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rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 
Dossiernr 09A056669 vleugel 0, 3de verdieping 

Inzake het Openbaar Ministerie 

tegen: 

1) 1 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 

Û Û 214 7 KBO-nr. 

Vonnisnr / 
p. 2 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Vermeiren Hilde, advocaat te 2000 
Antwerpen, Verlatstraat 23-25, loco Meester Hens Ria, advocaat te Antwerpen. 

0021-48 

002149 

002150 

2) 
geboren te 1 1 op : 

van Belgische nationaliteit 
wonende te 

I, RRN 

beklaagde, bijgestaan door Meester Van Heuven Dirk, advocaat te Antwerpen., 

3) 1 
met maatschappelijke zetel gevestigd te: 
KBO-nr. 1 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Rommens Karina, advocaat te 
Antwerpen. 

4) 1 , RRN 

geboren te 1 op 
van Belgische nationaliteit 
wonende te 

beklaagde, bijgestaan door Meester Rommens Karina, advocaat te Antwerpen. 

En inzake van: 

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR 
met kantoren te 2018 Antwerpen, lange Kievitstraat 111-113 bus 55 

vertegenwoordigd door meester J. Claes, advocaat te Antwerpen 

-eiser tot herstel-
-vrijwillig tussenkomende partij-



. ' 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 
Oossiernr 09AOS6669 vleugel D, 3de verdieping 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

L 

Vonnisnr / 

de eerste en de tweede. als opstalhouder en exploitant enerzijds en als verhuurder 
anderzijds, 

de derde en de vierde, als huurder en exploitant, 

op de percelen aldaar gelegen 
gekadastreerd als , 

p.3 

met een (globale) oppervlakte van 
eigendom van . (' 
grond betreft en van 

')en 1 wat de 

ingevolge akte verleden op 

wat het opstalrecht betreft, 
',verlengd op: 

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, gelegen in agrarisch gebied, in het RUP zonevreemde woningen en in 
Vogelrichtlijngebied 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° en 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

1. artikel 4.2.1.6°: het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse 
Regering als vergunningsplichtig werd aangemerkt, 

namelijk: een runderstal en hangar te hebben omgevormd tot een 
zelfbedieningszaak voor tuingerief en dierenvoeding onder de merknaam 
waarbij de winkelruimte meer dan 100m2 oppervlakte in beslag neemt en de 
handelsoppervlakte zodoende wordt uitgebreid met 446,58 m2• 

Van 13 oktober 2008 tot 26 september 2009, de verjaring van de strafvordering 

terzake de tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van onderzoek of 

vervolging, namelijk bij kantschrift van het OM dd. 3 juli 2014 zoals beantwoord door 

de Inspectie RWO te Antwerpen op 23 juli 3014, (stuk 175) 
De eerste en de tweede, 
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ll. 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, 

namelijk het opslaan in een tot handelsruimte omgevormde stalling en in open lucht 
van elektrische apparaten en allerhande huisraad. 

Van 1 juli 2006 tot minstens 5 juni 2018, 
De eerste en de tweede te hebben toegestaan, de derde en de vierde te hebben 
gebruikt, 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor van. ,dd.22-10-2018 boek ; deel 
nr. ., 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 

partijen. 

OP STRAFGEBIEO 

SCHULD 

l. 

Eerste en tweede beklaagde staan terecht voor het wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, waarbij deze functiewijziging vergunningsplichtig was, met name 
door een runderstal en hangar te hebben omgevormd tot een . ·winkel van 13 oktober 
2008 tot 26 september 2009 (tenlastelegging 1) en voor het gewoonlijk gebruiken van een 
grond voor het opslaan van elektrische apparaten en allerhande huisraad van 1 juli 2006 tot 
5 juni 2018 (tenlastelegging Il). 

Derde en vierde beklaagde staan terecht voor het gewoonlijk gebruiken van een grond voor 
het opslaan van elektrische apparaten en allerhande huisraad van 1 juli 2006 tot 5 juni 2018 
(tenlastelegging Il). 
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De rechtbank onderzoekt hierna de twee tenlasteleggingen. 

A. TENLASTELEGGING 1 

2. 

Eerste en tweede beklaagde werpen op dat de strafvordering voor wat betreft 

tenlastelegging 1 verjaard zou zijn. 

De rechtbank treedt het openbaar ministerie bij: het ondertekend kantschrift van een 

parketmagistraat van 3 juli 2014 (stuk 176 - groene subkaft 1) is een daad van onderzoek 
gesteld door een bevoegd persoon, binnen de oorspronkelijk verjaringstermijn, ertoe 
strekkende het strafdossier op een zo volledig mogelijke wijze samen te stellen teneinde de 
rechter toe te laten hierover te oordelen. Dergelijke handeling stuit de verjaring. De 
dagvaarding van 17 oktober 2018 was dan ook tijdig. 

