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2. ___ geborente op en
wonende te MAASEIK, Belgische;

vertegenwoordigd door mr. N. De Wint, advocaat te Oostende loco mr. K. 
Bouve, advocaat te Brugge.

TENLASTELEGGINGEN

Verdacht van:

Te

Op het perceel aldaargelegen, gekadastreerd als
. woeste grond, met een oppervlakte van ca eigendom van ingevolge

akte ruil, verleden door notaris dd. :

A. De eerste en tweede

bij inbreuk op artikel 6.1.1.10 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 4.2.1.40 (het aanmerkelijk 
wijzigen van het relief van de bodem, hetzij door de bodem aan te vullen, opte hogen, uit te graven 
of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt) en bij artikel 4.2.1.5°b (het 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwageris),

/
namelijk:

• Tussen 01 augustus 2013 en 01 ianuari 2014 op met nader bepaalde data, de aanleg van een 
parking in kiezel en betonnen boordstenen en verlichting te hebben uitgevoerd.

* Van 01 ianuari 2014 tot heden. te hebben in stand gehouden.
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INZAKE:

HET OPENBAAR MINISTERS en

oSi
EISER TOT HERSTEL

De Wooninspecteur van het Vlaams Gewest, gevestigd te 1210 Brussel, 
Koning Albert ll-laan 18 bus 22;

vertegenwoordigd door mr. A. Beelen, advocaat te Bilzeh loco mr. C. 
Lemache, advocaat te Sint-Truiden.

BEKLAAGDEN

J -'N

4 360 l. geboren te
wonende te MAASEIK,

op
■ Belg;

en

vertegenwoordigd door mr. N. De Wint, advocaat te Oostende loco mr. K. 
Bouve, advocaat te Brugge.
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Verbeterinp:
"van 01 januari 2014 tot 30 november 2016,...

B. De tweede

bij inbreuk op artikel 6.1.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, als eigenaar, te hebben 
toegestaan of aanvaard dat hoger vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4° (het 
aanmerkelijk wijzigen van het relief 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) 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:

• Tussen 01 augustus 2013 en 01 januari 2014 op niet nader bepaalde data, de aanleg van een 
parking in kiezel en betonnen boordstenen en verlichting, werden uitgevoerd.

• Van 01 januari 2014 tot heden, werden in stand gehouden.
Verbeterinp:
"van 01 januari 2014 tot 30 november 2016,...

PROCEDURE

De zaak werd behandeld in openbare zitting op 13 juni 2017.

De rechtbank nam kennis van de stukken van rechtspleging en hoorde mr. A. Beelen, advocaat 
voornoemdn, in zijn eisen namens de eiser tot herstel, het openbaar ministerie in haar vordering en 
mr. N. De Wint, advocaat voornoemd, in zijn verdedigingsmiddelen namens de beklaagden.

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

In de beide tenlasteleggingen dient de incriminatieperiode met betrekking tot de instandhouding 
telkens te worden gepreciseerd als voIgt: "van 01 januari 2014 tot 30 november 2016", de laatste 
datum zijnde deze van het bevel tot dagvaarding.

1. Grond van de zaak

De schuld van beklaagden aan de feiten onder tenlasteleggingen A en B wordt ten genoegen van 
recht bewezen door de-onderzoeksresultaten verzameld tijdens het vooronderzoek en tijdens het ter 
zitting gevoerd onderzoek.

De rechtbank verwijst ter zake naar de objectieve gegevens van het strafdossier, onder meer de 
vaststellingen dd. 27.11.2014 van deskundige van het Agentschap Inspectie RWO te
Hasselt, de diverse fotodossiers en de eigen verklaringen van beide beklaagden, die de heri ten laste 
gelegde feiten niet betwisten.

Hieruit blijkt dat beklaagden het hoger vermeld perceel . gelegen in natuurgebied dat ook deel 
uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk, hebben omgevormd tot een parking bij hun 
naastgelegen horecabedrijf.



