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IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

TEGEN: 

BEKLAAGDEN: 

1. RRN 

geboren te op : 

van Belgische n<1tionallteit 

ingeschreven te 

eerste beklaagde, vertegenwoordigd door meester 

loco meester , advocaat te 

2. RRN 

geboren te JP 
van Belgische nationaliteit 

landbouwer 
ingeschreven te 

tweede beklaagde, bijgestaan door meester 

1. TENLASTELEGGINGEN 

p. 2/ 15 

advocaat te 

advocaat te 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagden als dader of mededader in de zin van artikel 

66 van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

Op het perceel aldaar gelegen, hooif and, gekadastreerd als 
met een oppervlakte van eigendom van ingevolge akte 

verleden door notaris te op 9 maart 1995, 

A. Bij inbreuk op artikel &,1,1,1° [6.2.l.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 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) te hebben uitgevoerd of te hebben laten 
uitvoeren. 

Te 
door 

tussen 1 mei 2018 en 30 mei 2018, meermaa!s,·op niet nader bepaalde data 
m 
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namelijk het aanvoeren van grond, vanaf de oever over een breedte van ca. 15 meter en 
een lengte van 30 meter grond en het uitstoten / nivelleren ervan waardoor een ophoging 

van 1 meter tot 1,5 meter van het terrein plaatsvindt 

B. Bij Inbreuk op artikel i,1,1,a0 [6.2.1. 7"] van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, als 
eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hierna vermelde handeling, zoals 
bepaald bij artikel 4.2.14° {het aanmerkelijk wijzigen van het rellêf 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, 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. 

To.. tussen 1 mei 2018 en 30 mei 2018, meermaals, op niet nader bepaalde data 
door 

namelijk het aanvoeren van grond, vanaf de oever over een breedte van ca. 15 meter en 
een lengte van 30 meter grond en het uitstoten/ nivelleren ervan waardoor een ophoging 

van 1 meter tot 1,5 meter van het terrein plaatsvindt 

Tevens gedagvaard om zich te horen veroordelen tot uitvoering van de herstelvordering van 
de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur, tot herstel In de oorspronkelijke staat binnen 
de 12 maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag in geval van niet
uitvoering en tot machtiging aan de burgemeester en stedenbouwkundig inspecteur tot het 
uitvoeren van de bevolen herstelmaatregelen In de plaats van de veroordeelde en op diens 
kosten. (zie stuk 20 van het dossier) 

[ ... ] 

2. PROCEDURE 

1. De zaak werd ingeleid op de openbare t erechtzitting van 6 september 2022. 

2. Ter terechtzitting van 6 september 2022 werden overeenkomstig artikel 152 Sv. conclusie

termijnen bepaald voor: 

- eerste beklaagde uiterlijk op 4oktober 2022; 

- tweede beklaagde uiterlijk op 4 november 2022; 

- eventueel het openbaar ministerie, uiterlljk op 29 november 2022; 

- tweede beklaagde uiterlijk op 20 december 2022; 

- eerste beklaagde uiterlijk op 17 januari 2023. 

3. Ter griffie werd neergelegd: 

- op 4 oktober 2022,·een conclusie door eerste beklaagde 

- op 4 november 2022, een conclusie door tweede beklaagde 

- op 21 november 2022, een nota door het openbaar ministerie; 
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- op 20 december 2022, een syntheseconclusie en op 21 december 2022 stukken door 

tweede beklaagde 

- op 16 januari 2023, een syntheseconclusie door eerste beklaagde 

Het openbaar ministerie legde geen conclusie neer. 

4. De rechtbank nam kennis van het strafdossier en de stukken van de rechtspleging. 

S. De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting op 7 

februari 2023, waar werden gehoord: 

- het openbaar ministerie, in haar vordering; 

- eerste beklaagde in zijn middelen van verdediging verwoord door mr. 

die stukken neerlegde; 

- tweede beklaagde in zijn middelen van verdediging bijgestaan door mr. 

De namens partijen neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1. De strafvordering 

1. Beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op 6 september 2022 bij rechtstreëkse 

dagvaarding betekend: 

- op 7 juli 2022 aan de woon- of verblijfplaats (art. 38, § 1 Ger.W.) van eerste beklaagde 

- op 15 juli 2022 aan de woon- of verblijfplaats (art. 38, § 1 Ger.W.} van tweede 

beklaagde 

De rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de strafvordering. 

