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De Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren, zitting houdende m 
Correctionele Zaken, l l  ° Kamer, heeft het volgende vonnis uitgesproken: 

In de zaak van: ..... . . 

HET OPENBAAR MINISTERIE 

TEGEN 

DE BEKLAAGDE 

: geboren te • op en wonende te 
ZUTENDAAL,: 

Verdacht van : 

Te op hierna vermelde data: 

Op de percelen aldaar gelegen 

en schenking 
vruchtgebruik 

, eigendom van 
verleden door notaris 
verleden door notaris 

, Belg. 

gekadastreerd als 
ingevolge akte van deling 

te en akte van verzaking 
te 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 ° 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 4.2.1.1 °a (het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 
onderhoudswerken : het optrekken of plaatsen van een constructie), artikel4.2.1.1 °b (het 
verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken : het 
functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat), artikel 4.2.1.1 °C 
(het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken: het 
afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden van een construcite) artike14.2.1.4° (het 
aan.merkelij k wij zigien 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), 
namelijk , 

A. Tussen 6 september 20 11 en 20 juni 2012 op niet nader bepaalde data, 

Een keermuur in betonblokken als verbinding tussen de achterbouw van de woning en 
het bijgebouw tegen de linker perceelgrens, uitgevoerd te hebben. 

B. Tussen 6 september 2011 en 20 juni 2012 op niet nader bepaalde data, 
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Het ophogen en nivelleren van het tuingedeelte tot het niveau van het plat dak/terras, 
uitgevoerd te hebben. 

C. Tussen 2 augustus 20 I 0 en 6 september 20 l 0 op niet nader bepaalde data, 

Het uitgevoerd hebben van bouwwerken in strijd met de vergunning afgeleverd door 
het college van Burgemeester en Schepenen van 2 augustus 2010, waarbij : 

De achtergevel uitgevoerd werd met een glazen deur op 0,30m van de perceelgrens 
De dakuitbouw niet uitgevoerd werd met veluxramen 
Het bijgebouw op de linkerperceelgrens niet afgebroken werd 
De vloerplaat met kelder van een voormalig achterliggend bijgebouw, niet 
afgebroken werd. 

Gehoord in openbare zit1ing de voordracht van de zaak. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering en gezien het bevel tot dagvaarding van 
29.11.2016. 

Gehoord beklaagde in zijn verdediging. Hij werd ter zitting bijgestaand door mter. 
Dierck.xsens A., loco mter. Driessen J, advocaten te As. Hij verzocht in hoofdorde om de 
vrijspraak en ondergeschikt om de opschorting van de uitspraak van veroordeling. Hij legde 
besluiten neer. 

Er werd gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Grond van de zaak 

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

De rechtbank verwijst in het bijzonder naar: 
de vaststellingen van de verbalisanten, zowel van de Inspectie RWO als van de politie; 
de verklaringen van en van beklaagde zelf. 

Beklaagde heeft overigens (lang na de data van de ten laste gelegde feiten) een 
regularisatieaanvraag ingediend. Het heeft uiteraard maar zin om te regulariseren indien de 
toestand niet in orde was. 

Dat er uiteindelijk op 3 oktober 2016 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend, 
verandert niets aan het feit dat voordien (op de data vermeld in de tenlasteleggingen) deze 
vergunning er nog niet was. De vergunning die werd verleend, maakt de eerder gepleegde 
misdrijven niet ongedaan. 

Beklaagde is schuldig aan de tenlasteleggingen A, B en C, zoals hoger omschreven. 
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Straftoemeting 

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. 

Beklaagde heeft nog een blanco strafregister. Hij heeft de toestand - zij het pas na verloop 
van lange tijd -geregulariseerd. 

In die omstandigheden kan aan beklaagde de gunst van de opschorting worden toegekend. De 
proefperiode wordt bepaald op drie jaar. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

De herstelvordering 

De herstelvordering is zonder voorwerp. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Strafwetboek: 
De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 
Wetboek strafvordering : art. 162-185 -194 
Voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering: art. 4lid 2 
Art. 29 van de wet van 01.08.1985-gewijzigd bij de wet van 22 april 2003 en het K.B. van 
19 december 2003 en het K.B. van 31 oktober 2005 
KB 28.12.1950 art. 91,2°- gew. K.B. 23.12.1993 art. 1- gew K.B. 11.12.2001- gew. Wet 
22.04.2003 
Art. 3 en 6-Wet 29.06.1964- gewijzigd door de wet van 10.02.1994 art. 4 
Artikell l ,  12, 14, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank verklaart beklaagde schuldig aan de tenlasteleggingen A, B en C en bepaalt dat 
de uitspraak van veroordeling voor deze feiten zal OPGESCHORT blijven gedurende een 
proefperiode van drie jaar. 
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Kosten: 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder 
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occacionele 
redders een bedrag te betalen van 25 euro, te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht 
op 200,00 euro. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 9 I K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 
K.B. 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 
51,20 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, in totaal tot op beden begroot 
op 58,32 euro. 

OP BURGERLUK GEBIED 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen voor het overige aan. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 16 mei 2017 door de rechtbank van eerste 
aanleg te Limburg, afdeling Tongeren, I I de kamer. samengesteld uit : 

Dhr. Mommeyer R., rechter, alleenzetelend rechter, 
In aanwezigheid van het Openbaar Ministerie zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van 
uitspraak, met bijstand van A. Smith, griffier. 

SmithA. Mommeyer R. 




