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De Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, strafzaken, kamer V15, 
rechtsprekende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken : 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

Tegen: 

888 , geboren tE op wonende te 

Beklaagde, verschijnende in persoon, bijgestaan door Meester Philippe Versyp, advocaat te De 
Panne; 

889 met maatschappelijke zetel te 

Beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Philippe Versyp, advocaat te De Panne; 

Beklaagd van : 

Te op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 01.11.2014 tot en met 31.12.2014 
De eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt 
te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn 
bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van 
gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te 
hebben, om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door 
enigerlei geschrift, drukwerk, prent of-zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop 
geboden of openlijk tentoongesteld, het feit rechtstreeks uitgelokt te hebben. 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6°( het geheel of gedeeltelijk 
wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, waarbij deze functie door de 
Vlaamse Regering als vergunningsplichtig werd aangemerkt, namelijk de functiewijziging van de 
functiecategorie landbouw naar de functiecategorie recreatie te hebben uitgevoerd, meer bepaald 
een vakantiewoning te hebben uitgebaat binnen een gebied dat volgens het gewestplan 

(KB van 06/12/1976) als bestemming heeft "landbouw" met betrekking tot het pand 
gelegen te 

De tweede beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het 
Strafwetboek, zoals ingevoegd door de wet van 17 juli 1990, te horen veroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoordelen die zich bevinden in het patrimonium 
van de gedaagde, namelijk van een bedrag van 59.112 euro voor tweede beklaagde, zijnde hetzij de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en waarden 
die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen waarbij de rechter, 
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indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde 
daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

De eerste en tweede beklaagde tevens gedagvaard ten einde zich in toepassing van art. 44 SW ("De 
veroordeling tot de bij de wet gestelde straffen wordt altijd uitgesproken, onverminderd de 
teruggave 
en de schadevergoeding die aan partijen mochten zijn verschuldigd") en bij gebreke aan 
herstelvordering te horen veroordelen tot de stopzetting van de functiewijziging van de 
functiecategorie landbouw naar de functiecategorie recreatie met betrekking tot het pand gelegen te 

. en dit binnen een door de rechter te bepalen termijn, gekoppeld aan een 
dwangsom. 
De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 
ligging: 
aard en oppervlakte: 
wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: die de eigendomstitel heeft 
verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op door notaris te 

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

De rechtbank heeft de overige stukken van de rechtspleging gezien. 

De rechtbank heeft ter zitting van 05/10/2018 gehoord: 

- het Openbaar Ministerie in zijn eis. 

-de beklaagde in zijn verdedigingsmiddelen hierin bijgestaan door Meester Philippe Versyp. 

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

Gelet op de inleidende dagvaarding. 

Gelet op de neergelegde besluiten door partijen met bijhorende stukken. 

Gelet op het proces-verbaal van plaatsopneming van 18.04.2018 

Gelet op het tussenvonnis van 15.06.2018. 

Gelet op de gevoegde stukken op vraag als gevolg van het tussenvonnis van 15.06.2018. 
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A. DE FEITEN 

Beide beklaagden worden vervolgd voor een stedenbouwmisdrijf op de grond gelegen te 

in de periode van 1.11.2014 tot en met 31.12.2014. 

Aldaar is een hoeve met aanhorigheden gelokaliseerd die wordt uitgebaat als vakantiewoning. 

B. BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

Beide beklaagden worden vervolgd voor een stedenbouwmisdrijf op de grond gelegen te 

in de periode van 1.11.2014 tot en met 31.12.2014. 

Volgens het Openbaar Ministerie hebben beiden zonder stedenbouwkundige vergunning of hetzij in 

strijd met de vergunning bepaalde strafbare handelingen gesteld. 

Beide beklaagden worden ervan in concreto verdacht de functiewijziging van de functiecategorie 

landbouw naar de functiecategorie recreatie te hebben uitgevoerd, meer bepaald een 

vakantiewoning te hebben uitgebaat binnen een gebied dat volgens het gewestplan 

(KB 6.12.1976) als bestemming heeft "landbouw" met betrekking tot het pand gelegen te 

Eerste beklaagde is slager van beroep. Hij kweekt zijn eigen runderen voor de slacht. 

De kweek van deze runderen vindt plaats in de aanhorigheden (stalling en bijhorende weiden) van de 

hoeve gelegen te 

Dit is gebleken ter gelegenheid van de bevolen plaatsopneming van 18.04.2018. 

