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

De strafvordeFing is ontvankelijk.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

1. Grond van de zaak

De schuid van beklaagden aan het hen 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 
vaststellingen dd. 05.03.2010 van de beedigd bouwtoezichter van de stad Genk, de diverse 
fotodossiers en de eigen verklaringen van eerste beklaagde , voor akkoord ondertekend
door tweede beklaagde alsmede de door hen aan het strafdossier gevoegde stukken.

Uit deze gegevens blijkt dat beklaagden, die eigenaars zijn van het litigieus perceel gelegen in 
woongebied te Genk, de hoger beschreven tuinmuur hebben opgericht 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 beide beklaagden. De weerhouden incriminatieperiode is in overeenstemming met de 
gegevens van het vooronderzoek en komt de rechtbank correct voor.

Het feit dat beklaagden op 30.05.2017 een voorwaardelijke regularisatievergunning hebben 
verkregen, zonder dat aanpassingswerken aan de betreffende tuinmuur werden opgelegd, is 
geenszins van aard om de strafbaarheid van de bouwinbreuk op te heffen. Bij het verlenen van de 
regularisatievergunning werd overigens in grote mate rekening gehouden met de vaststelling dat 
beklaagden inmiddels het naastgelegen perceel hebben aangekocht en beide percelen hebben 
samengevoegd, waardoor de muur niet langer in een bouwvrije strook ligt. Deze aankoop dateert 
evenwel slechts van 2012 en bijgevolg van na het feit dat thans ter beoordeling voorligt.

2. Straftoe meting

Het bewezen verklaard feit is maatschappelijk onaanvaardbaar en geeft blijk van een gebrek aan 
respect voor de regels van ruimtelijke ordening.

Verwijzend naar de inmiddels verkregen regularisatievergunning, die inhoudt dat de litigieuze 
tuinmuur thans ongewijzigd mag worden behouden, verzochten beklaagden ondergeschikt om de 
gunst van opschorting.

Beide beklaagden beschikken over een bianco strafregister en het lastens hen bewezen verklaard feit 
is niet van die aard dat het bestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar 
correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf.

Rekening houdend met de aard en de ernst van het feit, de persoonlijkheid van bekjaagden, hun 
bianco strafregister en tenslotte de vaststelling van de rechtbank dat een veroordelende maatregel, 
buiten de normale gevolgen, voor beklaagden een onevenredige sociaal-economische declassering 
zou meebrengen, is de rechtbank van oordeel dat de maatregel van opschorting in casu gepast is. De 
openbare orde en de maatschappij zullen voldoende gevrijwaard worden door deze maatregel.

Beklaagden worden gedurende een jaar op de proef gesteld.
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BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDER1NG

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Genk stelde op 18.11.2014 een 
herstelvordering in, strekkende tot het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een termijn van 12 
maanden en onder verbeurte van een dwangsom van € 125,00 per dag vertraging.

Thans blijkt uit de ter zitting van 20.06.2017 voorgelegde stukken dat de tuinmuur inmiddels werd 
geregulariseerd zonder dat hieraan nog aanpassingswerken dienen te worden uitgevoerd, waardoor 
de herstelvordering zonder voorwerp is geworden.

BEOORDELING 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 
Strafwetboek: art. 2, 50, 66,100
Inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
Artikel 4 lid 2 van de wet van 13.04.2005 
Artikel 1 en 3 van de wet van 29.06.1964 
Artikel 84 van de hypotheekwet
K.B. 28.12.1950 art. 91, 2°lid gewijzigd bij het K.B. 11.12.2001 
Wet van 05.03.1952 art. l.gewijzigd bij de wet van 24.12.1993 
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.

Op strafgebied 

Eerste beklgagde

De rechtbank verklaart eerste beklaagde schuldig aan de tenlastelegging zoals hoger
omschreven.

Gelast in zijn voordeel de opschorting van de uitspraak van zijn veroordeling gedurende een termijn 
van 1jaarvanafheden.

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 gei'ndexeerde vergoeding van 51,20 euro.

Veroordeelt beklaagde tot l/2de van de kosten van de publieke vordering, tot op heden in totaal 
begroot op de som van 28,67 euro.
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Tweede beklaagde

De rechtbank verklaart tweede beklaagde schuldig aan de tenlastelegging zoals
hogeromschreven.

Gelast in haar voordeel de opschorting van de uitspraak van zijn veroordeling gedurende een termijn 
van 1 jaarvanaf heden..

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 ge'indexeerde vergoeding van 51,20 euro.

Veroordeelt beklaagde tot l/2de van de kosten van de publieke vordering,'tot op heden in totaal 
begroot op de som van 28,67 euro.

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 ref

Met betrekkingtot de herstelvordering

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is geworden;

Op burgerlijk gebied

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 27 juni 2017 door de rechtbank van eerste aanleg te 
Limburg, afdelingTongeren, llde kamer, samengesteld uit:

Dhr. K. Swennen, rechter, alleenzetelend rechter,
In -aanwezigheid van het Openbaar Ministerie zoals
uitSpraak, met bijstand van S. Dupas, griffier
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\ ____________ ___
------- --------- /

S. dupas

bij naam vermeld op het Pro Justitia van




