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INZAKE: 

HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

-\./'·{··�' 1. met ondernemingsnummer 1 1 

LANAKEN, 
gevestigd. te 

vertegenwoordigd door haar zaakvoerster, zijnde mevr. Verwey Patricia . 

'_j _j _ L geboren te I 
op . en wonende te --, RIEMST, 

• , Nederlander; 

bijgestaan door mr. P. Janssen, advpcaat te Maasmechelen . 

3. . geboren te ) op 
en wonende te r LANAKEN, r 

Nederlander; 

niet verschenen, noch vertegenwoordigd. 

TENLASTELEGGINGEN 

Verdacht van:· 

Meermaals. in meerdere malen op niet nader te bepalen data tussen 13 januari 2009 en 11 oktober 

2011: 

De eerste, de tweede en de derde, 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te 

hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat 
de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden.gepleegd, hetzij door 
giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of 

arglistigheden, de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt. 

Op het perceel aldaar gelegen te I 
nummer 
notaris 

en , eigendom van 
d.d. 

gekadastreerd als. 

ingevolge akte van aankoop verleden door 

' . 

de feiten, voor zover gepleegd voor 1 september 2009 strafbaar ingevolge de artikelen 99, par. 1, 

146, 1 ·-3·, 149 en 204 van het decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening d.d. 18 
mei 1999, 

de feiten, voor zover gepleegd voor 1 mei 2000 strafbaar ingevolge de artikelen 44, 64, 65 en 69 van 

de wet van 29 maart 1962 houdende org�nisatie van de ruimtelijke ordening en artikelen 42, 66, 67, 

68, 69 en 71 van decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1" en artikel 6.1.1. 7" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
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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 artikel4.2.1.ra, namelijk de hierna 
omschreven werken te hebben uitgevoerd zonder vergunnil")g dan wel in strijd met de vergunning 
d.d. 28 februari 2011 vanwege het college van burgeme.ester en schepenen van dé gemeente 
Lanaken, te weten: 

1. De inrijstrook aan de rooilijn breder te hebben gemaakt dan voorzien op het inplantingsplan 
van de voornoemde vergunning, . 

2. Geen groenbuffer te hebben aangeplant zoals voorzien op het inplantingsplan van de 
voornoemde vergunning, 

3. De parking te hebben aangelegd in strijd met het inplantingsplan van de voornoemde 
vergunning, 

4. Een overdekt terras aan de ac:_htergevel werd dichtgemaakt, maakt deel uit van de brasserie 
in strijd met het inplantingsplan van de voornoemde vergunning, 

5. Het terras aan de linkerzijde van de horecazaak werd niet verwijderd binnen 3 maanden na 
de toekenning van de voornoemde vergunning. 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld in openbare zitting van 25 april 2017. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van rechtspleging en hoorde het openbaar ministerie in 
haar vordering, mevr . : in haàr verdedigingsmiddelen namens lste beklaagde en 2de 
beklaagde in zijn verdedigingsmiddelen, bijgestaan door mr. P. Janssen, advocaat voornoemd. 

De 3de beklaagde is niet verschenen ter zitting, noch iemand voor hem, hoewel behoorlijk 
gedagvaard. 

De rechtbank stelt vast dat werd voldaan aan de verplichting om de dagvaarding te doen 
overschrijven in het hypotheekkantoor van het gebied waar het betreffende onroerend goed gelegen 
is. 

De strafvordering is ontvankelijk. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Grond van de-zaak 

De schuld van beklaagden aan het hen ten laste gelegd feit wordt ten genoegen van recht bewezen 
door de onderzoeksresultaten verzameld tijdens het vooronderzoek· en tijdens het ter zitting gevoerd 
onderzoek. De hoger vermelde incriminatieperiode is in overeenstemming met de gegevens van het 
vooronderzoek en komt de rechtbank correct voor. 

De rechtbank verwijst te� zake naar de objectieve gegevens van het strafdossier, waaronder de 
vaststellingen dd. 11.10.2011 van hoofdmedewerker van het Agentschap Inspectie RWO 
te Hasselt, de vaststellingen van de lokale politie en de diverse fotodossiers. 
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Hieruit blijkt dat op het·betrokken perceel te , dat gedeeltelijk gelegen is in woongebied met 
landelijk karakter en gedeeltelijk in agrarisch gebied, de hoger vermelde handelingen waren 
uitgevoerd zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, dan wel in strijd met de 
voorwaarden van de stedenbouwkundige·vergunning die op 28.02.2011 door het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente la naken was àfgeleverd voor het regulariseren van 
een terras·, redamepanelen, afsluitingen en het aanpassen v�m een parking. 

Tweede beklaagde :heeft de beoogde handelingen zelf uitgevoerd, minstens doen 
uitvoeren. Derde beklaagde aan wie de regularisatievergunning van 28.02.2011 werd 
ë;�_fgeleverd, heeft minstens toegestaan dat vervolgens handelingen werden uitgevoerd in strijd met 
de voorwaarden van deze vergunning. 