2. De dagvaarding werd overeenkomstig artikel 6.3.1, § 6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid I op 29 juli 2022, zodat de 

strafvordering ontvankelijk is. 

3.2. Verbetering tenlasteleggingen A. en B. 

Zoals door het openbaar ministerie terecht opgemerkt in haar nota van 18 november 2022, 
dient in tenlastelegging A. artikel 6.1.1.1° V.C.R.O. te .worden vervangen door artikel 6.2.1.1° 
V.C.R.O., dat de strafmaat bepaalt. De verwijzing naar het overtreden van artikel 4.2.1.4° 

V.C.R.O., dat het aanzienlijk wijzigen van het reliëf strafbaar stelt, blijft correct. 
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Het gaat hier derhalve duidelijk om een materiële vergissing, dewelke hierboven eveneens 
wordt rechtgezet. Beklaagden kregen tijdig kennis van het juiste artikel met de strafmaten, 

zodat hun rechten van verdediging blijven gewaarborgd. 

Deze verbetering, heeft zoals gezegd, enkel betrekking op de toepasselijke strafmaat en wijzigt 
derhalve op geen enkele wijze de feiten waarvoor de rechtbank werd gevat. 

3.3. Beoordeling van de schuld 

1. Eerste beklaagde wordt onder tenlastelegging A. vervolgd voor het aanvoeren en 
nivelleren van een grote hoeveelheid elders uitgegraven grond op het perceel, eigendom van 
tweede beklaagde Deze werken zouden gebeurd zijn in opdracht van tweede 
beklaagde die derhalve als mededader vervolgd wordt voor deze tenlastelegging. 

Tweede beklaagde wordt onder tenlastelegging B. daarnaast als eigenaar vervolgd 
voor het te hebben toegestaan dat er door tenlastelegging A een wederrechtelijke toestand 

werd gecreëerd, dan wel deze toestand te hebben aanvaard. 

De rechtbank is van oordeel dat de tenlasteleggingen A. en B. bewezen zijn op basis van de 
resultaten van het vooronderzoek en van het onderzoek tijdens de zitting. 

2. Wat tenlastelegging A, betreft, kan de rechtbank volstaan met te verwijzen naar de 
vaststellingen en de foto's (stuk 8) van de Vlaamse Milieumaatschappij op 29 mei 2018 op het 
weiland vermeld onder de tenlasteleggingen aan de oever van ;stuk 7). 

Er werd overgegaan tot een controle ter plaatse, waarbii bleek dat eerste beklaagde 
(middels zijn inmiddels failliet verklaarde vennootschap op dat ogenblik 
op het perceel bezig was met het wijzigen van het reliëf door het weiland op te hogen met van 
elders aangevoerde aarde met een oplegger, aarde die vervolgens werd genivelleerd door de 

tevens aanwezige graafmachine. 

Blijkens de vaststellingen van de Gewestelijke Stedenbouwkundige inspecteur ging het om een 
strook van ongeveer 15 meter breed vanaf de oever van de over een lengte van ongeveer 

30 meter en met een hoogte van 1 à 1,5 m (stuk 81). 

2.1. Deze vaststellingen en het feit dat er geen vergunning voorhanden was, noch is, worden 
door eerste beklaagde en door tweede beklaagde rJiet betwist. Het materieel 
element van de tenlastelegging staat derhalve vast, er bestaat in hoofde van eerste beklaagde 

en tweede beklaagde enkel betwisting omtrent het morele element. 

2.2. Wat het moreel bestanddeel betreft, Is geenszins vereist dat de feiten wetens en willens 
werden gepleegd, noch dat beklaagden het oogmerk om te schaden zouden hebben gehad, 
maar volstaat onachtzaamheid. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is op zichzelf geen 
strafwet, maar hoofdzakelijk een reglementerend decreet. 
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Elk redelijk en voorzichtig persoon weet of behoort te weten dat men niet zomaar vonder 
voorafgaande vergunning het niveau van een perceel aanzienlijk mag verhogen en zeker geen 

1 à 1,5 meter zoals ten deze het geval Is. 

2.2.1. Eerste beklaagde die op heterdaad werd betrapt toen hij dergelijke werken 

uitvoerde, wist als aannemer van grondwerken zeker dat dit niet toegelaten was. Hij kan zich 
daarbij niet verschuilen achter het feit dat hij er van uitging dat tweede beklaagde 
hiervoor wel de vereiste vergunning zou hebben. Het feit alleen al dat volgens hem tweede 
beklaagde de vraag "plots" stelde toen eerste beklaagde bezig was met het 
uitgraven van een kelder in de omgeving toont dit mede aan. 

