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Griffienummer: S Jo 

Notitienummer: 

Datum vonnis: 21.5.2004. 

De Rechtbank van Eerste Aanleg van het Arrondissement Tongeren zitting houdende in 
Correctionele Zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken: 

··INZAKE 

HET <?i:ENBAAR MINISTERIE 

, .. · TEGEN 

,, pluimveeverzorf!er. ~èboren te 
: en wonende te 

t, naaister, geboren te :op 
en wonende te 

Verdacht van te op hicrnavermelde data : 
' . 

Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 van de wet van 29 maart 1962 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de artikelen 
4, 20, 21 en 25 van de wet van 22 december 1970, zonder voorafgaandelijke schriftelijke 
en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, 
de eerste en de tweede, als mede-eigenaars, die de· bpstelling van een vaste of 
verplaatsbare inrichting hebben toegestaan of gedoogd en/of die tot de werken opdracht 
hebben gegeven, 
op het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als 
eigendom van eerste en tweede verdachte, 
de hicrnavermelde werken in art. 44 omschreven, in cas.u : 

I. stal met afmetingen 105 x 16 à 18 x 6,60 m) in metalen gebinte, prefab 
betonelementen en golfplaten dak : 
A. tussen 1 januari 1993 en l augustus 1993 te hebben uitgevoerd 
B. tussen 1 augustus 1993 en heden te hebben instandgehouden. 

Il. woning bestaande uit kelder, gelijkvloers en verdieping: 
tussen 1 mei 1988 en heden te hebben instandgehouden. 

De ondergetekende Procureur des Konings bevestigt dat de naam, voornamen, plaats en 
datum van geboorte van hogerverme)de eigenaars gelijkvormig zijn met de Registers 
van de Burgerlijke Stand ~ Registers van de Bevolking. 



De da2vaardin2 werd overgeschreven met vermelding : 
Nr. te Tweede hypotheekkantoor op 20.S.1997 
Boek . 
Kosten 833 BEF. 
Get. De Hypotheekbewaarder 

*************** 

Gezien de tussenvonnissen van deze Rechtbank vah 19 december 1997 en 
van 4 september 1998; 

Gehoord in openbare zitting de voordracht van de zaak; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering; 
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Gehoord eerste en tweede beklaagde in hun middelen van verdediging , bijgestaan door 
mter. ;, advokaat te .; Gezien de door hem neergelegde conclusie en 
stuk; 

Overwegende dat de zaak werd hernomen voor deze thans anders samengestelde zetel; 

Overwegende dat de dagvaarding dd. 13 mei 1997 ~erd overgeschreven ter hypotheken 
met vermelding: 
"Overgeschreven (volgens neergelegd dubbel) te 2de hypotheekkantoor op 20 
mei 1997, boek ; Kosten achthonderddrieëndertig frank; ... De 
hypotheekbewaarder (handtekening)"; 

1. Overwegende dat de beklaagden zich beroepen op overmacht; Zij stellen dat zij 
economisch, sociaal en in het kader van hun schadebeperkingsplicht niet anders konden 
dan na de brand de kippenstal herop te bouwen; · 

Overwegende evenwel dat de beklaagden zich er niet toe beperkten de vernielde stal 
enkel herop te bouwen doch overgingen tot een dubbel zo grote stal met andere 
materialen; Dat er derhalve van overmacht geen sprake kan zijn; 

2. Overwegende dat eerste beklaagde bij in kracht van gewijsde getreden vonnis van 
deze Rechtbank van 2 mei 1997 werd veroordeeld, ondermeer voor het exploiteren 
zonder milieuyergim"ing van dezelfde kippestal die het voorwerp uitmaakt van de 
huidige tenlastelegging hoofdens het oprichten en instandhouden ervan zonder 
bouwvergunning; Dat de beklaagden aanvoeren dat er eenheid van opzet is tussen beide 
misdrijven, nl. dat zij voortspruiten uit eenzelfde opzet zijnde het houden van kippen en 
het exploiteren van een stal, zodat uit het gezag van gewijsde van de eerdere 
veroordeling zou voortvloeien dat de huidige strafvordering zou zijn uitgedoofd; 

