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HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

1. 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

ter zitting niet verschenen en niet vertegenwoordigd 

TENLASTELEGGINGEN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, sedert 01.03.2018 

bij inbreuk op artikel 6.2.1.1° van voormeld decreet, 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 4.2.1.1° a 

(het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken). 

TE tussen 1 januari 2009 en 31 augustus 2015, meermaals, op niet nader bepaalde 

data 

het oprichten van een stal op het perceel gelegen te 

B 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,, sedert 

01.03.2018 bij inbreuk op artikel 6.2.1.1° van voormeld decreet, 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 4.2.1.2° ( een 

ontbossing zoals vermeld in art. 4.15° van het bosdecreet van 13 juni 1990 van een met 

bomen begroeide oppervlakte bedoeld in artikel 3 §§ 1-2 van dat decreet). 

Te tussen 1 januari 2009 en 31 augustus 2015, meermaals, op niet nader bepaalde 

data 

het ontbossen achter de woning op het perceel gelegen te 
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c 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, , sedert 

01.03.2018 bij inbreuk op artikel 6.2.1.1° van voormeld decreet, 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 4.2.1.4° 

(het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf 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. 

Te tussen 1 januari 2009 en 31 augustus 2015, meermaals, op niet nader bepaalde 

data 

het afgraven van een landduin op het perceel gelegen te 

D 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een 

vergunning, handelingen te hebben gesteld waardoor een met bomen begroeide 

oppervlakte als vermeld in artikel 3, §1 en §2, van het Bosdecreet van 13 juni 1990, geheel of 

gedeeltelijk is verdwenen en er aan de grond een andere bestemming of gebruik werd 

gegeven, strafbaar gesteld door artikel 16.6.3quinquies eerste lid van het Decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Te tussen 1 januari 2009 en 31 augustus 2015, meermaals, op niet nader bepaalde 

data 

het ontbossen achter de woning op het perceel gelegen te 

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

Overgeschreven te Kantoor Rechtszekerheid 

nr. en ambtshalve ingeschreven. 

Ontvangen : 230,00 euro. Attaché (get.) 

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

PROCEDURE 

1. 

, op 18.09.2018, 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 05.03.2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging in hoorde het openbaar 

ministerie, de heer E. Steyls, substituut procureur des Konings, in zijn vordering. 
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Beklaagde ;erscheen niet op hoger vermelde zitting, noch in persoon noch 

in de persoon van een raadsman. Beklaagde was evenwel in persoon verschenen op de 

inleidingszitting van 02.10.2018 alwaar zij om een uitstel verzocht met het oog op het door 

haar in te doen regularisatieverzoek. Ten diende einde werd alsdan de zaak uitgesteld op de 

zitting van 05.03.2019. 

2. 

Door beklaagde werd na sluiting van de debatten en voor het vellen van de uitspraak, met 

name op 05.04.2018, de haar op 27.03.2019 door het college van burgemeester en 

Schepenen afgeleverde omgevingsvergunning overgemaakt aan het openbaar ministerie. 

De rechtbank kan bij de beraadslaging enkel steunen op stukken die aan de tegenspraak van 

partijen zijn onderworpen. 

De rechtbank is van oordeel dat het nieuwe stuk een weerslag zou kunnen hebben op haar 

uiteindelijke beslissing. 

Het komt de rechtbank dan ook noodzakelijk voor de debatten te heropenen opdat het 

openbaar ministerie in de mogelijkheid zou worden gesteld betreffende deze verleende 

omgevingsvergunning, en dit met het oog op de gevorderde herstelmaatregelen, standpunt 

in te nemen. 

TOEGEPASTE WETIEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 186; 

Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist bij verstek. 

Vooraleer te oordelen over de strafvordering en de gevorderde herstelmaatregelen 

Beveelt om de redenen voormeld ambtshalve een HEROPENING VAN DE DEBATIEN en stelt 

te dien einde zitting op dinsdag 03 september 2019 om 9 uur, kamer 13D, zaal 2.8. 

Houdt de kosten omtrent de uitspraak aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 30 april 2019 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 130 kamer, samengesteld uit : 

Mevr. 1. LOM MELEN, rechter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer S. ROGGEN, griffier. 
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1. LOMMELEN 