2.2.2. Tweede beklaagde stelt dat hij pas op de hoogte kwam van de feiten, toen dit 
hem gemeld werd door de V.M.M. (stuk 119) op de dag van de feiten (stuk 49). Hij had naar 
eigen zeggen nooit opdracht gegeven om zijn perceel aan te hogen en wist niet wie dergelijke 

werken zou hebben uitgevoerd. 

2.2.2.1. Tweede beklaagde meldde zich op 29 mei 2018 aan op het wijkkantoor van 
de Lokale Politie te en kreeg aldus nog de dag van de feiten kennis van de feiten 
onder tenlastelegging A. (stuk 49) en deed vervolgens aangifte van sluikstorten op 1 juni 2018 
om 8:41 uur (stuk 1). Dit spreekt zijn stelling in conclusies en ter terechtzitting tegen dat hij op 
het ogenblik van de feiten ten gevolge van een hartaanval "buiten strijd" was. Bovendien blijkt 
dit geenszins uit het bijgebrachte medisch attest dat dateert van ná de feiten en het heeft over 
een spoedopname op 27 juli 2018 (stuk 1 tweede beklaagde 

Vervolgens werd tweede beklaagde bij aangetekende brieven van 30 mei 2018 (stuk 
2 en 9) en 17 juli 2018 (stuk 6 en 15} herhaaldelijk aangemaand de aangevoerde aarde terug 
te verwijderen, waarop hij telkens via zijn raadsman reageerde, impliciet aangaf dit niet te 
zullen doen en herhaalde telkens dat hij nooit opdracht zou hebben gegeven en dat de grond 
aldus werd aangevoerd zonder zijn toestemming (stuk 4 en 13). 

2.2.2.2, de ambtenaar van de V.M.M. die de vaststellingen ter plaatse op 29 
mei 2018 deed, verklaarde op 17 november 2020 dat zij na contactname met eerste beklaagde 

te weten kwam dat de werken in opdracht van tweede beklaagde ~ebeurden, 
die volgens haar ook de eigenaar bleek te zijn van het perceel (stuk 160 en 181). Dit blijkt ook 
uit de aanmaning van 17 juli 2018 van de V.M.M. (stuk 6 en 15) en het email-verkeer tussen 
de Gewestelijke Stedenbouwkundige inspecteur en de V.M.M. op 29 juni 2018 (stuk 133-134). 

Hieruit blijkt duidelijk dat zij de identiteit van tweede beklaagde vernam van eerste 
beklaagde Indien eerste beklaagde daadwerkelijk zonder medeweten van 
tweede beklaagde aarde zou hebben aangevoerd, kon hij onmogelijk weten dat de 

weide in kwestie eigendom was van tweede beklaagde 

Bovendien verklaart dit eveneens dat tweede beklaa~de hoewel hij ter terechtzitting 
vol hield omwille van zijn gezondheldstoestànd bijna nooit op het perceel te zijn geweest, 
reeds de dag van de feiten werd gecontacteerd omtrent de feiten onder tenlastelegging A. 



rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdellng Hasselt Sectie correctioneel p. 7 / 15 

Dosslernr. Zittingszaal 7 

2.2.2.3. Daarnaast gebeurde de ophoging op een specifieke strook van ongeveer 15 meter 
breed net vanaf de oever van over een lengte van ongeveer 30 meter en met een 
hoogte van 1 à 1,5 m. Uitgaande van de voor beklaagden meest gunstige berekening aan de 
oever 1 à 1,5 meter werd opgehoogd, om dan geleidelijk aan de verminderen tot Om ophoging 
op 15 meter van de over, zou dit nog steeds betekenen dat er minstens 225 m3 à 337,50 m3 

aarde werd aangevoerd. Ook tweede beklaagde gaf aan dat het om een 200-tal 
vrachtwagens ging die op zijn eigendom werden gestort (stuk 81). 

Bovendien ligt het weiland van tweede beklaagde 

openbare wegen. 

zeer afgelegen, ver van de gewone 

Het is dan ook volstrekt ongeloofwaardig is dat een aannemer, die de plaatsgesteldheid niet 
kent, volledig op eigen initiatief met een oplegger ter plaatse zou gaan om er dergelijke 
gigantische hoeveelheid grond te storten én deze dan ook nog eens met een graafmachine te 

nivelleren op een strook net aan een oever. 

