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TENLASTELEGGINGEN 

~----·--···-"' 'p. 2,..._ .... .. _ , ___ , 

INZAl<E HET OPENBAAR MINISTERIE 

EN 

DE BURGERLIJ l<E PARTIJEN 

1) De stad in rechte vertegenwoordigd door het 
college van llurgemeester en scheoenen, ingeschreven in rlP l<RI) 

onder het nummer met burelen te 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 
beiden advocaat te 

loco mr. 

2) Het college van burgemeester en schepen van de stad 
ingeschreven in rlP l<Rn nnder het nummer 

met burelen te 

ter zittine vertegenwoordigd door mr. 
beiden advocaat te 

TEGEN 

geboren te 
ingeschreven te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 
beiden advocaat te 

loco mr. 

:m 

loco mr. 

RRN: 

De procureur vervolgt de beklaagde als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het 
strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

A Te tussen 21 december 2017 en datum van onderhavige dagvaarding 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel 5.2.1. §6, al. 1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
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___ p,_3.,___ __ _ 

inzake milieubeleid door zonder omgevingsvergunning een ingedeelde inricht ing of activiteit 
van de eerste of de tweede klasse te hebben geëxploiteerd, 

meer bepaald het houden van meer dan 5 paarden en runderen in woongebied (rubriek 
9.4.3.a.1. van 
bijlage 1 van Vlarem 2) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. §1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

B Te tussen 1 januari 2016 en 23 augustus 2016, op niet nader bepaalde data 

op het perceel aldaar gelegen gekadastreerd als 
oppervlakte van eigendom van 
ingevolge erfenissen ingevolge overlijdens op 

numme1 
en 

en 

met een 

Bij inbreuk op artikel 6.2.1.le 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 ingeval van schorsing 
van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.l. l e a (het 
verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken: het 
optrekken of plaatsen van een constructie) te hebben uitgevoerd, namelijk 

een loods van ca. 250m2
, opgericht t egen een bestaande achterbouw (voor houden van 

runderen en paarden) 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5. van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van 
veiligheidsmaatregel, na de partijen t e hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om 
de inrichtingen die aan de oorsprong van het milieumisdrij f liggen, t e exploiteren gedurende 
de termijnen door de rechter t e bepalen onder verbeurte van een dwangsom van € 125 per 
dag bij overtreding van dit verbod. 

Tevens gedagvaard om zich te horen veroordelen t ot 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 per dag ingeval 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 10 van het dossier) 



PROCEDURE 

Gehoord in openbare zitting de voordracht van de zaak. 

Gezien het bevel tot dagvaarding van 22.07.2020 en het tussenvonnis van deze kamer anders 
samengesteld dd. 15.12.2020. 

Gehoord de burgerlijke partijen de stad en het college van burgemeester en 
schepenen van de stad in hun eisen, ter zitting vertegenwoord igd door mr. 

loco mr. beiden advocaat te 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vorderi ng. 

Gehoord beklaagde 
loco mr. 

neergelegd. 

in zijn verdediging, ter zittinR vertegenwoordigd door mr. 
beiden advocaat te die besluiten en stukken heeft 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding op 30.12.2020. 

Er werd gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. 

De zaak werd op 02.03.2021 integraal hernomen door de anders samengestelde zetel. 

BEOORDELING 

Op strafgebied, 

De tenlasteleggingen zijn bewezen door het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting. 
Beklaagde betwist ze formeel in zijn besluiten maar de feitelijke vaststellingen worden door 
hem geenszins betwist noch weerlegd en aan alle constitutieve element en van de misdrijven 
is voldaan. 

Deze bewezen misdrijven zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde 
misdadig opzet, zodat overeenkomstig artikel 65 Strafwetboek een enkele straf wordt 
uitgesproken. 

Gelet op de aard en de ernst van de feiten en zijn strafregister wordt beklaagde 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden en tot een geldboete van 500,00 EUR 
verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 4.000,00 EUR (of een vervangende 
gevangenisstraf van 30 dagen). 



Wat betreft de herstelvordering, 

De herstelvordering werd uitgebreid gemotiveerd vanu it motieven die rekening houden met 
de ru imtelijke ordening. 