Het verweer dat deze handeling op opportunistische gronden is gebaseerd, louter en alleen 
om de verjaring te stuiten, is een loutere bewering van de verdediging en is in se irrelevant 

bij de beoordeling van de verjaring. 

De rechtbank stelt vast dat de strafvordering thans niet is verjaard. 

3. 

De feiten onder tenlastelegging 1 zijn lastens eerste en tweede beklaagde bewezen op grond 
van de resultaten van het onderzoek waarbij de rechtbank onder meer verwijst naar de 
volgende elementen: 

de stedenbouwkundige vergunning van 13 oktober 2008 voor de 
bestemmingswijziging van een loods en stalling naar handelsruimte, waarbij een 
verkooppunt van met een verkoopsoppervlakte van 100 m2 werd toegestaan 

met opslag van producten in de aanpalende loods in functie van dit verkooppunt; 

het proces-verbaal van de lokale politie van 14 oktober 2009 (PV , waaruit 
blijkt dat de aanpalende loods voor een groot gedeelte ook ingericht is als 
winkelruimte en dat de toegang tot de winkel in de voorgevel van deze grote loods 
werd voorzien; 

de foto's in bijlage gevoegd waaruit blijkt dat de aanpalende loods mee werd 
ingericht als winkel; 

de verklaring van 1 

de verklaring van 1 

d.d. 14 oktober 2009; 

d.d. 16 oktober 2009; 
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4. 

de verklaring van architecte 1 d.d. 16 oktober 2009; 

de verklaring van d.d. 23 oktober 2009 waarin zij stelt dat zij zich 
thans aan het organiseren zijn om de veroopsruimte van 100 m2 te respecteren; 

het proces-verbaal van de lokale politie van 28 december 2009 (PV · . 

waaruit blijkt dat de totale winkelruimte voor het publiek niet wijzigde sinds de 
vaststellingen op 14 oktober 2009 en dat geen enkele afscheiding of hindernis werd 
geplaatst om klanten te verhinderen het niet vergunde gedeelte te betreden; 

de verklaring van 1 d.d. 25 mei 2016, waarin zij erkent dat de voorste 
loods ruimer in gebruik werd genomen. 

Eerste en tweede beklaagden kunnen niet worden gevolgd waar zij stellen dat er louter 
sprake is van een interne uitbreiding van een para-agrarische activiteit. 

Op basis van de vaststellingen in het proces-verbaal van 14 oktober 2009 en de bijhorende 
foto's kan geenszins gewag gemaakt worden van een activiteit die onmiddellijk aansluit bij 

de landbouw of er op afgestemd is. Immers blijkt dat in de grote loods volgende producten 
te koop worden aangeboden: orchideeën, vogelvoederhuisjes, thuisbakproducten (zie de 
affiche "lekker thuisbakken"), kleine verpakkingen verdelgingsmiddelen, krabpalen voor 
katten, attributen voor konijnen (huisdier) en dergelijke meer. 

Het is derhalve duidelijk dat de uitbreiding betrekking had op een traditionele , 

en niet op een agrarisch centrum. 

5. 

winkel 

Eerste en tweede beklaagde kunnen evenmin worden gevolgd waar zij voorhouden dat er 
geen sprake was van een functiewijziging van het gebouw waarin zij de winkel onvergund 
uitbreidden. 

De vergunning van 13 oktober 2008 wijzigde immers slechts de voorste berging met een 
oppervlakte van 100 m2 naar verkooppunt. De veronderstelling dat daarmee meteen ook 
de aangrenzende grotere loods een handelsfunctie kreeg, is simpelweg niet in 

overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning. Ook de stelling van eerste en 
tweede beklaagde dat het allemaal om één en hetzelfde gebouw gaat, zodat er geen sprake 
is van een wijziging van de hoofdfunctie, is manifest in strijd met de feiten. De vergunning 
van 13 oktober 2008 bakent het verkooppunt af tot de voorste berging met een oppervlakte 
van 100 m2• De bestemming van de aanpalende loods werd derhalve zonder vergunning 
gewijzigd. 
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6. 

Eerste en tweede beklaagden werpen verder nog rechtsdwaling op. Rechtsdwaling kan, 
wegens bepaalde omstandigheden, door de rechter slechts als onoverkomelijk worden 
beschouwd als uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat de beklaagde heeft 
gehandeld zoals iedere redelijke en voorzichtige persoon zou hebben gehandeld die zich in 
dezelfde omstandigheden als de beklaagde bevindt. 

De rechtbank acht het niet geloofwaardig dat elke redelijke en voorzichtige persoon die een 
stedenbouwkundige vergunning bekomt voor een oppervlakte van 100 m2, meteen het 

vijfvoud zou inpalmen als commerciële ruimte en een automatische toegangsdeur zou laten 
installeren in de voorgevel van de loods die als opslagruimte zou dienen. Eerste en tweede 
beklaagden hebben willens en wetens een risico genomen en kunnen zich niet verschuilen 
achter rechtsdwaling. 

