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• # Afdeling Mechelen

Notnr.
ME66.L7.4365-12

Ooenbare terechtzittinq van 16 december 2016

De Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, 
MC3- kamer, rechtsprekend in correctionele zaken, wijst het vol- 
gende vonnis;

Inzake van het Openbaar Ministerie 

tegen:

a 1. De heel advocaat met kantoorte Mechelen,
D , qq.lasthebber ad hoc over

met maatschappelijke zetel te Heist-op-den-Berg,
, met ondememingsnummer

In persoon

blP°) 2.
zeltstandige, 
geboFen te 
wonende te 
Belg

J

Heist-op-den-Berg,

Vertegenwoordigd door Mr. C. Keirsmaekers, advocaat te 2860 
Sint-Katelijne-Waver, Stationsstraat 125 . .

VERDACHT VAN:

De eerste en de tweede.

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of 
aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door
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enige daad tot de urtvoering zodanige hulp te hebben verleend dat 
de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen 
worden gepleegd,

A. Bij inbreuk op artikel 6.1.1 1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordenlhg

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij 
in strfjd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging verstrijken 
van de termijn van de vergunning, hetzij In geval van schorsing van 
de vergunning, hiema vermelde handelingen, zoals bepaald bij ar
tikel 4.2.1.5°b (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van 
een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhang- 
wagens) namelijk in woongebied:

I. Tussen 30 juni 2012 en 18 September 2012, op niet naderte 
bepalen datum

Op het perceel aldaar gelegen gekadastreerd als
met een (globale) oppervlakte van 14a33ca, 

eigendom van ( ) inqevolqe akte
verleden door notaris dd. 29-mei 2012 te

, de grond vanaf area 30 meter gemeten vanaf de straatzijde 
met name , tot het einde van het perceel te hebben in-
gericht voor het parkeren van voertuigen door het verharden van de 
ondergrond;

II. Minstens van 18 September 2012 tot en met 10 december 
2015

Op het perceel aldaar gelegen gekadastreerd als
, zijnde bouwgrond met een (giobale) opr . 

pervlakte van 14a33ca, eigendom van N
( ) ingevolge akte verleden door notaris
dd.29 mei 2012 te

en

Op het perceel aldaar gelegen gekadastreerd als
, zijnde bouwgrond met een (globale) opper- 

viakte van 6a86ca, eigendom van
i ) ingevolge akte verleden door notaris ver-
moedelijk op 20 januari 2000 te , de grond ge
woonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertuigen;

2



. 20. Dec. 2016 9:23

. - . * .
REA Antwerpen AFD Mechelen Nr. 5404 P. 4

B. Minstens van 18 September 2012 tot en met 10 december 
2015

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergun- 
ning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vemietiging 
verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, hiema vermelde handelingen, zeals 
bepaald bij artikel 4.2.1.5®a (het gewoonlijk gebruiken, aanleg- 
gen of inrichten van een grand voor het cpslaan van gebruikte of af- 
gedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieei of afval) 
namelijk in woongebied, op het perceei aldaar gelegen

gekadastreerd als , zijnde bouw-
grond met een (globale) oppervlakte van 14a33ca, eigendom van

( ) ingevolge akte verieden door
notaris dd. 29 mei 2012 te

en

op het perceei aldaar gelegen gekadastreerd als
, zijnde bouwgrond met een (globale) opper

vlakte van 6a86ca, eigendom van
( | ingevolge akte verieden door notaris. ver-
mcedelijk op 20 januari 2000 te

De grand gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van aller
hande materiaal en materieei dienstig voor het onderhoud van de 
voertuigen, waaronder bidons en een grate witte tank gevuld met 
AD BLUE, en een onbepaaide hoeveelheid afvalstoffen.

Wanneer de zaak zonder verwijzingsbeschikking voor de politie- 
rechtbank of de correctionele rechtbank, dan wel, in geval van toe
passing van artikel 472 en volgende van het Wetboek van Strafvor- 
dering, voor het Hof van Beroep wordt gebracht, wordt het verzoek 
om rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften van stukken uit het
dossier, op straffe van verval,. binnen.acht dagen na de dagvaarding.____
of de oproeping ingediend (artikel 674 bis § 4 Gerechtelijk Wetboek 
ingevoegd bij de wet van 7 januari'1998 - Belgisch Staatsblad dd.
25 maart 1998).