Overwegende dat de oprichting van de kippenstal in 1993 het vonnis van 2 mei 1997 
voorafgaat en dat de Rechtbank aanneemt dat er tussen de beide misdrijven 
(milieu/stedenbouw) eenheid van opzet is aangezien beide misdrijven ertoe strekten een 
kippenbedrijf te exploiteren; 
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Overwegende dat de Rechtbank derhalve conform art. 65, lid 2 S. W .B. bij de 
straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen, zoals hierna bepaald; 

3. Overwegende dat beklaagden zich beroepen op art. 7 van het handhavingsdecreet van 
4 juni 2003 waarbij aan art. 146 van het Stedenbouwdecreet een derde lid werd 
toegevoegd dat het verval van de straf sanctie voor het misdrijf van de instandhouding 
bepaald indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan; 

Overwegende dat de illegale constructie werd opgericht in een a~rarisch ebied volgens 
het gewestplan (K.B. 1 september 1980); -..-1Pr11álve de 
constructies niet gelegen zijn in een kwetsbaar gebied; 

Overwegende dat de inbreuken klaarblijkelijk niet het voorwerp uitmaken van klachten 
van omwonenden; Dat de exploitatie zich ruimtelijk op relatief grote afstand van 
bewoning door derden bevindt zodat evenmin blijk.t dat er enige relevante impact zou 
zijn op omwonenden; Dat derhalve de Rechtbank ván oordeel is dat de beklaagden 
terecht opwerpen dat voldaan is aan de voorwaarde dat er geen onaanvaardbare 
stedenbouwkundige hinder wordt veroorzaaktaan omwonenden; 

Overwegende dat de exploitatie van een kippenbedrijf, gelegen zijnde in een agrarisch 
gebied, strookt met de essentiële bestemming van dergelijk gebied; Dat overigens voor 
de oorspronkelijke, weliswaar kleinere stal, een vergunning werd af geleverd, alsmede 
voor een tweede stal; 

Overwegende dat niet wordt aangetoond in welke mate de instandhouding van één grote 
stal in grotere mate de ruimtelijke draagkracht van het gebied meer zou overschrijden 
dan twee aparte stallen waarvan de gezamenlijke omvang en de capaciteit vergelijkbaar 
is en waarvoor wel een vergunning werd afgeleverd; 

Overwegende tenslotte dat het niet hebben van een milieuvergunning de toepassing van 
voornoemd art. 146, lid 3 Stedenbouwdecreet niet in de weg staat; 

Overwegende derhalve dat de strafvordering hoof dens het instandhouden van de na de 
brand opgerichte stal als vervallen dient te worden beschouwd (feit IB); 

4. Overwegende dat beklaagden ten aanzien van de woning ten onrechte het voordeel 
van art. 146, lid 3 van het Stedenbouwdecreet inroepen; Dat de woning geen geheel 
vormt met de stallingen en een opsplitsing ten opzichte met de bedrijfsgebouwen zeer 
goed mogelijk is; Dat de woning derhalve niet verenigbaar is met de wezenlijke 
bestemming van het agrarisch gebied; 

Dat beklaagden derhalve pllchtig zijn aan het misdrijf van de instandhouding van de 
woning (feit Il); 

5. Overwegende dat de Rechtbank in hoof de van eerste beklaagde bij toepassing van art. 
65, lid 1 S.W.B. eenheid van opzet aanneemt ten aanzien van de feiten sub IA en II, 
zodat slechts één straf dient te worden uitgesproken; Dat de Rechtbank bij toepassing 
van art. 65 lid 2 S. W .B. van oordeel is dat het in het voormelde vonnis van 2 mei 1997 
reeds beteugelde feit van de exploitatie zonder milieuvergunning een juiste bestraffing is 
voor alle feiten samen zodat de Rechtbank naar deze bestraft1ng verwijst; 
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Overwegende dat in hoofde van tweede beklaagde de Rechtbank dezelfde eenheid van 
opzet aanneemt wat betreft de feiten sub IA en II; Dat de Rechtbank rekening houdt 
met aard van het misdrijf en met de persoon van de tweede beklaagde alsmede met haar 
gunstig strafrechterlijk verleden; Dat dit feit dient beteugeld zoals hierna bepaald; 

6. Overwegende dat ten aanzien van de kippenstal de afbraak ervan wordt gevorderd als 
herstelmaatregel; , 
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Overwegende dat de Rechtbank dergelijke maatregel niet redelijk acht in het licht van 
haar eerdere vaststelling dat de instandhouding ervan geen noemenswaardige hinder 
berokkent aan omwonenden noch een essentiële bestemmingsregel miskent (cfr. supra); 
Dat deze vordering dan ook wordt afgewezen (cfr. art. 149, § 1, aanhef decreet 18 mei 
1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003); 