Ten overvloede verwijst de rechtbank nog naar het verhoor van de architecte, 1 
die eerste en tweede beklaagde bijstond bij hun aanvraag in 2008 en die duidelijk stelde: 
"Dat dossier had al een moeilijke weg afgelegd en de opdrachtgevers wisten dat het daar 

moeilijk vergunbaar was." 

B. TENLASTELEGGING Il 

7. 

Inzake de materiële vaststellingen met betrekking tot deze feiten verwijst de rechtbank naar 
de volgende elementen uit het strafdossier: 

de stedenbouwkundige vergunning van 15 september 2005, die toeliet dat zijgevels 

van twee veestallen werden dichtgemaakt en dat de stallen worden benut voor de 
opslag van stro en droge producten in functie van de vleeswarenfabriek van de 
aanvragers; 

de vaststellingen van de stedenbouwkundig inspecteur d.d. 1 april 2016 met 
betrekking tot de achterste loods, waaruit blijkt dat het gebouw volledig gevuld is 
met ijskasten, wasmachines en diepvriezers; 

de contactname door met de stedenbouwkundig inspecteur, 
die meedeelt dat hij goederen exporteert en dit al voor ongeveer een negental jaar 
op het kwestieuze adres; 

de verklaring van 1 aan de stedenbouwkundig inspecteur dat deze 
achterste loods al sinds enkele jaren op deze wijze wordt gebruikt; 

de verklaring van d.d. 25 mei 2016, waarin zij stelt dat van bij 

aanvang, eind juni 2006, 1 . de loods huurt; de overeenkomst werd 

afgesloten met . gebruikte de loods van bij aanvang 

voor stockage van elektro- en huishoudtoestellen; 
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8. 

de fotobijlage waarop onder andere een reclamepaneel met " 
�, te zien is, naast koelkasten, wasmachines en ovens, zowel in de loods, als 

aan de poort; 

het document betiteld als "huurovereenkomst magazijnruimte" d.d. 24 juni 2006, 
waaruit blijkt dat . een magazijnruimte, gelegen te 1 

huurt om het te zullen aanwenden als opslagruimte; 

de vaststellingen vervat in het PV d.d. 27 april 2018, waaruit blijkt dat in de 
loods onder andere volgende goederen werden aangetroffen: 

koelkasten en diepvriezers (waaronder 146 koelkasten met dubbele deuren); 

broodmachines; 

vaatwassers; 

televisietoestellen (zowel LED-toestellen als oude beeldbuizen); 

copieertoestellen; 

houten kasten, houten stoelen en ijzeren bureau's; 

tapijten; 

oude huisraad bestemd voor rommelmarkten (zie prijsaanduiding van 1 euro op 

de dozen); 

de verklaring van 1 i op S juni 2018, die verklaarde dat de 
gehuurde loods wordt gebruikt als stockage van electro-testellen, voornamelijk 

koelkasten en diepvriezers, soms ook meubelen en tv's om te exporteren naar het 
buitenland (voornamelijk Afrikaanse landen): het betreffen nieuwe, licht 
beschadigde toestellen die daar droog worden gestald; 

De tenlastelegging zoals weergegeven in de dagvaarding kan niet worden weerhouden. De 

vergunningsplicht vervat in artikel 4.2.1, 5° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening treft 
het gebruik van een "grond" en is in die zin te onderscheiden van de vergunningsplicht voor 

de ingebruikname of gebruikswijziging van bebouwde onroerende goederen, zoals in casu. 

De vergunningsplicht voor het gewoonlijk gebruiken van een grond in de zin van artikel 
4.2.1, 5° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening veronderstelt immers een gebruik "in 
open lucht". 

Nu in casu het gebruik van de loods geviseerd wordt, herkwalificeert de rechtbank 
tenlastelegging Il als volgt: 
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"Bij inbreuk op artikel 6.1.1, 6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening, na de 
datum van inwerkingtreding van dit decreet, een inbreuk te hebben gepleegd op de 

plannen van aanleg en verordeningen, tot stand gekomen volgens de bepalingen van 
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 

en die nog van kracht waren omdat ze niet vervangen worden door nieuwe 
voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavig decreet dat de uitgevoerde 
handelingen vergund zijn, of het gaat om onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk 
vergunde constructie of om handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht; 

namelijk: het gebruik van de stallingen als opslagplaats bij de uitbating van een 
handelsruimte van elektrische apparaten en allerhande huisraad in strijd met de 
bestemming als agrarisch gebied, overeenkomstig het gewestplan, te hebben 
voortgezet. 

De feiten thans omschreven als hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de vergunning, na 1 mei 2000 stedenbouwkundige 

handelingen te hebben gepleegd, te hebben toegestaan of aanvaard, in strijd met 

artikel 6.2.1, 4° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, tenzij het gaat om 

handelingen , vermeld in artikel 6.2.2, 6"." 

