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INZAKE: 

HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

L 
geboren te 

ZUTENDAAL, 
op 

, Belg; 
en wonende te 

vertegenwoordigd door mr. G. Houbrechts, advocaat te Kortessem. 

TENLASTELEGGING 

Verdacht van: 

op hierna vermelde data: 

Op de percelen aldaar gelegen te , gekadastreerd als 
met respectievelijke oppervlakte van en 

ingevolge akte van deling verleden door notaris te 
8n ingevolge ophouden van vruchtgebruik door overlijden van 

eigendom van 
op 

op 

A. Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 o 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 4.2.1.5° a {het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, 
materieel of afval) en 

bij artikel 4.2.1.5° b (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens), 

namelijk, 
de opslag van allerhande materialen, afbraakmateriaal en afval waaronder paletten, 
plastieken opvangbakken, containers, ijzer, plastiek, wrakken van vrachtwagens, een 
kraan, stellingen, hob-unit, ... 
Heromschrijvinq: 
" ... [. .. ] ... 

namelijk, 
het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten de grond voor het opslaan van allerhande 
materialen, afbraakmateriaal en afval waaronder paletten, plastieken opvangbakken 
containers, ijzer, plastiek, wrakken van vrachtwagens, een kraan, stellingen, hob-unit, 
... [ ... ] ... " 

tussen 1 januari 2010 en 15 januari 2013, meermaals op niet nader bepaalde data, te hebben 
uitgevoerd en sedert 15 januari 2013 te hebben voortgezet. 

B. Bij inbreuk op artikel 6.1.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hierna vermelde handeling, zoals bepaald 
bij artikel 4.2.1.5° a {het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of 
afval) en 
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bij artikei 4.2.1S b {het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parketen van voertuigen, wagens of aanhangwagens}, 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, 
namelijk, 
de opslag van allerhande materialen, afbraakmaterialen en afval waaronder paletten, 
plastieken opvangbakken, containers, ijzer, plastiek, wrakkefl van vrachtwagens, een kraan, 
stellingen, hob-unit, ... 
Heromschrijvinq: 
" ... [. .. ] ... 
namelijk, 
het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten de grond voor het opslaan van allerhande 
materialen, afbraakmateriaal en afval waaronder paletten, plastieken opvangbakken, 
containers, ijzer, plastiek, wrakken van vrachtwagens, een kraan, stellingen hob-unit, 
... [ ... ] ... " 

tussen 1 januari 2010 en 15 januari 2013, meermaals op niet nader bepaalde data, uitgevoerd 
werd en sedert 15 januari 2013 voortgezet werd. 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 19 september 2017. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van het dossier en hoorde het openbaar ministerie in zijn 
vordering, bij monde van dhr. en mr. G. Houbrechts, advocaat voornoemd, in zijn 
verdedigingsmiddelen namens de beklaagde. 

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. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

ALGEMEEN 

Beklaagde wordt verdacht van de uitvoering (tussen 01.01.2010 en 15.01.2013} alsmede de 
voortzetting (sedert 15.01.2013} van handelingen die stedenbouwkundig vergunningsplichtig zijn, 
meer bepaald het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van 
allerhande hoger omschreven materialen (tenlastelegging A). Hij wordt er tevens van verdacht om als 
eigenaar van de grond de uitvoering en de voortzetting van deze handelingen te hebben toegestaan 
of aanvaard (tenlastelegging B). 

De omschrijving van beide tenlasteleggingen dient telkens te worden gepreciseerd als volgt: 

" ... [ .. .]. .. 
namelijk, 

het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten de grond voor het opslaan van allerhande 
materialen, afbraakmateriaal en afval waaronder paletten, plastieken opvangbakken, 
containers, ijzer, plastiek, wrakken van vrachtwagens, een kraan, stellingen, hob-unit, 
... [ .. .]. .. " 
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Deze heromschrijving wijzigt de feiten die het voorwerp uitmaken van de strafvordering niet, noch 
schaadt zij beklaagde in zijn recht van verdediging, nu zij slechts de verduidelijking van een materiële 
onvolledigheid betreft. 