Overwegende dat ten aanzien van de woning de herstelvordering beperkt wordt tot de 
betaling van een meerwaarde; Dat deze vordering gegrond voorkomt ten belope van het 
door de gewestelijk inspecteur begrote en gevorderde bedrag van 32.177,57 EUR; 

***************** 

Gezien de artikelen hiernavermeld, door Mevr. de Voorzitter ter zitting aangeduid: 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken: 194, 185; 
Strafwetboek: 40, 65, 1 ° en 2°; 
Artikelen 44, 64, 65 en 69 van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de artikelen 4, 20, 21 en 25 van 
de wet van 22 december 1970 ; 
Wet 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de Wetgeving die betrekking 
heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in art. 78 Grondwet : art. 2 (geldboeten met 
opdeciemen) en 3 ( geldboeten zonder opdeciemen); 
EU-Verordening Raad nr. 1103/97 van 17.6.1997 en nr. 974/98 van 3.5.1998 over de 
invoering van de euro; 
Wet van 5.3.1952, art. 1 gew. Programmawet van 24.12.1993 (decimes). 
Wet van 15.6.1935: art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41. 

OM DEZE REDENEN: 

De Correctionele Rechtbank, die zitting houdt in eerste aanleg en die uitspraak doet op 
tegenspraak. 

Verklaart de strafvordering opzichtens beide beklaagden vervallen wat betreft het feit 
sub 1B (instandhouding legkippenstal); 

Verklaart de eerste beklaagde plichtig aan de feiten sub IA (uitvoering onvergunde stal) 
en II (instandhouding woning); 

Verwijst voor de bestraffing naar de straf die reeds uitgesproken is in het in kracht van 
gewijsde getreden vonnis van deze Rechtbank van 2 mei 1997; 
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Verklaart tweede beklaagde plichtig aan de haar ten laste gelegde 
feiten sub IA en II en veroordeelt haar voor deze feiten samen tot een geldboete 
van 100 € euro, verhoogd met 40 opdeciemen (x S) en gebracht op 500 € euro of een 
vervangende gevangenisstraf van één maand; 

Verplicht beklaagden tevens elk bij toepassing van artikel 29 van de wet van 1 augustus 
1985 - gewij~igd door artikel 3 van de wet van 24 december 1993- en artikel 58 van het 
K.B. van 18 december 1986 tot betaling van een bedrag van 10 EUR, vermeerderd met 
45 opdecimes en alzo gebracht op 55 EUR, bij wijze van bijdrage tot de financiering van 
het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, ingesteld 
bij artikel 28 van de wet van 1 augustus 1985; 

Legt aan beklaagden elk overeenkomstig art. 91,2° lid van het K.B. van 28 december 
1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd 
bij K.B. van 11 december 2001, een vergoeding op van 25 EUR; 

Veroordeelt beide beklaagden elk tot de helft van de strafkosten van het geding , deze in 
totaal begroot op 68,00 euro; 

Wijst de herstelvordering tot afbraak van de legkippenstal als ongegrond af; 

Verklaart de herstelvordering tot betaling van een meerwaarde wat betreft de 
instandhouding van de woning gegrond; 

Veroordeelt beklaagden tot betaling van een meerwaarde begroot op 32.177,57 EUR; 

Zegt dat, van zodra dit vonnis kracht van gewijsde bekomen heeft, de griffier een 
uittreksel van dit vonnis dat de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van 
beklaagden bevat alsook de vermelding van de rechtbank waardoor het vonnis is 
gewezen, ter hand zal gesteld worden van de Hypotheekbewaarder om melding ervan te 
maken in de rand van inschrijving waarin reeds melding werd gemaakt van de 
dagvaarding; 

Ondergetekende griffier bevestigt dat de identiteit van de beklaagden overeenstemt met 
het uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand en uit het bevolkingsregister; 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare zitting de eenentwintigste mei 
tweeduizend en vier. 

Alwaar aanwezig waren: 
Dhr. ,, alleenzetelend Rechter, 
Dhr. ·, Substituut - Procureur des Konings, en 

, Griffier. 