De door de stedenbouwkundige inspecteur gevorderde herstelmaatregel is noodzakelijk om 
aan de gevolgen van het misdrijf een einde te stellen en legt aan beklaagde geen kennelijke 
onredelijke lasten op. Beklaagde heeft reeds ruimschoots de tijd gehad om hieraan 
te voldoen zodat hem een termij n van 12 maanden wordt gegund. 

Op burgerlijk gebied, 

De eis van de burgerlijke partijen komt ontvankelijk en gegrond voor. Door zijn stelselmatige 
miskenning van de reglementering inzake milieu en ruimtelijke orden ing berokkent hij de stad 
schade die in billijkheid en redelijkheid vereffend wordt op 1 €. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De volgende arti kelen bepalen de best anddelen van de misdrijven, de strafmaat en de 

taalwet: 

Wetboek van strafvordering: art. 162, 162bis, 182, 184, 185, 194, 195 
Strafwetboek: art. 25, 38, 40, 44-45, 65 
Hypotheekwet: art. 84 
Gerechtelijk wetboek: art . 1022 
l<.B. van 26.10.2007 art. 1-11 

- Wet van 01/08/1985: art. 29 
l<.B. van 28/12/1950: art. 91, 2° lid 
Wet van 19/03/2017: art. 4 § 2 
Wet van 05/03/1952: art. 1 
Burgerlijk wetboek: art. 1382 
Wet van 15/06/1935: art. 11-14, 23, 31-41 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de geding inleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 
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UITSPRAAI< 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK. 

Op strafgebied, 

___ p.,.6 __ _ 

Verduidelijkt de periode van incriminatie van tenlastelegging A als volgt : "te 
tussen 31.12.2017 en 22.07.2020". 

Verklaart beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten zoals omschreven 
in het bevel tot dagvaarding en hiervoor gepreciseerd. 

Veroordeelt beklaagde hiervoor samen tot een gevangenisstraf van vier maanden 
en tot een geldboete van 500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 
4.000,00 EUR. 

Beveelt dat bij gebreke aan betaling binnen de termijn bepaald in art. 40 Sw de geldboete zal 
mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van 30 dagen 

Verplicht beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, een 
bedrag t e betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 
euro. 

Verplicht beklaagde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrot ingsfonds voor j uridische 
tweedelijnsbijstand een bedrag t e betalen van 20,00 euro. 

Legt aan beklaagde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, de verplichting op tot het 
betalen van een vergoeding van 50,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van de kosten van de strafvordering, tot op heden 
begroot op 29,82 euro. 

Wat betreft de herstelvordering, 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond als volgt : 

Beveelt het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand. hetgeen imoliceert ciP 

afbraak van de loods van ongeveer 250m2 gelegen te 
oppervlakte eigendom van beklaagae en en 

en dit binnen de twaalf maanden, na het in kracht van gewijsde gaan van deze beslissing, 
onder verbeurte van een dwangsom van 125 € per dag vertraging met een maximum van 
125.000 €. 



Machtigt het college van burgemeester en schepenen en de stedenbouwkundige inspecteur 
tot uitvoering van de herstelmaatregel op kosten van beklaagde, ingeval het vonnis niet wordt 
ten uitvoer gelegd binnen voormelde termijn van 12 maanden. 

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 zal 
stellen van de hypotheekbewaarder om melding ervan te maken in de rand van de inschrijving 
waarin reeds melding werd gemaakt van de cJagvaarding. 

Op burgerlijk gebied, 

Verklaart de eis van de burgerlijke partijen ontvankelijk en gegrond en veroordeelt beklaagde 
tot betaling aan de stad en het college van burgemeester en 

schepenen van de stad van een schadevergoeding van 1 € meer de 
vergoedende intrest vanaf 01.06.2019 tot datum van volledige betaling. 

Veroordeelt beklaagde tot betaling aan de stad 
burgemeester en schepenen van de stad 
van 180 €. 

en het college van 
van een rechtsplegingsvergoeding 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is gewezen en in openbare zitting uitgesproken op 16/03/2021. 
door de recht bank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, sectie correctioneel, 11e 
kamer, samengesteld uit: 

voorzitter van de rechtbank, alleenzet elend rechter, 
in aanwezigheid van het openbaar ministerie zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van 
uitspraak, 
met bijstand van griffier. 