BETREFFENDE DE VERJARING 

De eerste vaststellingen in het vooronderzoek zijn van de hand van deskundige 
Agentschap Inspectie RWO te Hasselt en dateren van 15.01.2013. 

van het 

Aan de hand van de aan de rechtbank beschikbare gegevens, stukken en inlichtingen maakt beklaagde 
evenwel duidelijk dat hij de geviseerde grond al sedert vele tientallen jaren in gebruik heeft als 
opslagplaats voor allerhande materialen, dienstig in het kader van zijn zelfstandige .handelsactiviteit 
als elektricien, loodgieter en handelaar in oud ijzer. Deze grond is gelegen langs een drukke gewestweg 
en het bedoeld gebruik ervan is duidelijk zichtbaar voor iedereen. 

Niettegenstaande dit gebruik volledig in strijd lijkt te zijn met de bestemming van het gebied (deels 
woongebied met landelijk karakter, deels agrarisch gebied}, werd dit klaarblijkelijk sedert de aanvang 
ervan gedoogd door de lokale overheid. 

Het initiële feit, zijnde het begin van de uitvoering van dit gebruik, dateert volgens beklaagde van 1970. 
In ieder geval is het bewijs geleverd dat dit dateert van vele tientallen jaren geleden. 

Uit de voorliggende gegevens van het strafdossier blijkt niet dat er vóór 2013 een proces-verbaal van 
vaststelling van een bouwmisdrijf zou zijn opgesteld. Evenmin blijkt of het handhavend bestuur al ooit 
maatregelen zou hebben genomen om ter plaatse de beweerdelijk verstoorde goede ruimtelijke 
ordening te herstellen. 

Beklaagde leidt uit dit alles af dat de strafvordering in casu mogelijk is verjaard. 

Volgens artikel 4.2.1, 5°, a) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) is een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning vereist voor het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een 
grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel 
of afval. 

Krachtens artikel 6.1.1, eerste lid, 1°, VCRO is zulk gewoonlijk gebruik van een grond zonder vergunning 
strafbaar. 

Met "gewoonlijk gebruik" beoogt het decreet geen vergunningsplicht voor de toevallige opslag van 
goederen maar vereist het een gebruik van de grond dat een zekere regelmaat vertoont en een zekere 
tijd moet duren alvorens een vergunning noodzakelijk is. Het misdrijf bestaat van zodra door meerdere 
handelingen van gebruik zonder dat daartoe de nodige vergunning verkregen werd, het gewoonlijk 
gebruik ontstaat, hetgeen de rechter onaantastbaar in feite beoordeelt. 

Het misdrijf wordt voortgezet in de zin van artikel 6.1.1, eerste lid, 1°, VCRO en de verjaring loopt niet 
zolang blijvend handelingen tot gebruik, zonder een tussentijdse onderbreking die tot verjaring leidt, 
worden gesteld. 

Beklaagde betwist niet dat hij sedert het initiële feit-wanneer dit ook precies heeft plaatsgevonden 
-zijn grond aanhoudend heeft gebruikt voor de opslag voor allerhande materialen. 

Uit een vergelijking van de diverse fotodossiers evenals uit de vaststellingen van deskundige Van 
Drom me van het Agentschap Inspectie RWO te Hasselt dd. 04.09.2013 blijkt dat er in ieder geval tussen 
15.01.2013 en 04.09.2013 nog handelingen tot gebruik van de grond als opslagplaats zijn gesteld. 

Bijgevolg is in casu de verjaring van de strafvordering niet ingetreden. 
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BETREFFENDE HET VERMOEDEN VAN VERGUNNING 

Ondergeschikt werpt beklaagde op dat zijn uitbating geacht moet worden vergund te zijn in de zin van 
artikel 4.2.14, §2 VCRO, dat bepaalt dat bestaande constructies waarvan wordt aangetoond dat zij 
gebouwd werden in de periode vanaf 22.04.1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan 
waarbinnen zij gelegen zijn, voor de toepassing van de VCRO geacht worden vergund te zijn. 

Uit de tekst van deze bepaling volgt dat zij uitsluitend van toepassing is op gebouwde constructies. 

In casu heeft de strafvordering evenwel geen betrekking op de onvergunde bouw van enige 
constructie. Zij beoogt enkel het onvergund gewoonlijk gebruik van een grond als opslagplaats voor 
allerhande materialen, waarvoor de VCRO geen vermoeden van vergunning voorziet. 

Bijgevolg stelt beklaagde ten onrechte dat zijn uitbating geacht moet worden vergund te zijn. 

