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�63 

In de zaak van : 

HET O PEN BAAR M IN ISTER IE: 

BEK LAAG DEN_: 

1. 

wonende te 

, geboren te 

B OC H O LT, 

Ter zitting in persoon verschenen. 

2. 

wonende te 

geboren te 

BOC H O LT, 

Ter zitting in persoon verschenen. 

1. INHOUD TENLASTELEGGINGEN : 

Verdacht van: 

De eerste en tweede: 

op 

op 

Belg. 

Belgische 

en 

en 

Als dader of mededader, hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 
te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, 
hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt. 

Te 

Op niet nader te bepalen data tussen 19 september 2013 en 04 april 2014: 

Op het perceel gelegen te 
van 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

, eigendom 

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 gesteld te hebben, 
zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° a en 4.2.1.4°, namelijk: 
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1. Het plaatsen van een rijpiste en golfplatenconstructie zonder vergunning 

2. Het bouwen van �en paardenstal op minder dan 5 meter van de perceelgrens zonder 

groen buffer in afwijking van de vergunning d.d. 19 september 2013 

3. Het egaliseren van de weide in afwijking van de vergunning d.d. 19 september 2013. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

Ref.: 
Bedrag : 93,15 euro. 
De Hypotkeekbewaarder, 

{Get.) 

2.PROCEDURE : 

Gezien het bevel van dagvaarding, rechtsgeldig aan beklaagden betekend. 

op 

De zaak werd behandeld tijdens de openbare zitting van 19.12.2017, waarop werden 
gehoord: 

- Het openbaar ministerie in haar uiteenzetting van de zaak en in haar vordering, bij 
monde van dhr. B. C O P P IN. 

- De beklaagden in zijn verdedigingsmiddelen en in hun akkoord met een eventuele 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

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: 
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De schuld van beklaagden aah de hen ten laste gelegde feiten 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 meer bepaald naar : 

de objectieve vaststellingen dd. 31.03.2014 van de verbalisanten tesameA met het 

diensthoofd ruimteHjke ordening en leefmilieu van de gemeente zoals deze 

onder meer blijken uit het verslag van het terreinbezoek, gevoegd aan het 

aanvankelijk proces-verbaal; 

de analyse van de stedenbouwkundige vergunning dd. 19.09.2013; 

de verklaringen van beide beklaagden tijdens het vooronderzoek en ter zitting. 

Beklaagden zijn eigenaar ( ) dan wel gebruiker ( 
gelegen in een agrarisch landschappelijk waardevol gebied. 

) van het litigieus perceel, 

Uit de voormelde gegevens blijkt dat zij op dit perceel de hoger vermelde handelingen 
hebben uitgevoerd, deels zonder hiertoe over een voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning te beschikken, deels in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 
19.09.2013. 

De feiten zijn strafrechtelijk toerekenbaar aan beide beklaagden, die niet betwisten de 
beoogde handelingen zelf te hebben uitgevoerd. 

Alle door de wet vereiste constitutieve bestanddelen van het ten laste gelegd misdrijf zijn 
bewezen lastens de beide beklaagden. 

STRAFTOEMETING: 

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

De bewezen verklaarde feiten zijn maatschappelijk onaamtaardbaar en geven blijk van een 
gebrek aan respect voor de regels van ruimtelijke ordening. 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Tongeren - Notitienummer parket 66.L7.1566-14 - p. 5 

Uit het strafdossier blijkt dat beklaagden, nadat zij gepaste bijstand kregen, de nodige 
inspanningen hebben verricht om de wederrechtelijke toestand te (laten) regulariseren. 

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. 
De lastens hen bewezen verklaarde feiten zijn niet strafbaar met een correctionele 
gevangenisstraf van meer dan twintig jaar, noch zijn zij van die aard dat ze bestraft moeten 
worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele gevangenisstraf. 

Rekening houdend met de aard en de ernst van de feiten, de omstandigheden waarin deze 
plaatsvonden, de persoonlijkheid van beide beklaagden, hun blanco strafregister, de ruime 
periode die sedert de feiten 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: 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur stelde op 08.07.2015 een herstelvordering in, 
strekkende tot het herstel van het perceel in de oorspronkelijke toestand, en dit binnen een 
termijn van twaalf maanden en onder verbeurte van een dwangsom van € 125,00 per dag 
vertraging. 

Thans blijkt uit de gezegden van beklaagden ter zitting van 19.12.2017, dewelke integraal 
bevestigd werden door het openbaar ministerie, dat de toestand ter plaatse volledig 
geregulariseerd werd. Het openbaar ministerie bevestigde ter zitting dat de herstelvordering 
thans zonder voorwerp geworden is. 

OP BURGERllJK GEBIED: 

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

******** 
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3. TOEGEPASTE WETTEN : 

Wetboek van rechtspleging in strafzaken: 194 

Art. 3-6 van de Wet van 29.6.1964 gew. bij art. 4 van de Wet van 10.2.1994. 

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 tenlasteleggingen zoals hoger omschreven. 

Gelast in zijn voordeel de opschorting van de uitspraak van zijn veroordeling gedurende een 

termijn van twee jaar vanaf heden; 

Legt aan 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. 

TWEEDE BEKLAAGDE 

Verklaart tweede beklaagde schuldig aan de tenlastelegging zoals hoger omschreven. 

Gelast in haar voordeel de opschorting van de uitspraak van haar veroordeling gedurende 

een termijn van twee jaar vanaf heden; 

Legt aan beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950, 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een ve.rgoeding op van 
51,20 euro. 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Tongeren - Notitienummer parket 66.L7.1566-14 - p. 7 

,········.······"·����-------------------+------

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 waarin reeds melding werd gemaakt van de dagvaarding op het tweede 
hypotheekkantoor te onder ref 

Kosten: 

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

MET BETREKKING TOT DE HERSTELVORDERING: 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is geworden ingevolge de volledige 
uitvoering van de opgelegde herstelmaatregelen; 

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 twee januari 

tweeduizend achttien 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 uitspr ak. 

M. VANDYCK. 