Rechtbankvan eersteaanleg Limburg - afdeling Tongeren - Notitienummer parketTG 66.RW.200050/14

Nagenoeg het volledige perceel werd verhard met fijne kiezel met daarrond betonnen boordstenen 
en er werd tevens verlichting aangebracht. Deze werken werden in het najaar van 2013 uitgevoerd, 
zonder dat beklaagden hiertoe over een stedenbouwkundige vergunning beschikten. Sedertdien 
werden de betreffende handelingen wederrechtelijk in stand gehouden, waarbij op grond van de 
gegevens van het vooronderzoek vaststaat dat deze handelingen op het ogenblik van de 
instandhouding gelegen waren in ruimtelijk kwetsbaar gebied zoals omschreven in art. 1.1.2, 10° 
VCRO (tenlastelegging A).

Het betreffend perceel is eigendom van tweede beklaagde , die heeft toegestaan dat de
onder A vermelde handelingen er wederrechtelijk werden uitgevoerd en in stand gehouden 
(tenlastelegging B).

De feiten, zoals omschreven in het bevel tot dagvaarding zijn derhalve bewezen en worden overigens 
door beklaagden niet betwist. De incriminatieperiode zoals in de tenlastelegging (her)omschreven is 
conform aan de gegevens van het vooronderzoek en wordt door de rechtbank correct bevonden.

2. Straftoemeting

De rechtbank oordeelt dat alle bewezen verklaarde feiten in hoofde van de beide beklaagden 
individueel de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, zodat in 
toepassing van art. 65, eerste lid Sw. slechts een straf dient te worden opgelegd, met name de 
zwaarste.

De feiten zijn maatschappeh’jk onaanvaardbaar en geven blijk van een gebrek aan respect voor de 
regels van ruimtelijke ordening. Zij werden ingegeven door een zucht naar gemakkelijk geldgewin.

De rechtbank gaat niet in op het verzoek van beklaagden tot het verlenen van de opschorting, nu 
dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om beklaagden afdoende te wijzen op hun 
maatschappelijke beperkingen en verplichtingen.

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 beklaagden en 
hun onderscheiden strafrechtelijk verleden acht de rechtbank het gepast om een bestraffing op te 
leggen zoals verder bepaald.

Op het ogenblik van de feiten die tot de huidige vervolging aanleiding hebben gegeven, waren 
beklaagden nog niet veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot 
een gelijkwaardige straf overeenkomstig artikel 99bjs Sw. Het voordeel van het uitstel van de 
tenuitvoerlegging in de hierna bepaalde mate zal voor hen een bijkomende aansporing zijn om zich in 
de toekomst van dergelijke feiten te onthouden, daar zij moeten weten dat bij een volgende 
veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan.

BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING

Na positief advies dd. 21.05.2015 van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid stelde de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 23.09.2015 een herstelvordering 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 € 150,00 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 rechtbank is van oordeel dat deze herstelvordering zowel intern als extern wettig is. Zij beoogt op 
een gepaste en noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het door beklaagden gepleegd 
misdrijf.

De gevorderde herstelmaatregel vindt steun in de elementen van het dossier en de aangevoerde 
motieven- van goede ruimtelijke ordening. Eerdere pogingen tot het bekomen van een 
regularisatievergunning zijn telkens gestrand op de strijdigheid met de gewestplanbestemming. Dat 
thans een planoiogisch attest zou worden aangevraagd, is niet van aard om de rechtbank tot een 
ander besluit te brengen, te meer nu wordt vastgesteld dat beklaagden reeds sedert de afwijzing van 
hun regularisatieaanvraag (eind 2015) over de mogeiijkheid beschikten om zulk attest aan te vragen, 
doch dit tot op heden nog steeds niet is gebeurd.

Gelet op de omvang en de aard van de inbreuk brengt de herstelvordering voor beklaagden geen 
onredeiijke iast mee die het voordeel zou overstijgen dat voor de ruimtelijke ordening zou ontstaan.

Een minder ingrijpende vorm van herstel, zoals het uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken is in 
casu geen optie, enkel het herstel in de oorspronkelijke staat kan de plaatselijke toestand opnieuw in 
overeenstemming brengen met de bestemming als natuurgebied.