2.2.2.4. Het was bovendien niet de eerste maal dat dergelijke feiten ten aanzien van tweede 
beklaagde werden vastgesteld. De verbalisant van de Lokale Politie nam zelf 
rechtstreeks contact op met en vermeldde in het proces verbaal: 

"Opsteller neemt telefonisch contact op met de milieuambtenaar van 

Opsteller verneemt dat fan de Vlaamse overheid de inbreuken heeft 
vastgesteld en de werken heeft stilgelegd (werden toch verder gezet)." 

Ook eerste beklaagde verklaarde los daarvan nog lopende het onderzoek op 21 maart 
2019 dat de vrouw van de V.M.M. hem zei dat het niet de eerste keer was dat tweede 
beklaagde grond liet storten en dat zij duidelijk geïrriteerd was door het feit dat 
tweede beklaagde gewoon zijn zin bleef doen (stuk 51). 

2.2.2.5. De discussie die door tweede beklaagde wordt gevoerd omtrent de 
verklaringen van eerste beklaagde die omwille van bepaalde leugens daarin, volledig 
onjuist zouden zijn, doen geen afbreuk aan voorgaande objectieve elementen buiten die 

verklaringen. 

Daarnaast blijft tweede beklaagde herhalen dat hij geen belang zou hebben gehad bij 
de ophoging. Uit het strafdossier blijkt nochtans van bij aanvang duidelijk dat de ophoging 
gebeurde In overstromlngsgevoellg eebied {stuk 2 en 7) en dit net aan de oever van c 
reden waarom tweede beklaagde wel degelijk belang had bij de ophoging, zeker 

gezien de hoogte van de ophoging. 

Het feit dat er geen contract zou bestaan en evenmin een factuur werd opgesteld door eerste 
beklaagde doet geen afbreuk aan hoger vernoemde elementen. Het is immers duldelijk 
dat voor het een grondwerker zoals eerste beklaagde toen was, veel voordeliger Is om 
uitgegraven grond ln de onmiddellijke omgeving kwijt te raken in plaats van deze over lange 
afstanden te moeten afvoeren, te stockeren en vervolgens weer elders te deponeren. 
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2.2.2.6. Derhalve staat boven elke redelijke twijfel vast dat tweede beklaagde Nel 
degelijk aan eerste beklaagde ~ad gevraagd om grond op zijn perceel te storten en te 

nivelleren. 

Ook tweede beklaagde wist, of behoorde te weten dat hij niet zonder vergunning zijn 

perceel op dergelijke aanzienlijke wijze, zoals ten deze overduidelijk het geval was, mocht 

ophogen. 

2.3. Tweede beklaagde ;telt dat de gestorte grond mogelijks vervuilde grond betreft 

en derhalve als afvalstof dient te worden beschouwd, hetgeen volgens hem zou betekenen 
dat er verkeerd werd gedagvaard. Hij verzoekt derhalve om de aanstelling van een deskundige 

teneinde dit na te gaan en zijn rechten van verdediging te vrijwaren. 

Het feit dat de gestorte aarde zou vervuild zijn, neemt nog steeds niet weg dat hiermee het reliëf 
aanmerkelijk werd gewijzigd en dat de feiten (ook) strafbaar zijn onder de weerhouden wets
bepalingen. De opportuniteit van de strafvervolging behoort toe aan het openbaar ministerie. 

Bovendien belet niets tweede beklaagde zelf de nodige stappen te ondernemen. 

Zelfs al zou de aangevoerde aarde door afvalstoffen verontreinigd zijn, dan nog is de 

aangevoerde aarde zelf geen afvalstof (vgl. Cass. 17 april 2018, en moet zij 
desgevallend nog steeds afgevoerd worden Indien de herstelvordering wordt toegekend. 

Een aanstelling van een deskundige is derhalve geenszins nuttig, noch noodzakelijk. De rechter 
beslist op strafgebied weliswaar volledig autonoom over een eventuele aanstelling van een 

deskundige, doch dit onderzoek moet er nog steeds op gericht zijn om het misdrijf waarvoor 
hij werd gevat, te onderzoeken. De rechtbank zou derhalve haar saisine te buiten gaan indien 

zij een deskundige zou aanstellen om na te gaan of er "mogelijks" nog een ander misdrijf werd 

gepleegd. 