Met deze herkwalificatie blijft de rechtbank bij het gepleegde feit, zoals het bedoeld is in de 
akte die de zaak bij de rechtbank aanhangig maakte, met name "het opslaan in een tot 
handelsruimte omgevormde stalling van elektrische apparaten en allerhande huisraad". Het 
openbaar ministerie bracht deze herkwalificatie ter sprake in haar conclusie en beklaagden 
hebben zich hierop verdedigd. 

9. 

Beklaagden werpen op dat deze feiten evenwel verjaard zouden zijn. Het niet vergund 
gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften is inderdaad geen voortdurend misdrijf. 

Daden van gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften vormen elk op zich een 
aflopend misdrijf voor zover zij ruimtelijke implicaties hebben. Zij kunnen wegens eenheid 
van opzet een enkel voortgezet misdrijf opleveren (zie o.a. Cass. 25 februari 2016, 
C.13.0098.N, C.15.0003 . N  en C.15.0102.N). 

Uit het voorgaande volgt dat in hoofde van eerste, tweede, derde en vierde beklaagde de 
feiten van tenlastelegging Il, zoals geherkwalificeerd, voorafgaand aan 1 april 2011 verjaard 
zijn. De verjaring van de feiten vanaf 1 april 2011, gelet op de eenheid van opzet, werd 
gestuit door de vaststellingen van de stedenbouwkundige inspecteur van 1 april 2016. De 
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incriminatieperiode van tenlastelegging Il wordt in hoofde van eerste, tweede, derde en 
vierde beklaagde dan ook als volgt beperkt: 

"van 1 april 2011 tot 5 juni 2018" 

10. 

Krachtens artikel 6.1.1, 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals van toepassing op het 
ogenblik van de feiten, wordt de persoon gestraft die een inbreuk op de plannen van aanleg 
en verordeningen die tot stand zijn gekomen volgens de bepalingen van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en die van kracht 
blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften 
uitgevaardigd krachtens onderhavige codex, pleegt na 1 mei 2000, of dit voortzet of in stand 
houdt, op welke wijze ook, tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of wijzigingen 
vergund zijn. 

Artikel 4.1.1, 1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een 
bestemmingsvoorschrift een stedenbouwkundig voorschrift is dat is neergelegd in, onder 
meer, een gewestplan, in welk geval het betrekking heeft op de omschrijving van de 
bestemmingsgebieden, in de zin van artikel 1, § 1, tweede lid, koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen 
en gewestplannen. 

11. 

Op grond van artikel 4.1 en 11 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende 
de inrichting van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen zijn de agrarische gebieden 
bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de 
agrarische gebieden enkel de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen en de woning van de 
exploitanten bevatten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel 
van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 

12. 

Op grond van artikel 1.1.2, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt voor de 
toepassing van deze codex verstaan onder handelingen: werkzaamheden, wijzigingen of 
activiteiten met ruimtelijke implicaties. 
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Uit deze bepalingen volgt dat het niet vergund gebruik in strijd met de 
gewestplanbestemming "agrarische gebied" na 1 mei 2000 ingevolge artikel 6.1.1, 6° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een strafbare handeling kan uitmaken, voor zover dit 
strijdig gebruik op zich een ruimtelijke implicatie heeft, hetgeen de rechter in concreto dient 
na te gaan. 

De rechtbank stelt vast dat uit de foto's die de vaststellingen van 1 april 2016 ondersteunen 
voldoende de concrete visuele ruimtelijke implicaties van de concrete bedrijvigheid in de 
loods aantonen: talrijke toestellen werden (allicht tijdelijk) opgesteld voor de ingang van de 
loods. Naast de toestellen zijn aan de buitenzijde van de loods ook een vorklift en hoog 
gestapelde palletten terug te vinden. Een ruimtelijke implicatie kan dan ook niet worden 
betwist. 

14. 

Eerste, tweede, derde en vierde beklaagde dienen schuldig te worden verklaard aan 
tenlastelegging Il, zoals geherkwalificeerd en met beperkte incriminatieperiode. Eerste en 
tweede beklaagden dienen daarbij beschouwd te worden als partijen die noodzakelijke hulp 
boden, zodat zij als mededaders in de zin van artikel 66 van het Strafwetboek dienen te 
worden beschouwd. 

15. 

Derde beklaagde betwist ten onrechte de aanwezigheid van het moreel bestanddeel in 
haren hoofde. Wanneer de regelgeving, zoals te dezen, geen aanduiding nopens het moreel 
element bevat, volstaat het bewust en vrijwillig handelen. Dat van dit laatste sprake is, 
wordt verondersteld bij het plegen van de materiële handeling, die als de uiting van de vrije 
en bewuste wil van de beklaagde wordt aanzien. Het komt aan de beklaagden toe het 
bestaan van een schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke dwaling, of 
van een rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, geloofwaa.rdig aan te voeren. 

