23/12/1993 en gewijzigd bij art. 1 K.B. van 11 12 2001 de verplichting 
op tot betaling van een vergoedmg van 25 euro.

*** * * *

BEVEELT op vordering van de gevvestelijk stedenbouwknndige inspectenr het 
lierstel van de plants in de vorige toe-stand binnea een termij:i van een jaar. met 
rajade een dwangsomtermijn in de zin van artikel leiGbis Ger.W.. door de complete 
uibraak van de wederrechtelijk opgcrichte construct ies en het temetdoen van de 
rdiefwijziging under verbeurte van een dwangsom van € 24" per dag.

ZHGT VOOR RECHT dat de gewestclijk stedcnbouwkundige mspecteur of het 
college van burgemeester en schepenen, ingcvul hot vonnis niet vrijwillig wordt 
uitgevoerd. zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien. kosten hiervan verhaalbaar 
op de beklaagde op vertoon van een kostenstuat begroot en uitvoerbaar vvrkloard 
door de bcslaarechter.
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Aldus gevonnist in openbare zitting van dc DER IMK.NOK KaMER, 
6 September 2005. alwaar zetelden:

Mcvcouw 1. VaN COPPENOLLE. Onden oorzittcr. cnige rcchter. 
Mevrouw G. HENDR1CKX. Subsiituut Procureur dcs Konings.
De heer D. POELMANS. Afgevaardigd Adjunct-giiftter




