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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

006422 

1. 1 

Aannemer grondwerken (zelfst.) 
geboren te : op : 
van Belgische nationaliteit 

wonende te: 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Vansimpsen Niels, advocaat te 2018 
Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, loco Meester Van Giel lve, advocaat te 
Antwerpen 

2.1 
Landbouwster (zelfst.) 

geboren te op: 
van Belgische nationaliteit 

wonende te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Vansimpsen Niels, advocaat te 2018 
Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, loco Meester Van Giel lve, advocaat te 

Antwerpen. 

TENLASTELEGGING( EN) 

Te 1 • minstens vanaf 1 maart 2011 tot en met 20 maart 2012 

Op het perceel aldaar gelegen in de K; 1 gekadastreerd als; 
; , een weiland met een (globale) oppervlakte van � 

eigendom van · ; en 
ingevolge akte verleden door notaris 1 

A. De eerste 

. te 1 ontvangen ter registratie op: 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° en 6.1.1.3° 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 4.2.1.5°a ( het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een 
grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande 
materialen, materieel of afval), 
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namelijk het gewoonlijk gebruik van het perceel als stockage- en stortplaats voor onder 
meer grond, gebroken steenpuin, bakstenen, betonnen profielen en tegels en buizen te 

hebben voorgezet in functie van het aannemersbedrijf; 

B. De eerste en de tweede 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hiernavermelde handeling, zoals 

bepaald bij artikel 4.2.15°a (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van een 

grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte wertulgen, van allerhande 
materialen, materieel of afval) 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 , 

namelijk het gewoonlijk gebruik van het perceel als stockage- en stortplaats voor onder 
meer grond, gebroken steenpuin, bakstenen, betonnen profielen en tegels en buizen te 
hebben laten voorzetten in functie van het aannemersbedrijf; 

Eerste tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van het 

Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag 
van 64.558 EUR, zijnde de op grond van de weerhouden feiten geraamde opbrengst van de 
vervolgde misdrijven; 

PROCEDURE 

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

nageleefd. 

Gelet op het tussenvonnis van deze kamer en rechtbank dd. 21/03/2016 waarbij de 
rechtbank het Openbaar Ministerie verzocht een nieuw en actueel advies op te vragen aan 

de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid en de debatten te heropen. 

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

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Gelet op het arrest van 27 juni 2018 van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer C4, met 
arrestnummer waarbij beklaagden werden vrijgesproken, verklaart de 

rechtbank zich zonder rechtsmacht. 
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TOEGEPASTE WEITEN 

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, 

UITSPRAAK 

De rechtbank vonnissende op tegenspraak opzichtens 

Op strafgebied 

De rechtbank verklaart zich zonder rechtsmacht gelet op het arrest van 27 juni 2018 van 

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer C4 met arrestnummer 

oOOo 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 19 november 2018 door de rechtbank van 

eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Kamer ACl) samengesteld uit : 

- A. Me11ens, 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 