Concreet stelt deze beklaagde dat zij onwetend was en te goeder trouw handelde. Evenwel, 
indien de beklaagde te goeder trouw onwetend of dwalend was omtrent de feitelijke 
toestand, betekent dit nog niet dat zij als redelijk en voorzichtig persoon ook aan haar 
onderzoeksplicht heeft voldaan. Het is daarbij naar het oordeel van de rechtbank niet 
geloofwaardig dat een professionele speler in 2006 een loods huurt in een overduidelijk 
agrarische omgeving en zich geen vragen stelt omtrent de eventueel stedenbouwkundige 
mogelijkheid om dergelijke activiteiten, de opslag van elektro- en huishoudtoestellen, op die 
concrete locatie te ontplooien. Door bewust en vrijwillig te verzaken aan haar 
onderzoeksplicht, heeft derde beklaagde niet gehandeld als een redelijk en voorzichtig 
persoon, in dezelfde concrete omstandigheden geplaatst. Een geloofwaardige 
schulduitsluitingsgrond of rechtvaardigingsgrond wordt niet aangevoerd. 
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Vonnisnr / 
p.12 

Derde beklaagde werpt ten slotte nog op dat enkel de natuurlijke persoon kan worden 
veroordeeld. Deze rechtspersoon dient wel degelijk strafrechtelijk verantwoordelijk 
gehouden te worden voor het misdrijf dat betrekking had op haar economische activiteit en 
duidelijk voor haar rekening werd gepleegd. Of zoals deze beklaagde het zelf in conclusie 
stelt: "De vennootschap moest een magazijn hebben ... ". 

Nu de rechtbank van oordeel is dat ook vierde beklaagde wetens en willens handelde, in de 
zin van het toenmalige artikel 5, tweede lid van het Strafwetboek, dit is bewust en zonder 
dwang afzien van zijn onderzoeksplicht, wordt de in voormeld artikel bepaalde 
strafuitsluitende verschoningsgrond niet aannemelijk gemaakt door de beklaagden, zodat 
de problematiek van de zwaarste fout en de decumul niet aan de orde is. 

STRAFTOEMETING 

17. 

De feiten zijn ernstig en getuigen van een gebrek aan respect voor de administratieve 
voorschriften en beslissingen inzake ruimtelijke ordening. Op beklaagden rust de 
verplichting de stedenbouwkundige regels na te leven en het eigen belang niet te plaatsen 
boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening. 

De hierna opgelegde straffen vormen een juiste en afdoende bestraffing, rekening houdend 
met: 

de aard en de ernst van de gepleegde feiten; 

de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden; 

het aandeel van elke beklaagde; 

de persoonlijkheid van bek laagden zoals deze blijkt uit het strafdossier; 

het relatief gunstig gerechtelijk verleden van beklaagden; 

het gegeven dat de feiten in hoofde van eerste en tweede beklaagde uit zuiver 
winstbejag werden gepleegd; 

de duur van de feiten; 

het overschrijden van de redelijke termijn voor wat betreft de tenlastelegging 1. 
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Beklaagden hebben recht op een behandeling van hun zaak binnen een redelijke termijn. 

Eerste en tweede beklaagden werden inzake tenlastelegging 1 verontrust op 14 oktober 

2009. Vervolgens duurde het tot 17 oktober 2018 vooraleer de dagvaarding werd 
uitgebracht, dit is negen jaar later, en dit voor een tenlastelegging waarvoor de 
incriminatieperiode bepaald werd van 13 oktober 2008 tot 26 september 2009. 

In alle redelijkheid kan niet worden voorgehouden, gelet op de concrete omstandigheden, 
dat de redelijke termijn niet werd overschreden. De rechtbank zal als passende 
tegemoetkoming de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken. 

Overeenkomstig artikel 21ter van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering wordt de bijzondere verbeurdverklaring wel uitgesproken. 

19. 

Inzake tenlastelegging Il zal de rechtbank de hiernabepaalde geldboete en aangepaste 
vervangende gevangenisstraf opleggen. Deze financiële sanctie acht de rechtbank 
noodzakelijk om beklaagden het besef bij te brengen dat zij de stedenbouwkundige regels 
dienen na te leven. 

20. 

Derde en vierde beklaagde verzoeken de rechtbank om hen de gunst van de opschorting te 
verlenen, dan wel hen de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging toe te kennen. De 

rechtbank kan niet ingaan op deze vraag omdat dit bij de beklaagden zou leiden tot een 

onvoldoende bewustwording van de zwaarwichtigheid van de door hen gepleegde feiten. 
De op te leggen straf moet van aard zijn de beklaagden te weerhouden zich in de toekomst 
nog aan dergelijke feiten schuldig te maken. 

DE VERBEURDVERKLARING 

21. 