In de gegeven omstandigheden is er geen aanleiding om in te gaan op de ondergeschikte vordering 
van beklaagde om middels getuigenbewijs aan te tonen "dat in de periode {22.04.1962- 03.04.1979} 
de constructies aanwezig waren en de activiteiten van beklaagde ter plaatse aanwezig waren", 
hetgeen binnen de door beklaagde beoogde bewijsvoering niet relevant is met het oog op een 
volledige en correcte waarheidsvinding. De rechtbank is, het strafdossier in haar geheel overziende, 
van oordeel dat het aangedragen bewijsmateriaal voldoende is om met kennis van zaken en mits 
zorgvuldig onderzoek tot een verantwoorde besluitvorming te komen. 

BETREFFENDE DE SCHULDVRAAG 

De schuld van beklaagde aan het hem ten laste gelegd feit wordt ten genoegen van recht bewezen 
door de onderzoeksresultaten verzameld tijdens het vooronderzoek en ter terechtzitting. 

De rechtbank verwijst ter zake naar de objectieve gegevens van het strafdossier, onder meer de 
feitelijke en technische vaststellingen van deskundigE van het Agentschap Inspectie RWO 
te Hasselt, de diverse fotodossiers en de eigen verklaringen van beklaagde, die de materialiteit van de 
hem ten laste gelegde feiten niet betwist. 

Beklaagde heeft de geviseerde handelingen verricht zonder hiertoe over een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning te beschikken. 

Alle door de wet vereiste constitutieve bestanddelen van het ten laste gelegd misdrijf zijn bewezen 
lastens beklaagde. D_e weerhouden incriminatieperiode is in overeenstemming met de gegevens van 
het vooronderzoek en komt de rechtbank correct voor. 

BETREFFENDE DE STRAFTOEMETING 

De rechtbank oordeelt dat alle bewezen verklaarde feiten in hoofde van beklaagde 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. 

Beklaagde werpt op dat de redelijke termijn van vervolging werd overschreden en dat in zijnen hoofde 
enkel nog tot een eenvoudige schuldigverklaring kan worden besloten. 

Een eventuele schending van de redelijke termijn moet beoordeeld worden in het licht van de concrete 
omstandigheden van de zaak, meer in het bijzonder de complexiteit van de zaak, de houding van de 
beklaagde en de houding van de gerechtelijke overheid. 
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In het kader van dit onderzoek kan geen rekening worden gehouden met het feit dat beklaagde de 
ongeoorloofde handelingen al sedert 1970 zou stellen, terwijl de overheid deze feitelijke toestand 
gedurende al die tijd zou hebben gedoogd. De strafvordering heeft louter betrekking op handelingen 
die werden gesteld vanaf 01.01.2010. 

In casu werd het strafonderzoek gestart op 15.01.2013 en werd beklaagde voor het eerst omtrent de 
feiten verontrust naar aanleiding van zijn kennisname van de hetstelvordering van de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur in september 2013, gevolgd door zijn eerste politioneel verhoor op 
16.01.2014. De laatste onderzoekshandelingen werden gesteld in april 2015 en het vooronderzoek 
werd afgesloten op 14.08.2015. De dagvaarding werd aan beklaagde betekend op 15.03.2016 en de 
zaak werd voor deze rechtbank ingeleid ter zitting van 12.04.2016. Ter inleidingszitting werd de zaak 
uitgesteld omdat geen bewijs voorlag van overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor. 
Ter zitting van 04.10.2016 was beklaagde afwezig wegens ziekte en werd de zaak op verzoek van de 
verdediging en met akkoord van het openbaar ministerie uitgesteld. Ter zitting van 29.11.2016 werd 
de zaak nogmaals uitgesteld op verzoek van de verdediging, niettegenstaande bezwaar van het 
openbaar ministerie. Ter zitting van 28.03.2017 werd de zaak andermaal uitgesteld op verzoek van de 
verdediging met het oog op het bijbrengen van bewijsstukken ter staving van zijn verweer alsmede het 
opstellen van conclusies. De zaak werd uiteindelijk ten gronde behandeld ter zitting van 12.09.2017. 

In de gegeven omstandigheden ligt geen bewijs voor van een stilstand van het gerechtelijk apparaat 
zonder dat hier een gerechtvaardigde verantwoording voor bestaat. De redelijke termijn van 
vervolging is dan ook niet geschonden. 