2.4. Deze elementen tezamen genomen, worden eerste beklaagde ?n tweede 
beklaagde ,chuldig bevonden aan tenlastelegging A., zoals hierboven omschreven. 

3. Zoals hierboven aangegeven. is de rechtbank van oordeel dat tweede beklaagde 
wel degelijk eerste beklaagde ,erzocht om aarde aan te voeren op zijn perceel en aldus 

als eigenaar (stuk 181) de feiten onder tenlastelegging A. "toestond" in de zin van artikel 6.2.1, 
1ste lid, 7° V.C.R.O., feit zoals apart weerhouden onder tenlastelegging B. 

3.1. Daarnaast merkt de rechtbank op dat, zelfs indien tweede beklaagde geen 
toestemming zou hebben gegeven, dan nog neemt dit niet weg dat hij als eigenaar 
zeggenschap heeft en het nodige kan en moet doen om een einde te stellen aan de 

wederrechtelijke toestand. Indien hij nalaat dit te doen "aanvaardt" hij als eigenaar van het 

perceel (stuk 181) de wederrechtelijke toestand, hetgeen eveneens strafbaar wordt gesteld in 
artikel 6.2.1, 1ste lid, 7° V.C.R.O. Tweede beklaagde werd hierop ook al gewezen bij de 
tweede aanmaning door de V.M.M., zij het op grond van andere wetgeving (stuk 15). 

Anders oordelen zou Immers betekenen dat een eigenaar van een perceel waarop een 
wederrechtelijke stedenbouwkundige handelingen werd verricht, het recht zou verkrtjgen om 
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de wederrechtelijke handelingen in stand te mogen houden indien de daadwerkelijke dader 
van de handeling onbekend zou blijven. 

Artikel 6.2.1, 1ste lid, 7° V.C.R.O. vormt om die reden net een afzonderlijke strafbaarstelling voor 
de eigenaar van een perceel, die "toestaat of aanvaardt" dat wederrechtelijke handel! ngen op 

of ten aanzien van zijn eigendom worden gesteld. 

3.2. Tweede beklaagde !\las, blijkens zijn aanmelding op het wijkkantoor te stuk 
49}, reeds op 29 mei 2018, de dag van de vaststellingen en dus minstens de laatste dag van de 

incriminatieperiode op de hoogte van de vaststellingen. 

Buiten een klacht bij de politie en het openbaar ministerie, een gewone ingebrekestelling (stuk 
1, 4 en 12) en een aangifte van schuldvordering in het faillissement van' 
voor 1,00 euro provisioneel {stuk 1 tweede beklaagde blijkt uit het strafdossier 
nergens dat tweede beklaagde sedertdien ooit enig initiatief nam om effectief over te 

gaan tot herstel door: 

- een procedure op te starten om eerste beklaagde er effectief toe dwingen, 
dan wel machtiging te vragen om op kosten van eerste beklaagde ::Ie grond 

terug te laten afvoeren; 

- zelf terug af te voeren; 

en aanvaarde derhalve minstens ook wetens en willens de wederrechtelijke toestand. Tweede 
beklaagde toont in de zin van artikel 6.3.6, § 1 V.C.R.O. evenmin aan dat de plaats 
werd hersteld in de oorspronkelijke toestand en verzet zich niet tegen de herstelvordering, in 
zoverre deze wordt opgelegd aan eerste beklaagde 

3.3. Deze elementen tezamen genomen, wordt tweede beklaagde · 
schuldig bevonden aan tenlastelegging B., zoals hierboven omschreven. 

3.4. Straftoemeting 

hoe dan ook 

1. Eerste beklaagde vroeg om hem de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling toe te kennen. Dit is een buitengewone gunst. Het toekennen van een 
opschorting heeft als bedoeling de reclassering van de veroordeelde te bevorderen of zijn 

declassering te voorkomen. 

De rechtbank Is van oordeel dat de feiten te ernstig zijn om voor een opschorting in 
aanmerking te komen. Eerste beklaagde :oont ook niet aan dat een veroordeling zijn 
reclassering bulten proportie in het gedrang zou brengen. 