Conform de schriftelijke vordering vordert het openbaar ministerie overeenkomstig de 

artikelen 42, 3° en 43bis strafwetboek de verbeurdverklaring van volgende 
vermogensvoordelen: 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Voor tenlastelegging 1: 634.554,91 euro 
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Voor tenlastelegging Il: 143.000,00 euro 

Ten aanzien van derde beklaagde 1 

Voor tenlastelegging Il: 143.000,00 euro 

22. 

De verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen dient uitgesproken te worden, 
daar het negeren van de stedenbouwkundige voorschriften niet mag lonen. Het zou immers 
maatschappelijk onverantwoord zijn dat eerste en derde beklaagde voordeel zouden halen 
uit de litigieuze feiten. 

23. 

De rechtbank dient zich te buigen over de omvang van de vermogensvoordelen die 
voortkomen uit de door de telastlegging 1 bewezen verklaarde feiten. Uit de stukken van 
het strafdossier blijkt dat de bruto-bedrijfsopbrengsten va·n de uitbating tussen 26 
september 2009 (opening van de winkel) en eind 2017 een totaal van 776.689,00 euro 
bedragen. 

De rechtbank houdt bij de begroting van het illegaal vermogensvoordeel rekening met 

volgende vaststellingen: 

de uitbating was wel degelijk vergund, met dien verstande dat de toegelaten 

winkeloppervlakte slechts 100 m2 bedroeg; 

tussen 26 september 2009 en 25 februari 2010 op 446,58 m2 meer dan toegelaten 
werd verkocht; 

op 21 oktober 2010 werd vastgesteld dat het gedeelte vergund als "stockageruimte" 

werd opgesplitst van de verkoopsruimte door middel van rekken, met een doorgang 
die is afgesloten door een verrijdbare witte stelling met opschrift "verboden toegang 
- stockageruimte" en dat de nog aanwezige prijsetiketten waren omgekeerd met de 
blanco kant naar boven; 

enkel het surplus in de omzet ten gevolge van een grotere winkeloppervlakte als 

onrechtmatig vermogensvoordeel kan worden beschouwd; 

dit surplus niet zondermeer gelijk te stellen valt met een percentage van de 
oppervlakte gedurende de ganse periode; 

de vennootschap ook inkomsten haalde uit de verhuur van de achterste lood, 

waarvoor een aparte verbeurdverklaring wordt gevraagd; 
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24. 

de rechtbank de veroordeelde geen onredelijk zware straf kan opleggen en daartoe 
het bedrag van de in artikel 42, 3° en 43bis van het Strafwet bedoelde 
vermogensvoordelen kan verminderen. 

De rechtbank zal rekening houdend met het voorgaande een bedrag van 45.000,00 
euro naar redelijkheid verbeurdverklaren. 

Het illegaal vermogensvoordeel dat voortvloeit uit tenlastelegging Il in hoofde van eerste 
beklaagde 1 . kan inderdaad begroot worden aan een gemiddelde huur van 
1.000 euro per maand. De herleide incriminatieperiode bedraagt 86 maanden, zodat de 

rechtbank het vermogensvoordeel begroot op 86.000,00 euro. 

25. 

Het illegaal vermogensvoordeel dat voortvloeit uit tenlastelegging Il in hoofde van derde 
beklaagde valt niet samen met de door deze vennootschap betaalde huur, 
maar wel met het vermogensvoordeel dat hij uitspaarde door niet elders te huren. De 

rechtbank zal dit bedrag begroten op 300 euro per maand, zodat het totale 
vermogensvoordeel in hoofde van deze vennootschap 25.800,00 euro bedraagt. 

DE HERSTELVORDERINGEN 

A. TENLASTELEGGING 1 

26. 

De stedenbouwkundig Inspecteur, eiser in herstel, vordert dat eerste en tweede beklaagde 
zouden worden veroordeeld tot het herstel in de oorspronkelijke staat, hetgeen inhoudt: 

het staken van het strijdig gebruik van de voorste loods als winkel en/of 
opslagruimte voor een oppervlakte die ruimer is dan de in de bouwvergunning van 

13/10/2008 toegestane oppervlakte (100 m2) en de stipte uitvoering van de 
bouwvergunning van 13/10/2008, (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), 
het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de 
afbraakmaterialen van het terrein; 
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27. 

binnen een termijn van 6 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het 
vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging na 

het verstrijken van de uitvoeringstermijn; 

de stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en schepenen te 
machtigen ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien in de plaats van de 

veroordeelden en op dienst kosten. 

De rechtbank dient rekening te houden met de laatste stand van zaken, waarbij wordt 

vastgesteld dat er thans een stedenbouwkundige vergunning bestaat voor een uitbreiding 

van de winkelruimte met 160 m2• De rechtbank is van oordeel dat het herstel nog moet 
worden bevolen en dit in de mate zoals hieronder bepaald. 

