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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

006078 
geboren te ·op 

van Belgische nationaliteit 

wonende te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Wuyts Joey, advocaat te 2222 Heist
op-den-Berg, St. Guibertusplein 14, loco Meester Vanbesien Stefan, advocaat te 

Heist-op-den-Berg. 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

Op het perceel aldaar gelegen 

gekadastreerd als 

1. 

met een globale oppervlakte van 

eigendom van 1 
ingevolge akte dd. · 

), 

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 te hebben 

uitgevoerd, 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in 

recreatiegebied, 

1. Tussen 1 januari 2015 en 1 december 2015, 

artikel 4.2.1.1°.b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie 

ontstaat, 

namelijk: a) een constructie van circa 30 m3 in elkaar gezet met boomstronken en stukken 

hout en met een dak uit rode dakpannen voor de opslag van allerlei rommel zoals fietsen, 

een kano, kruiwagen, plastiek zakken e.d. en aanpalend 2 kleinere constructies waarin 

ondermeer een toilet is ondergebracht. 
b) achteraan rechts een gelijkaardige constructie van lSm hoog met een dak uit 

houten planken en links een houten afdak. 

ll. van 1 december 2015 tot 16 januari 2018, 
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artikel 4.2.l.5°a): het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het 

opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of 
afval, 

namelijk: allerlei afval en allerhande materialen, waaronder rode dakpannen, klinkers, 

enkele kano's, een spoelbak, een ijzeren bad, glazen ramen, raampartijen, houten paletten, 

een aanhangwagen en lege tonnen detergent te hebben opgeslagen. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van 1 ,dd. : : boek. deel· nr. 

PROCEDURE 

De bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden 
nageleefd. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 

Ministerie en de aanwezige partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde is eigenaar van een perceel grond gelegen te 1 
1 

aan de 

Op 1 december 2015 stelden de verbalisanten het strijdig gebruik vast op het terrein gezien 

er een grote opslag was van allerlei materialen, afval en er stond eveneens een caravan 

waar een vriend van beklaagde verbleef. 
Er waren ook verschillende houten constructies opgericht (stuk 1-6, 12-16). 

Beklaagde was niet in het bezit van enige vergunning. 

Op 13 juni 2017 formuleerde het College van Burgemeester en Schepen van de gemeente 

1 een herstelvordering (stuk 75-79) die door de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid op 13 juli 2017 positief werd geadviseerd (stuk 72, 73 ). 

Het herstel in de oorspronkelijke toestand werd gevorderd door het verwijderen van de 

materialen, materieel en afval, gestalde voertuigen en verschillende houten constructies. 

Beklaagde bekende de feiten (stuk 25,26). 

Hij heeft evenwel een psychiatrische problematiek. Hij verblijft thans in een psychiatrische 

instelling. 

Thans blijkt dat een deel van het afval en materialen verwijderd is (stuk 89,88). 
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De rechtbank verwijst naar de vaststellingen van de verbalisanten en de gevoegde foto's en 

acht de feiten 1 en Il lastens beklaagde bewezen. 

De herstelvordering wordt opgelegd vermits deze is ingegeven door de vereiste van een 

goede ruimtelijke ordening en in die zin is gemotiveerd. 

Een deel moet nog worden uitgevoerd en gelet op de problematiek van beklaagde wordt de 

termijn voor uitvoering bepaald op één jaar na het in kracht van gewijsde gaan van 

onderhavig vonnis. 
Een dwangsom van 50 euro per dag vertraging wordt opgelegd omdat dit het enige middel 

blijkt te zijn om het herstel te bekomen. 

Strafmaat 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits in het belang van een goed leefmilieu de opgelegde 

reglementeringen strikt dienen te worden nageleefd. 

De rechtbank houdt wel rekening met de problematiek van beklaagde en zijn huidige 
situatie zodat de rechtbank ingaat op zijn verzoek tot opschorting om beklaagde te 
motiveren het herstel verder door te voeren. 

Beklaagde heeft nog een gunstig strafregister. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 

misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935 

de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 

17 /6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 

euro, 

Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

artikelen 1, 3, 5, 6, van de wet van 29 juni 1964; 

UITSPRAAK 

De rechtbank vonnissende op tegenspraak opzichtens 1 
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Op strafgebied 

Verklaart de tenlasteleggingen 1 en Il lastens , bewezen. 

Stelt vast dat 1 in de voorwaarden verkeert om te genieten van de 

gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

Zegt dat de uitspraak van de veroordeling zal opgeschort worden met een proeftijd van 
3 jaar, zonder voorwaarden. 

Veroordeelt 1 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand. 

Herstel 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 
bedraagt 51,20 EUR. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 

281,01 EUR. 

Beveelt in hoofde van 1 dat het perceel gelegen te . 

gekadastreerd als . met 
een oppervlakte van 24 a 43 ca in haar oorspronkelijke staat zal hersteld worden, 

namelijk door 

-het verwijderen van alle materialen, materieel en afval, 

-het verwijderen van gestalde voertuigen, 
-het verwijderen van verschillende houten constructies, 

en dit binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf het In kracht van gewijsde treden 

van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging 

in het niet nakomen van het hiervoor bevolene 

Dat de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen 

van de gemeente 1 in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van 

ambtswege in de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en 

Schepenen van de gemeente 1 : de van de herstelling van de plaats 

afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te 

vernietigen op een door hen gekozen plaats; 
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Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

oOOo 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 5 november 2018 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Kamer ACl) samengesteld uit: 
- A. Mertens, rechter 

In aanwezigheid van een magistraat van het Openbaar Ministerie zoals vermeld in het 

proces-verbaal van de terechtzitting. 

Met bijstand van D. Mariën, griffier 

@ ___ 
D. Mariën A. Mertens 