2. De feiten van tenlasteleggingen A. en B. zijn in hoofde van tweede beklaagde de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering van hetzelfde misdadig opzet. Met toepassing van 

artikel 65, 1ste lid Sw. moet maar één straf worden opgelegd, namelijk de zwaarste. 
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3. De hierna vermelde straffen en strafmaten zijn, in hoofde van elke beklaagde telkens 
geïndividualiseerd, gepast, rekening houdend met: 

- de feiten, in het bijzonder: 

o de aard, de ernst en de maatschappelijke laakbaarheid ervan; 

o het aandeel van elke beklaagde in tenlastelegging A.; 

o de omstandigheden waarin ze plaatsvonden; 

o de veroorzaakte overlast; 

o de gevolgen ervan voor de omgeving en de goede ruimtelijke ordening; 

beklaagden en hun respectievelijke: 

o persoonlijkheid, zoals die blijkt uit het strafdossier en elk hun strafrechtelijk 

verleden; 

o persoonlijke, professionele en financiële situatie; 

o leeftijd. 

De bewezen verklaarde feiten zijn ernstig. De feiten geven blijk van asociaal gedrag en pure 
onverschilligheid voor de gevolgen ervan voor de waterhuishouding, gezien de bewezen 
verklaarde feiten werden gepleegd in overstromingsgebied. Eerste beklaagde en 
tweede beklaagde wisten dat daarbij de oakkans klein was. Het gedrag van eerste 
beklaagde ' en vooral tweede beklaagde is tevens een aanfluiting van de 
inspanningen die worden geleverd door zowel overheid als de burgers om op een 
verantwoorde wijze om te gaan met waterlopen en het gebied daar rond, gezien hun belang 

in tijden van overstromingen. 

Een geldboete zoals hiP.ronder nader bepaald en geïndividualiseerd per beklaagde, is in hoofde 
van eerste beklaagde ;!n tweede beklaagde telkens gepast. 

4. Gezien eerste beklaagde en tweede beklaagde Jeiden nog in de wettelijke 
voorwaarden verkeren om van het voordeel van uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf 
te kunnen genieten, past het, rekening houdende met de concrete omstandigheden om voor 
het gedeelte van de geldboete, zoals hierna bepaald uitstel van tenuitvoerlegging te verlenen. 

De duur van de opgelegde proefperiode is aan~epast aan de aard en de ernst van de feiten. 
Dit voordeel zal voor eerste beklaagde en tweede beklaagde een aansporing 
zijn om in de toekomst de wet stipt na te leven, nu bij een nieuwe veroordeling het thans 
verleende uitstel kan verloren gaan en het met uitstel opgelegde gedeelte van de geldboete 
in dat geval effectief wordt ten aanzien van degene die opnieuw wordt veroordeeld. 

Het verlenen van een ruimer uitstel van tenuitvoerlegging voor de respectievelijk aan eerste 
beklaagde en tweede beklaagde opgelegde geldboete zou elk van hen 
onvoldoende bewust maken van de ernst en de maatschappelijke laakbaarheid van de door 
hen gepleegde feiten, mede rekening houdend met ieders persoonlijkheid, persoonlijke, 
professionele en financiële situatie en elk hun strafrechtelijk verleden. 

S. Deze bestraffing beantwoordt het best aan de preventieve en repressieve doeleinden van 
de straf. 
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3.5. Herstelvordering 

1. De herstelvordering is geënt op de feiten die het voorwerp uitmaken van de bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen. De rechtbank is aldus bevoegd om hiervan kennis te nemen. 

2. Middels herstelvordering van gericht aan het openbaar ministerie op 11 juni 2020 (stuk 20) 
vorderde de stedenbouwkundige Inspecteur dat tweede beklaagde zou worden 

veroordeeld tot (stuk 107): 

- het herstel in de oorspronkelijke toestand van het perceel gekadastreerd als 
met een oppervlakte van lha 38a 04ca; 

- binnen een termijn van 12 maanden; 

- en dit onder verbeurte van een dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging. 

3. Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting van 7 februari 2023 dat deze 
herstelvordering eveneens zou worden opgelegd aan eerste beklaagde onder 

verbeurte van een dwangsom. 

In beginsel kan de rechtbank gelet op artikel 6.3.1, § 4 V.C.R.0. en artikel 16.6.6, § 3, 2de lid 
Milieuhandhavingsdecreet enkel een dwangsom opleggen op vordering van de gemeente of de 
gemachtigde ambtenaar. Noch ,och de gemachtigde ambtenaar vorderen 
een herstelmaatregel ten aanzien van eerste beklaagde' en dus evenmin een dwangsom. 

