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1. INZAKE HET DOSSIER MET NOTITIENUMMER TG66.l6.8632/2018 

HET OPENBAAR MINISTERIE 

TEGEN 

~) ✓-: '2 .. 
i -···' geboren te op 

ingeschreven te 
RRN: 

van Belgische nationaliteit , 

TENLASTELEGGING 

beklaagde 

ter zitting in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 
advocaat te 

Op het perceel te aldaar gelegen gekadastreerd als 
met een oppervlakte van eigendom van 

akte van schenking verleden door notaris te op 

bij inbreuk op artikel 6.2.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimt elijke Ordening; 

ingevolge 

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 4.2.1.2° , namelijk een ontbossing zoals vermeld in art. 4.15° van het bosdecreet van 
13 juni 1990 van een met bomen begroeide oppervlakte bedoeld in artikel 3 §§ 1-2 van dat 
decreet, te hebben uitgevoerd. 

Tevens gedagvaard om zich te horen veroordelen tot uitvoering van de herstelvordering van 
de Burgemeester te tot herstel in. de oorspronkelijke staat binnen het 1 jaar, 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 dé veroordeelde en op diens kosten (zie stuk 4 
van het dossier) 

Te 
dooi 

tussen 11 januari 2018 en 30 maart 2018 op niet nader bepaa lde data 
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2. INZAl<E HET DOSSIER MET NOTITIENUMMER 

HET OPENBAAR MINISTERIE 

TEGEN 

ingeschreven te 
nationaliteit, RRN: 

beklaagde 

geboren te 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

op 
van Belgische 

advocaat te 

geboren te op 

TENLASTELEGGING 

ingeschreven te 
nationaliteit, RRN: 

beklaagde 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

Op het perceel te aldaar gelegen gekadastreerd als 

va n Belgische 

advocaat te 

m~t een oppervlakte van eigendom van en 
·ngevo!ge akte van schenking aan verleden door notaris 

te or, m een akte van verkoop van de helft van 
de volle eigendom aan op 21 december 2016 

Bij inbreuk op artikel 6.2.1.1° van de Vlaamse Codex Ru imtelijke 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 4.2.1.2°, namelijk een ontbossing zoals vermeld in art. 4.15° van het bosdecreet van 13 
juni 1990 van een met bomen begroeide oppervlakte bedoeld in artikel 3 §§ 1-2 van dat 
decreet, te hebben uitgevoerd. 
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Tevens gedagvaard om zich te horen veroordelen tot uitvoering van de herstelvordering van 
de Burgemeester te tot herstel in de oorspronkelijke staat binnen het 1 jaar, onder 
verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag in geval van niet-uitvoering en tot 
machtiging aan de burgemeester en stedenbouwkundig inspecteur t ot het uitvoeren van de 
bevolen herstelmaatregelen in de plaats van de veroordeelde en op diens kosten (zie stuk 4 
van het dossier} 

Te 
door 

tussen 11 januari 2018 en 30 maart 2018, op een niet nader bepaalde data 

PROCEDURE 

Gehoord in openbare zitting de voordracht van de zaak. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering en gezien de twee bevelen tot dagvaard ing 
van 07.10.2020. 

Gehoord in de zaak met notitienummer 
verdediging, ter zitting bijgestaan door mr. 
beslu iten heeft neergelegd. 

beklaagde 
advocaat te 

in zijn 
die stukken en 

Gehoord in de zaak met notitienummer beklaagden en 
in hun verdediging, t er zitting vertegenwoordigd door mr. 

advocaat t e die stukken en besluit en heeft neergelegd. 

Er werd gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. 

BEOORDELING 

Op strafgebied, 

De zaken zijn samenhangend en worden met het oog op een goede behoorlijke rechtsbedeling 
samengevoegd. 

De tenlasteleggingen zijn bewezen door het vooronderzoek.en het onderzoek ter zitting. Uit 
de foto's als bijlage C 3 gevoegd bij het verhoor van en uit het vergunningsbesluit 
aan beklaagden en Jitgereikt dd. 27.12.2017 en waaruit geciteerd 
wordt op p. 3 van het advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering dd. 09.10.2018 
(stuk 4 in het dossier 1, blijkt naar genoegen van recht dat de bufferzone 
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van de percelen van beklaagden het karakter van een bos vertoonde in de zin van het 
Bosdecreet, zijnde grondoppervlakten waarvan de bomen en houtachtige struikveget aties het 
belangrijkste deel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer 
functies vervullen. 

Beklaagden hebben de bufferzones ontbost of laten ontbossen. 

Rechtsdwaling is niet aangetoond en de redelijke termijn is niet overschreden. 

Ter zake bestaan er gronden om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te 
gelasten, voor elk der beklaagden. 

Beklaagden hebben een blanco strafregister. De openbare orde en de maatschappij zullen 
voldoende gevrijwaard worden door de hierna vermelde maatregel. 

Een toepassing van een sanctie kan bovendien de toekomstmogelijkheden van beklaagden 
overdreven in het gedrang brengen. Beklaagden vroegen zelf in ondergeschikte orde de gunst 
van de opschorting. 

Beklaagde heeft ter zitting zijn instemming betuigd met de opschorting. 

Beklaagden worden één jaar op proef gesteld. Huidige beslissing staat de latere toepassing 
van een straf, ingeval van nieuwe delinquentie, niet in de weg. 

Wat betreft de herstelvordering, 

De herstelvorderingen, in de mate zij strekken tot herbossen, werden inmiddels uitgevoerd 
en zijn zonder voorwerp. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de 
taalwet: 

- Wetboek van strafvordering: art. 162, 182, 184, 185, 194, 195 
- VCRO: art. 4.2.1.2°, 6.2.1.1 °, 6.3.1§6 

Bosdecreet: art. 3§1-2, 4.15° 
Hypotheekwet: art. 84 

- Wet van 29/06/1964: art. 1-3 en 6 
K.B. van 28/12/1950: art. 91, 2° lid 
Wet van 19/03/2017: art. 4 § 2 

J 
jf 
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Wet van 05/03/1952: art. 1 
- 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 vonn is. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK. 

Op strafgebied, 

Voegt de zaken met notitienummer en samen. 

Verklaart elk der beklaagden schuldig aan de tenlastelegging zoals voor hem/haar omschreven 
in de respectievelijke bevelen tot dagvaarding. 

Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van één 
jaar vanaf heden, ten voordele van elk van beklaagden. 

Verplicht elke beklaagde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 
juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

legt aan elke 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 beklaagden gelet op ieders aandeel in het geheel tevens elk tot betaling van 1/3 
van de kosten van de strafvordering, tot op heden in hun totaliteit begroot op 60.54 euro. 

Wat betreft de herstelvordering, 

Verklaart de herstelvorderingen zonder voorwerp. 

Zegt dat van zodra dit vonnis kracht van gewijsde heeft bekomen, de griffier een uittreksel van 
dit vonnis dat de naam, voornamen en woonplaats van beklaagden bevat alsook de 
vermelding van de recht bank waarvoor het vonnis is gewezen, ter hand zal stellen van de 
hypotheekbewaarder om er melding van te maken in de rand van de inschrijving waarin reeds 
melding is gemaakt van de dagvaarding. 
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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 rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, sectie correctioneel, 11 e 

kamer, samengesteld uit : 

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

î cy. 
} i 