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

Er werden geen stukken voorgelegd waaruit kan worden afgeleid dat beklaagde inmiddels een aanvang 
zou hebben genomen tot herstel van het goed in haar oorspronkelijke staat om alzo de schadelijke· 
gevolgen van de bewezen verklaarde misdrijven ongedaan te maken. 

Rekening houdend met de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, het maatschappelijk 
nadeel ervan, de omstandigheden waarin deze plaatsvonden, de persoonlijkheid van beklaagde, zijn 
gunstig strafrechtelijk verleden en tenslotte de ruime periode die sedert de feiten verstreken is zonder 
dat er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, is de rechtbank van oordeel dat een 
bestraffing zoals hierna bepaald aangewezen is om aan beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen 
te doen inzien. 

Nu beklaagde voorafgaand aan deze feiten niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking 
genomen wordt conform art. 99bis Sw., gelast de rechtbank dat de tenuitvoerlegging van de verder 
bepaalde straf( fen) wordt uitgesteld in de mate zoals hierna omschreven, hetgeen voor beklaagde een 
bijkomende aansporing zal zijn om zich in de toekomst van dergelijke feiten te onthouden, daar hij 
moet weten dat bij een volgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan. 

BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING 

Na positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid stelde de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur op 21.01.2015 een herstelyordering in, strekkende tot het herstel van 
de plaats in haar oorspronkelijke toestand, en dit binnen een termijn van 12 maanden en onder 
verbeurte van een dwangsom van € 125,00 per dag vertraging. 

Deze herstelvordering werd regelmatig en tijdig bij het parket ingesteld en is ontvankelijk (art. 6.1.41, 
§4 en §5, VCRO}. 
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De herstelvordering is ongegrond in zoverre zij strekt tot het doen afbreken en verwijderen van een 
constructie tegen de rechter zijgevel van het gebouw, welke maatregel immers niet in oorzakelijk 
verband te brengèn is met de thans lastens beklaagde bewezen verklaarde misdrijven. 

In zoverre de herstelvordering strekt tot het verwijderen van al het materiaal en materieel op het 
terrein, leidt de rechtbank uit de argumentatie van beklaagde af dat hij- weliswaar in ondergeschikte 
orde - de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf voor zijn eigendom betwist, meer bepaald wat de 
evenredigheid van de aan dat misdrijf te verbinden herstelmaatregel betreft. 

De herstelvordering behoort tot de strafvordering in ruime zin, maar is niettemin als bijzondere vorm 
van teruggave een maatregel van burgerlijke aard. Krachtens de artt. 44 Sw. en 161 en 189 Sv. dient 
de teruggave verplicht te worden uitgesproken. Een veroordeelde mag niet in het voordeel van het 
bewezen verklaard misdrijf blijven. 

De rechtbank is dan ook verplicht om de herstelmaatregel te bevelen zoals gevorderd door de 
herstelvorderende overheid. Zij dient wel de interne en externe wettigheid van de maatregel te 
toetsen en in het bijzonder na te gaan of de voordelen die de herstelmaatregel ter behoud van een 
goede ruimtelijke ordening oplevert wel in verhouding staan tot de last die ze voor de overtreder 
veroorzaken. 

De rechtbank is op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de aangevoerde 
motieven van oordeel dat de vordering tot herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat in casu 
wettig is, gerechtvaardigd is op grond van de bewezen verklaarde stedenbouwkundige misdrijven en 
niet kennelijk onredelijk of buitenproportioneel is, daar zij noodzakelijk is om de onrechtmatige 
toestand ingevolge deze misdrijven te doen verdwijnen en om de gevolgen ervan ongedaan te maken. 

Wel meent de rechtbank dat de door de stedenbouwkundig inspecteur gevorderde hersteltermijn van 
12 maanden niet beantwoordt aan het vereiste rechtmatig evenwicht tussen een goede ruimtelijke 
ordening en het recht op ongestoord genot van de eigendom door beklaagde. 

Hoger stelde de rechtbank reeds vast dat beklaagde zijn percelen immers al vele tientallen jaren 
gebruikt als opslagplaats voor allerhande materialen, zonder dat enige overheid ooit maatregelen 
heeft genomen om deze ongeoorloofde toestand te doen ophouden. De rechtbank acht het weliswaar 
bewezen dat de goede ruimtelijke ordening werd verstoord, doch meent dat deze verstoring geringer 
is dan in de situatie waarin de handhavende overheid diligenter zou hebben opgetreden. 