Dit belet de rechtbank evenwel niet om op basis van de gemeenrechtelijke dwangsomregels {art. 
1385bis-1385nonies Ger.W.} een dwangsom toe te kennen aan het openbaar ministerie op haar 
vordering (vgl. Benelux Gerechtshof 6 februari 1992, en vgl. Cass. 11 januari 2022, 

, zoals ten deze het geval Is. 

De gemeenrechtelijke regels betreffende de dwangsom regelen bepaalde aspecten van de 
rechtspleging voor de rechtscolleges, reden waarom deze behoren tot de bevoegdheid van de 
federale wetgever (GwH 28 maart 2022, overweging 8.6.2.). Bijgevolg heeft de 
decreetgever niet de bevoegdheid om de gemeenrechtelijke dwangsomregeling In te perken 
voor de materies die tot haar bevoegdheid behoren. 

4. Voor de herstelvordering werd advies ingewonnen van de Hoge Raad voor de Handhavings
uitvoering op grond van artikel 6.3.10, § 1 V.C.R.O. Het advies werd verleend op 17 april 2020 

(stuk 105). De herstelvordering is derhalve ontvankelijk. 

5. De herstelvordering werd gemotiveerd vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke 
ordening (het perceel ligt in overstromingsgevoelig gebied, waardoor de reliëfwijziging 
problematisch is voor de waterhuishouding in het gebied), en de rangorde van herstel
maatregelen bepaald in artikel 6.3.1, § 1 V.C.R.O. 

Het gevolg van het misdrijf is niet kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelijke ordening, 
zodat het betalen van een meerwaarde niet volstaat. Evenmin volstaat het kennelijk om de 
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plaatselijke ordening te herstellen door de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken, noch 
volstaat een combinatie van beide herstelmaatregelen. 

De herstelvordering voldoet derhalve aan artikel 6.3.1 V.C.R.O. en de gevorderde herstel

maatregelen zijn, mede gelet op artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M.: 

- niet onevenredig In verhouding tot de door artikel 6.3.1 V.C.R.O. beoogde goede 
ruimtelijke ordening in de zin van artikel 6.1.2juncto 4.3.1, § 2 V.C.R.O.; 

- niet kennelijk onredelijk, nu de voordelen die de herstelmaatregelen voor de goede 
ruimtelijke ordening in verhouding staan tot de last die ze voor eerste beklaagde 

en tweede beklaagde als overtreders veroorzaken. 

Bijgevolg beveelt de rechtbank overeenkomstig artikel 6.3.1, § 1 V.C.R.O. het herstel van de 

plaats in de oorspronkelijke toestand. 

6. Het is gepast om aan eerste beklaagde en tweede beklaagde :elkens een 
dwangsom op te leggen, zoals nader bepaald in het beschikkend gedeelte en dit per dag 
vertraging na de opgelegde hersteltermijn, die ingaat vanaf datum van betekening van 
onderhavig vonnis. De dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hersteltermijn. 

De eerste vaststellingen dateren inmiddels van 29 mei 2018 en uit het strafdossier blijkt niet, 
noch wordt door eerste beklaagde 1f tweede beklaagde aangetoond dat zij 
overeenkomstig artikel 6.3.6, § 1 V.C.R.O. overgingen tot vrijwillige uitvoering van de 
herstelmaatregelen en daarvan de nodige vaststellingen lieten doen in een proces-verbaal van 
de stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester. 

Wat dit laatste betreft, blijft het van belang dat de inbreuken worden stopgezet opdat goede 
ruimtelijke ordening in de toekomst niet meer in het gedrang komt, reden waarom 
overeenkomstig artikel 6.3.4, § 2, pte lid V.C.R.O. de herstelmaatregel ook gelden ten aanzien 

van derde verkrijgers van het perceel. 

7. Gelet op de herstelvordering, dient tevens te worden bevolen dat de stedenbouwkundige 
inspecteur en de burgemeester van de gemeente Halen ambtshalve in de uitvoering van de 
herstelmaatregelen kunnen voorzien in de plaats en op kosten van de veroordeelde als binnen 
de gestelde termijn niet werd overgegaan tot uitvoering van de herstelmaatregelen en dit na 
advies te hebben ingewonnen van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering op grond van 

artikel 6.3.10, § 1 V.C.R.O. 