Het betrokken perceel werd uitsluitend gebruikt door de I , .en de bouwmisdrijven hielden 

een intrinsiek verband met de verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen. 
De I 'wordt bijgevolg verantwoordelijk gesteld, uitsluitend wegens het optreden van · 
tweede beklaagde · :, die als zaakvoerder in haar belang handelde. Aangezien uit de 
gegevens van het strafdossier kan worden afgeleid dat de concrete inbreuken bewust en vrijwillig 
werden gepleegd, dient in casu te worden besloten tot een gelijktijdige veroordelin� van de 
rechtspersoon en de natuurlijke persoon. 

Alle door de wet vereiste constitutieve bestanddefen van de ten laste gelegde misdrijven zijn 
bewezen lastens de drie beklaagden. 

2. Straftoemeting 

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

. 

-Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met het feit dat beklaagden inmiddels het nodige 
( 

hebben gedaan om de gebrekkige toestand te herstellen.- Uit het schrijven dd. 19.04.2017 van de 
burgemeester van de gemeente la naken blijkt dat alle aanpassingswerken conform de vergunde. 
plannen en de opgelegde voorwaarden werden uitgevoerd. 

De rechtbank gaat niet in op het ondergeschikt verzoek van tweede beklaagde tot het verlenen van 
de opschorting, nu dergelîjke gunstmaatregel niet van aard is om hem afdoende te wijzen op zijn 
maatschappelijke beperkingen en verplichtingen. 

Rekening houdend met de aard en de ernst van· de feiten, het maatschappelîjk nadeel ervan, de 
omstandigheden waarin deze plaatsvonden, de persoonlijkheid van beklaagden en hun 
onderscheiden strafrechtelijk verleden, is de rechtbank van oordeel dat een bestraffing zoals hierna 
bepaald aangewezen is om aan· beklaagden het ontoelaatbare van hun handelen te doen inzien. 

Nu eerste beklaagde daartoe aan de wettelijke voorwaarden voldoet, gelast de rechtbank dat de 
tenuitvoerlegging van de verder bepaalde geldboete Y.,ordt uitgesteld in de mate zoals hierna 
omschreven, hetgeen voor eerste beklaagde een bijkomende �ansporing zal zijn om zich in de

toek<?mst van dergelijke.feiten te onthouden, äaar zij moeten weten dat bij een volgende 
veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

lrÎ toepassing van art. 4 V.T.Sv. hOudt de rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan . 
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WETIELIJKE BEPALINGEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering: art. 162, 185, 186, 190, 194 . 

S�rafwetboek: art. 2, 38, 40, 41bis, 42, 43bis, 44, 65, 66, 50, 100 
Artikel! en 8 van de wet van 29.06.1964 
Inbreuk op artikel 6.1.1.1 oen artikel 6.1,1.7� van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
Artikel 4 lid 2 van de wet van 13.04.2005 
K.B. 28.12.1950 art. 9�, 2olid gewijzigd bij het K.Er. 11.12.2001 
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.�005 
Wet van 05.03.1952 art. 1 gewijzigd bij de wet van 24.12.�993 

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 vónnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak voor wat betreft de 1ste en 2de beklaagden en bij ver.stek voor 
wat de 3de beklaagde betreft. 

Op strafgebied 

Eerste beklaagde 

De rechtbank verklaart beklaagde schuldig aan de haar ten laste gelegde feiten zoals hoger 
omschreven. 

Veroordeelt haar voor alle feiten samen tot een geldboete van 500,00 euro,. verhoogd met 50 
opdeciemen en alzo gebracht op 3.000,00 euro. 

Gelast gedurende een proeftijd van 3 jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging van 90% 
van deze geldboete. 

-

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 1/3de van de kosten van de publieke vordering, tot op heden in totaal 
begroot op de som van 86,01 eur�. 

Tweede beklaagde 

De rechtbank verklaart beklaagde schuldig aan de hem ten Jaste gelegde feiten zoals hoger 
omschreven. 

Veroordeelt hem voor alle feiten samen tot een geldboete van 50,00 euro, verhoogd met 50 
opdeciemen en alzo gebracht op 300,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen. 
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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 verpf!chting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 51,20 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot 1/3de van de kosten van de publieke- vordering, tot op heden _in totaal 
begroot op de som van S6,01 euro. 

Derde beklaagde 

De rechtbank verklaart beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten zoals hoger 
omschreven. 

Veroordeelt hem voor alle feiten samen tot een geldboete van 50,00 euro, verhoogd met 50 
opdeciemen en alzo gebracht op 300,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 15 ·d.agen. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds t'ot 
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 .�0,00 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 1/3de van de kosten van de publieke vordering, tot op heden in totaal 
begroot op de som van 86,01 euro. 

Op burgerlijk gebled 

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 23 mei 2017 door de rechtbank van eerste aanleg te 
Limburg, afdeling Tonger�n, llde kamer, samengesteld uit: 

Dhr. K. Swennen, rechter, alleenz_etelend rechter, 
In aanwezigheid van het Openbaar Ministerie zoals bij naam vermeld op· het Pro Justitia van 

ujfspraak, met bijstand vanS. Dupas; griffier 

i 
--·--: ....... ---·-· --�··-····· 

1S. Dupas 
I . !/ . . . -- ·  

r- ,.,..,.. ... -· .. 

··-··--
) ". 