Beklaagden hebben de misdrijven doelbewust gepleegd, vermoedelijk uitgaande van de 
verwerpelijke opvatting dat dit soort van misdrijven alsmede het herstel ervan niet ernstig zou 
worden genomen. Zij hebben hun eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft 
bij een goede ruimtelijke ordening en bij een vrijwaring van ruimtelijk kwetsbaargebied.

Beklaagden hadden kunnen inschatten dat zij te gelegenertijd door de administratieve overheid dan 
wel door de rechtbank konden worden verplicht om de plaats in haar oorspronkelijke toestand te 
herstellen. Door de werken alsnog uitte voeren (te iaten uitvoeren) hebben zij dit risico aanvaard.

Geiet op de aard en de omvang van de gevorderde herstelmaatregelen bepaalt de rechtbank bij 
toepassing van artikel 6.1.41, §3 VCRO de termijn voor de uitvoering ervan op 12 maanden vanaf het 
in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis. Tevens is het gepast om een dwangsom op te 
leggen, nu de veroordeelden tot op heden niet vrijwillig zijn overgegaan tot uitvoering van de 
herstelvordering, die toch al dateert van 23.09.2015. Het bedrag van de dwangsom dient bepaald te 
worden op € 125,00 per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen. 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 ambtshaive in de uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien bij gebreke aan uitvoering door de veroordeelden en dit op hun 
kosten.

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

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

WETTELIJKE BEPAUNGEN

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen:

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

► Ln
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Strafwetboek: art. 38,40, 65 
Artikel 84 van de hypotheekwet
Inbreuk op artikel 6.1.1.1° en inbreuk op artikel 6.1.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Artikel 15 § 1 van de Vlaamse Wooncode
Artikel 4 lid 2 van de wet van 13.04.2005
Artikel 1 en 8 van de wet van 29.06.1964
K.B. 28.12.1950 art. 91, 2°lid gewijzigd bij het K.B. 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 31.10.2005
Wet van 05.03.1952 art. 1 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 en preciseert onder beide tenlasteleggingen de 
incriminatieperiode met betrekking tot de instandhouding tot "van 01 januari 2014 tot 30 november 
2016".

Op strafgebied

Eerste beklaagde 

Verklaart eerste beklaagde schuldig aan alle feiten samen onder tenlastelegging A zoals
hogeromschreven.

Veroordeelt hem voor alle feiten samen tot een geldboete van 1.000,00 euro, verhoogd met 50 
opdeciemen en alzo gebracht op 6.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen.

Gelast gedurende een proeftijd van 3 jaar het uitstel van de tenuitvoerlegging van de helft 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 gei'ndexeerde vergoeding van 51,20 euro.

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

Tweede beklaagde

Verklaart tweede beklaagde schuldig aan alle feiten onder tenlasteleggingen A en
B zoals hoger omschreven.

Veroordeelt haar voor alle feiten samen tot een geldboete van 1.000,00 euro, verhoogd met 50 
opdeciemen en alzo gebracht op 6.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen.

Gelast gedurende een proeftijd van 3 jaar het uitstel van de tenuitvoerlegging van de helft van deze 
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 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.

Met betrekking tot de herstelvordering

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond;

Beveelt beide beklaagden solidair om de plaats te herstellen in de oorspronkelijke toestand, hetgeen
* *

impliceert:
- het verwijderen van de parking op perceel meer bepaald door het

verwijderen van de kiezel, de betonnen boordstenen en de verlichting, alsmede door 
het stopzetten van het gebruik van dit perceel als parking;

- het verwijderen van de omheining in houten palen en draad op het perceel ;

Beveelt dat deze herstelmaatregel integraal dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van 
twaalf maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit 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 beklaagden, voor het geval dat aan de opgelegde herstelmaatregel niet vrijwillig zou 
worden voldaan, solidair 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 ref.

Op burgerlijkgebied

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, afdeling Tongeren, llde kamer, samengesteld uit:

Dhr. K. Swennen, rechter, alleenzetelend rechter.
In aa'nwezigheid van het Openbaar Ministerie zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia_van 
uitspraak, met b'ijstand van S. Dupas, griffier