Indien eerste beklaagde en tweede beklaagde in gebreke blijven wordt de 
verplichting opgelegd om alle uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van de 
verkoop van materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat die de steden
bouwkundige inspecteur of de burgemeester van neeft opgesteld of die 
de beslagrechter In de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft. 
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3.6. Kosten, vergoeding en bijdragen 

1. Beklaagden zijn als veroordeelde personen hoofdelijk gehouden tot de kosten die hun 

gemeen zijn ingevolge artikel 50 Sw. 

2. Gezien beklaagden elk worden veroordeeld tot een correctionele straf, worden zij 

overeenkomstig artikel 29, 211e lid Wet 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen tevens verplicht bij te dragen aan het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

3. Er dient aan hen als veroordeelden tevens een vergoeding te worden opgelegd conform 
artikel 91, 2<1e lid K.B. 28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken. 

4. Het Is niet aangetoond dat beklaagden genieten van juridische tweedelijnsbijstand of 
rechtsbijstand, of zich op het vlak van bestaansmiddelen in een situatie bevinden waarbij zij 

beroep zouden kunnen doen op juridische tweedelijnsbijstand of op rechtsbijstand, wordt elk 
van hen overeenkomstig artikel 4, § 3, lste lid Wet 19.03.2017 veroordeeld tot een bijdrage 

aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

S. De bedragen van deze kosten, vergoeding en bijdragen worden hierna begroot. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen ambtshalve aan conform artikel 

4, 2de lid V.T.Sv. 

S. TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 25, 38, 39, 40, 41, 50, 65, 66, 79, 80, 84 strafwetboek 

art. 4 V.T.Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van eerste beklaagde en tweede beklaagde 
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Op strafgebied 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Verklaart eerste beklaagde ,chuldig voor de feiten van tenlastelegging A. 

Veroordeelt voor de tenlastelegging A tot een geldboete van 8.000,00 euro, zijnde 

1.000,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling 
binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft deze geldboete voor een termijn van 3 jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 4.000,00 euro, zijnde 500,00 euro verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 euro, zijnde de som van 1 maal 25,00 euro verhoogd 
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders; 

- een bijdrage van 24,00 euro aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand; 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

58,24 euro; 

- solidair met medeveroordeelden 
heden begroot op 591,94 euro. 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Verklaart tweede beklaagde 

tenlasteleggingen A. en B. 

tot de kosten van de strafvordering, op 

schuldig voor de vermengde feiten van de 

Veroordeelt ,oor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A en B tot een 

geldboete van 8.000,00 euro, zijnde 1.000,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. Boete 
vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf 

van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft deze geldboete voor een termijn van 3 jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 2.000,00 euro, zijnde 250,00 euro verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van l maal 200,00 euro, zijnde de som van 1 maal 25,00 euro verhoogd 

111et 70 opdeciemen, ter financiering van het F.onds tot hulp aan de s.lachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

,_ een bijdrage van 24,00 euro aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelljnsbijstand 
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- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoed ing bedraagt 
58,24 euro 

- solidair met medeveroordeelden 
heden begroot op 591,94 euro. 

tot de kosten van de strafvordering, op 

Herstelvordering: 

Veroordeelt eerste beklaagde en tweede beklaagde )vereenkomstig 

artikel 6.3.1, § 1 V.C.R.O., hoofdelijk tot: 

- het herstel in de oorspronkelijke toestand van het perceel gekadastreerd als le 

afdeling, sectie A en nummer 73 A met een oppervlakte van lha 38a 04ca; 

- binnen een termijn van 12 maanden na de betekening van dit vonnis; 

- en zulks onder verbeurte van een DWANGSOM van 125,00 euro per dag vertraging 
vanaf de eerste dag na het verstrijken van voornoemde hersteltermijn van 12 
maanden met een maximum van 125.000,00 euro. 

ZEGT VOOR RECHT dat of de stedenbouwkundige inspecteur, indien het 

vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd, overeenkomstig artikel 6.3.4. V.C.R.O. zelf in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien na advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering 

en dat in zulk geval eerste beklaagde en tweede beklaagde 
hoofdelijk worden verplicht tot terugbetaling van de kosten. 

Op burgerlijk gebied 

De rechtbank houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 7 maart 2023 door de rechtbank 

van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt Sectie correctioneel, kamer 13D: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met biistand van griffier 