Tweede beklaagde werd opgericht op 22.12.2003 en kocht deze hoeve met 

aanhorigheden aan. Het betreft een patrimoniumvennootschap. De concrete landbouwactiviteit 

werd en wordt er uitgebaat door eerste beklaagde. 

Uit voorgelegde stukken blijkt dat eerste beklaagde minstens sinds 2008 slager is en sinds 4 mei 2009 

melkvee en andere runderen fokt. Er is sprake van een milieuvergunning klasse 2 toegekend door 

het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 

Facturatie van een dierenarts en van een landbouwwerker wordt voorgelegd door de verdediging 

met betrekking tot de geïncrimineerde periode weerhouden in de dagvaarding, waaruit 

landbouwactiviteit blijkt in hoofde van eerste beklaagde. 

Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat er op 15.03.2005 een stedenbouwkundige vergunning 

werd verleend na gunstig advies van de dienst Stedenbouw. 
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De aanvraag zoals ingediend op 25.10.2004 door tweede beklaagde betrof een 

aanvraag tot het "herinrichten van bestaande vergunde woning en schuur met tijdelijke 

verblijfsgelegenheden + herbouw van berging". 

Deze vergunning bepaalde dat diende voldaan te worden aan de voorwaarden opgelegd door de 

afdeling Land, afdeling Bovenschelde en Toerisme Vlaanderen. 

Van in het begin was het duidelijk dat de hoeve qua functie deels zou gewijzigd worden van 

landbouw naar recreatie (door tijdelijke verhuring). De verleende vergunning stond dit toe op 

voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming zou aanwezig blijven. 

Eerste beklaagde gaf toe in besluiten dat hij nooit de intentie had om te gaan wonen in het 

woongedeelte van de door tweede beklaagde gekochte hoeve. Het woongedeelte zou ingericht 

worden als vakantiewoning. Tot op heden is er sinds jaren verhuur als vakantiewoning. 

Als nevenactiviteit - zoals bepaald in de verleende bouwvergunning - vindt er nog steeds een 

landbouwactiviteit plaats namelijk de kweek van runderen. 

Bijkomend is tijdens de debatten de discussie gerezen of de afgeleverde stedenbouwkundige 

vergunning en/of geldende regelgeving de daadwerkelijke bewoning vereist van de landbouwer die 

aan vakantieverhuring doet of logies verstrekt. 

De daadwerkelijke bewoning door de landbouwer die aan vakantieverhuring doet of logies verstrekt, 

wordt nergens in de regelgeving noch in de verleende vergunning bepaald en is daarom niet vereist. 

Naar het oordeel van de rechtbank is er een vergunning voorhanden voor de activiteiten vermeld in 

de dagvaarding. Uit geen enkel gegeven blijkt dat deze vergunning niet zou worden nageleefd door 

de beklaagden. 

Op basis van de concrete gegevens van het strafdossier komen de feiten onder de tenlastelegging 

naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen voor in hoofde van beide beklaagden. 

De vrijspraak dringt zich daarom op. 

Gezien de artikelen : 
66, 100 van het Strafwetboek; 
artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
2 en volgende van de Wet van 15 juni 1935, 
162, 182, 189, 190, 191, 194 van het Wetboek van Strafvordering door de Voorzitter aangeduid; 
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Om deze rëdenen, DE RECHTBANK, rechtdoende op tegenspraak, 

Verklaart de feiten vermeld onder de tenlastelegging in hoofde van de eerste beklaagde 

en tweede beklaagde niet bewezen. 

Spreekt de eerste beklaagde en tweede beklaagde 

beiden van verdere rechtsvervolging. 

vrij en ontslaat 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de overige vorderingen van het Openbaar 

Ministerie zijnde de vordering tot bijzondere verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel en de 

vordering tot stopzetting van de functiewijziging met bijhorende dwangsom. 

Legt de kosten ten laste van de Belgische staat. 

Uitgesproken in de Nederlandse taal, in het gerechtsgebouw te Veurne, in openbare zitting, op 
bovengenoemde datum in aanwezigheid van: 

D. DERAEVE, Alleenzetelend Rechter, Voorzitter van de VlS Kamer, P. T'JONCK, Substituut procureur 
des Konings, E. DUJARDIN, griffier, 

E. DUJARDIN 