In deze omstandigheden zou het kennelijk onredelijk zijn om beklaagde te verplichten tot herstel 
binnen de 12 maanden, in welk geval de last die de herstelmaatregel voor beklaagde zou veroorzaken 
niet in verhouding zou staan tot het voordeel dat ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening 
wordt nagestreefd. 

Gelet op de vermelde omstandigheden alsmede op de inmiddels gevorderde leeftijd van beklaagde 
bepaalt de rechtbank de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 48 maanden vanaf het 
in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis. Het is tevens gepast om een dwangsom op te leggen, 
waarvan het bedrag dient bepaald te worden op € 125,00 per dag vertraging in de tenuitvoerlegging 
van de herstelmaatregeL Deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na het verstrijken van de 
hoger vermelde hersteltermijn, in zoverre huidig vonnis vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in 
dat er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan. 

Verder dienen bij toepassing van art. 6.1.46 VCRO de stedenbouwkundige inspecteur en het college 
van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien bij gebreke aan uitvoering door de veroordeelde en dit op zijn kosten. 



! 
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BEOORDELLING OP BURGERLIJK GEBIED 

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

WETTELIJKE BEPALINGEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering: art. 162, 185, 190, 194 
Artikel 4 lid 2 van de wet van 13.04.2005 
Strafwetboek: art. 2, 38, 40, 65, 100 
Inbreuk op artikel 6.1.1.1 o en artikel 6.1.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
Artikel 1 en 8 van de wet van 29.06.1964 
Artikel 84 van de hypotheekwet 
Artikel 15 § 1 van de Vlaamse Wooncode 
K.B. 28.12.1950 art. 91, 2olid gewijzigd bij het K.B. 11.12.2001 
Wet van 05.03.1952 art. 1 gewijzigd bij de wet van 24.12.1993 
Art. 29 van de wet van 01.08.1985, gewijzigd bij de wet van 22.04.2003 en het K.B. van 19.12.2003 
en het K.B. van 31.10.2005 
Wet 15/06/1935 art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 
De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen aangehaald in 
dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

De rechtbank preciseert beide tenlasteleggingen als volgt: 

" ... [ . .. ] ... 
namelijk, 

het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten de grond voor het opslaan van allerhande 
materialen, afbraakmateriaal en afval waaronder paletten, plastieken opvangbakken, 
containers, ijzer, plastiek, wrakken van vrachtwagens, een kraan, stellingen, hob-unit, 
... [ ... ] ... " 

Op strafgebied 

De rechtbank verklaart beklaagde schuldig aan de feiten onder tenlasteleggingen A en B zoals hoger 
(her)omschreven. 

Veroordeelt beklaagde voor alle feiten samen tot een geldboete van 250,00 euro, verhoogd met 50 
opdeciemen en alzo gebracht op 1.500,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 60 dagen. 

Gelast gedurende een proeftijd van 3 jaar het uitstel van de tenuitvoerlegging van de volledige 

geldboete. 
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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 occasionele 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. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 KB 
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 begroot op de som van 29,66 

euro. 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond in de hierna bepaalde mate; 

Beveelt beklaagde tot de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, 
hetgeen het verwijderen impliceert van al het materiaal en materieel op de in de tenlasteleggingen 
vermelde percelen; 

Beveelt dat deze herstelmaatregel integraal dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van 
achtenveertig maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van d_it vonnis; 

Zegt voor recht, voor zover de opgelegde herstelmaatregel niet integraal zou zijn uitgevoerd binnen 
deze termijn, dat de stedenbouwkundige inspecteur evenals het college van burgemeester en 
schepenen ambtshalve in de verdere uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagden; 

Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de opgelegde herstelmaatregel niet vrijwillig zou 
worden voldaan, tot betaling aan de stedenbouwkundig inspecteur van een dwangsom van 125,00 
euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde 
hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis voorafgaandelijk werd betekend; 

Zegt voor recht dat van dit vonnis melding dient te worden gemaakt in de rand van de overschrijving 
van de dagvaarding op het tweede hypotheekkantoor te onder ., 

Op burgerlijk gebied . 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 17 oktober 2017 door de rechtbank van eerste aanleg 
te Limburg, afdeling Tongeren, ucte kamer, samengesteld uit: 

Dhr. K. Swennen, alleenzetelend rechter, 
In aanwezigheid van het Openbaar Ministerie zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van uitspraak, 
met bijstand van S. Dupas, griffier 