Voor zover de stedenbouwkundig ingenieur wijst op het feit dat de rechtbank verplicht is de 

legaliteit van de vergunning na te gaan overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, dient 

de rechtbank vast te stellen dat de stedenbouwkundig inspecteur talrijke paragrafen met 
verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak onder elkaar zet, maar geen coherente 
redenering en specifieke argumentatie opbouwt waarom naar zijn oordeel deze concrete 

vergunning onwettig zou zijn. De rechtbank kan geen manifeste onwettigheid vaststellen en 
dient wel degelijk rekening te houden met deze nieuwe toestand. 

Verder stelt de rechtbank vast dat de uitvoering van een stedenbouwkundige vergunning 

met betrekking tot een bestemmingswijziging van een berging naar verkooppunt weinig van 
doen heeft met vloerplaten, fundamenten, opvullen van bouwputten en verwijderen van 

afbraakmaterialen. De herstelvordering wordt dan ook in die zin beperkt. 

Deze herstelvordering is niet kennelijk onredelijk en is noodzakelijk met het oog op een 

goede ruimtelijke ordening. Het herstel legt aan de beklaagden ook geen onverantwoord 

hoge lasten op. 

28. 

De rechtbank acht een dwangsom per dag vertraging noodzakelijk nu uit het strafdossier 

blijkt dat er reden is om aan te nemen dat eerste en tweede beklaagde zich niet steeds stipt 
houden aan de bouwvergunning. De op te leggen dwangsom moet hen er toe aanzetten 

het rechterlijk bevel effectief uit te voeren of te doen uitvoeren binnen de in functie van de 
omvang van het herstel bepaalde termijn. 

Een termijn van zes maanden voor de uitvoering van het herstel komt gepast voor, rekening 
houdend met de beperkte aard van de uit te voeren handelingen en met het feit dat eerste 

beklaagde opstalhouder is van het onroerend goed. 
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De rechtbank bepaalt het bedrag van de dwangsom op 250,00 euro per dag vertraging 

indien niet vrijwillig wordt overgegaan tot het uitvoeren van de herstelvordering. Nu aan 
eiser in herstel machtiging wordt verleend om de werken op kosten van beklaagde door een 
derde te laten uitvoeren, is het verantwoord om de dwangsom te plafonneren op 

100.000,00 euro. 

B. TENLASTELEGGING Il 

29. 

De stedenbouwkundig inspecteur, eiser in herstel, vordert dat eerste, tweede, derde en 
vierde beklaagde zouden worden veroordeeld tot het herstel in de oorspronkelijke staat, 
hetgeen inhoudt: 

30. 

het staken van het strijdig gebruik van de achterste loods voor de opslag van elektro
en huishoudgoederen; 

binnen de termijn van zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het 

vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging na 
het verstrijken van de uitvoeringstermijn; 

de stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en schepenen te 
machtigen ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien in de plaats van de 

veroordeelden en op dienst kosten. 

Ook deze herstelvordering is niet kennelijk onredelijk en is noodzakelijk met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening. 

31. 

De rechtbank acht een dwangsom per dag vertraging noodzakelijk nu uit het strafdossier 
blijkt dat er reden is om aan te nemen dat beklaagden zich niet steeds stipt houden aan de 
bouwvergunning. De op te leggen dwangsom moet hen er toe aanzetten het rechterlijk 
bevel effectief uit te voeren of te doen uitvoeren binnen de in functie van de omvang van 
het herstel bepaalde termijn. 

Een termijn van zes maanden voor de uitvoering van het herstel komt gepast voor, rekening 
houdend met de beperkte aard van de uit te voeren handelingen. 
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De rechtbank bepaalt het bedrag van de dwangsom op 250,00 euro per dag vertraging 
indien niet vrijwillig wordt overgegaan tot het uitvoeren van de herstelvordering. Nu aan 

eiser in herstel machtiging wordt verleend om de werken op kosten van beklaagde door een 
derde te laten uitvoeren, is het verantwoord om de dwangsom te plafonneren op 
100.000,00 euro. 

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, 182, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 5, 6, 7 en 7bis van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 
wet van 3 mei 2003; 
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, 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 
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 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 
artikelen 3 ,  4 en 21ter der wet van 17 april 1878, 

bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen zoals aangehaald in de hierboven 
vermelde tenlasteleggingen 1 en Il 
en bij toepassing van de artikelen 38, 40, 41bis, 42, 43bis, 66 van het Strafwetboek. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 
' 1 

1 1 ' 1 ? , Stedenbouwkundig lnspectuer 

Vlaams Gewest , 

Op strafgebied 

Verleent akte aan de stedenbouwkundig inspecteur van zijn vrijwillige tussenkomst. 

Herkwalificeert tenlastelegging Il zoals hierboven aangegeven. 
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Beperkt de incriminatieperiode van tenlastelegging Il als volgt: 

"van 1 april 2011 tot 5 juni 2018" 

Vonnisnr / 

Verklaart de tenlastelegging 1 bewezen in hoofde van eerste en tweede beklaagde. 

p. 19 

Stelt vast dat de redelijke termijn werd overschreden en spreekt de veroordeling bij 
eenvoudige schuldigverklaring uit. 

Verklaart de tenlastelegging Il bewezen in hoofde van eerste, tweede, derde en vierde 
beklaagde. 

Ten aanzien van 1 

Veroordeelt 1 

tenlastelegging Il : 

eerste beklaagde 

1 1 1 voor de 

tot een geldboete van 1000,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 
8000,00 EUR. 

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

juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 
bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Ten aanzien van 1 

Veroordeelt 1 

'•tweede beklaagde 

·voor de tenlastelegging Il : 

tot een geldboete van 500,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

4000,00 EUR. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 
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tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 
juridische tweedelijnsbijstand. 

p.20 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 
bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Ten aanzien van 1 
beklaagde 

, derde 

Veroordeelt 

tenlastelegging Il : 
1 voor de 

tot een geldboete van 1000,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 
8000,00 EUR. 

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

juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 
bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Ten aanzien van I, vierde beklaagde 

Veroordeelt 1 �voor de tenlastelegging Il : 

tot een geldboete van 500,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 
4000,00 EUR. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 
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tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 
juridische tweedelijnsbijstand. 

p.21 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 
bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Veroordeelt beklaagde · tot de kosten van de strafvordering en begroot deze 
in hoofde van beklaagde op 1/4 x 110,13 = 27,53 EUR. 

Veroordeelt beklaagde . tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in 
hoofde van beklaagde op 1/4 x 110,13 = 27,53 EUR. 

Veroordeelt beklaagde 1 ! tot de kosten van de strafvordering en begroot 
deze in hoofde van beklaagde op 1/4 x 110,13 = 27,53 EUR. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze 
in hoofde van beklaagde op 1/4 x 110,13 = 27,53 EUR. 

Verklaart verbeurd ten aanzien van eerste beklaagde: 

131.000 euro 

Verklaart verbeurd ten aanzien van derde beklaagde: 

25.800,00 euro 

HERSTEL 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde tot het herstel in de oorspronkelijke staat van de 

percelen gelegen te , gekadastreerd als 

L_ 

, hetgeen inhoudt: 

het staken van het strijdig gebruik van de voorste loods als winkel en/of 
opslagruimte voor een oppervlakte die ruimer is dan de in de bouwvergunning van 
13/10/2008 en tijdelijke vergunning van 2 februari 2017 toegestane oppervlakte van 
260 m2; 
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Bepaalt dat voormeld herstel binnen de termijn van 6 maanden ingaande vanaf het in 

kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis dient te gebeuren. 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel 
niet wordt voldaan, tot betaling aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van een 
dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 
verstrijken van de hogervermelde hersteltermijn en in zoverre dit vonnis vooraf werd 
betekend. 

Bepaalt het bedrag waarboven geen dwangsommen meer verbeurd worden op 100.000,00 
euro. 

Machtigt de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van 
de gemeente . : om bij stilzitten van eerste en tweede beklaagde binnen voormelde 

termijn zelf tot het herstel in de vorige toestand over te gaan. 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde in dat geval tot alle uitvoeringskosten, verminderd 

met de opbrengst van de verkoop van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op 
vertoon van een staat opgesteld door de overheid die het vonnis uitvoert of begroot en 
uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter. 

Veroordeelt eerste, tweede, derde en vierde beklaagde tot het herstel in de oorspronkelijke 
staat van de percelen gelegen te . gekadastreerd als · · · 

, hetgeen inhoudt: 

het staken van het strijdig gebruik van de achterste loods voor de opslag van 
elektro- en huishoudgoederen; 

Bepaalt dat voormeld herstel binnen de termijn van 6 maanden ingaande vanaf het In 

kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis dient te gebeuren. 

Veroordeelt eerste, tweede, derde en vierde beklaagde, voor het geval dat aan de 

veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, tot betaling aan de gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur van een dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging vanaf 
de eerste dag volgend op het verstrijken van de hogervermelde hersteltermijn en in zoverre 
dit vonnis vooraf werd betekend. 
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Bepaalt het bedrag waarboven geen dwangsommen meer verbeurd worden op 100.000,00 
euro. 

Machtigt de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van 
de gemeente . : om bij stilzitten van eerste, tweede, derde en vierde beklaagde 
binnen voormelde termijn zelf tot het herstel in de vorige toestand over te gaan. 

Veroordeelt eerste, tweede, derde en vierde beklaagde in dat geval tot alle 

uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van de verkoop van de materialen en 
voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat opgesteld door de overheid die het 
vonnis uitvoert of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter. 

Houdt de burgerlijke belangen aan. 

oOOo 

Dit vonnis Is gewezen en uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 
afdeling Antwerpen, kamer ACS: 
- G. Segers, rechter 
- N. Burette, rechter 
- F. Denissen, rechter 
en uitgesproken in openbare terechtzitting op 22 maart 2019 door de voorzitter, 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier J. Soete. 
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J. Soete 