Artikel 2 bis Voorafgaande Trtel Wetboek van Strafvordering voor- 
ziet dat indien de strafvordering ingesteld wordt tegen een rechts- 
persoon EN tegen een persoon die bevoegd is om de rechtspersoon 
te vertegenwoordigen (zoals in deze zaak) de rechtbank waarvoor u 
dient te verschijnen ambtshalve of op uw verzoek, een "lasthebber 
ad hoc* (een gemandateerde persoon) moet aanduiden om de 
rechtspersoon te vertegenwoordigen.
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Daarom is het aangewezen dat de rechtspersoon (de vennoot- 
schap) nu reeds een gemandateerde persoon zou voorstellen (en 
dit bij verzdekschrift neer te leggen op de dag van de zitting) die op 
de zitting de recbtspersoon kan vertegenwoordigen. Deze aange- 
duide persoon mag evenwel niet een persoon zijn die reeds op deze 
dagvaarding is vermeld. Deze gemandateerde persoon kan ofwel 
persoonlijk aanwezig zijn op de in de dagvaarding vermelde zitting 
ofwel bij middel van een advocaat.

*

Gelet op de processtukken.

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de beklaagden in hun middeien van verdediging.

Op strafgebied

1. De opgeworpen veriaring

De heer werpt op dat de feiten weerhouden
onder de tenlasteleggingen A & B met betrekking tot het perceel ge- 
kadastreerd verjaard zijn.

De heer stelt dat het betrokken perceel reeds
was vertiard in 1990 en ook werd gebruikt voor het stallen van voer- 
tuigen en de strafvordering dan ook vervallen is door verjaring nu er 
meer dan 10 jaar verstreken is sedert de ingebruikname van het 
perceel. Hiervoorverwijst hij naare§n luchtfoto. Aan de hand van dit 
stuk kan niets worden opgemaakt
Enig ander stuk omtrent deze stelling wordt niet aangebracht. ,

De elementen vervat in het strafdossier tonen aan dat de overheid 
weet kreeg van de stedenbouwkundige overtrading en hiervan een 
eerste aanvankelijk proces'verbaal werd opgemaakt op 18 Septem
ber 2012.

Het is de gemeente Heist op den Berg die op 10/08/2012 melding 
maakte van een bouwovertreding in de te

De vaststellingen van de politiediensten ter piaatse op 10/8/2012 
maken duidelijk dat er op twee percelen verharding is aangelegd en 
dienstig is als stailingsplaats voor vrachtwagens, alsook dat deze 
werken zeer recent zijn.
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De rechtbank is dan ook van oordeel dat de redenering van de heer
niet kan gevolgd worden.

De feiten van de voorliggende tenlasteleggingen zijn dan ook 
geenszins verjaard.

2. De tenlasteleggingen in hoofde van eerste beklaaqde

Wat de strafrechteliike verantwoordelijkheid van eerste beklaagde, 
de , KBO nr. betreft, dient
er op gewezen te worden dat overeenkomstig art'kel 5. lid 1 van het 
strafwetboek, een rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk is 
voor misdrijven die hetzij een intrinsiek (geen occasioneel) verband 
hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waameming van 
zijn belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, 
voor zijn rekening zijn gepleegd.

De rechtspersoon is evenwel niet zonder meer strafrechtelijk ver
antwoordelijk voor elk materieel gebeuren dat een intrinsiek verband 
heeft met zijn doel, de waameming van zijn belangen of voor zijn 
rekening werd gepleegd. Tevens dient te worden nagegaan of de 
feiten moreel kunnen worden toegerekend aan de rechtspersoon,

De rechtbank is van oordeel dat uit het strafdossier niet blijkt dat het 
weerhouden misdrijf het gevolg is van een binnen de rechtspersoon 
genomen besiissing(en). Evenmin is er een nalatigheid op het ni
veau van de rechtspersoon, in oorzakelijk verband met het bewezen 
misdrijf.

Eerste beklaagde dient dan ook vrijgesproken.

3. De tenlasteleqginqert in hoofde van tweede beklaaqde
%

Een eenvoudige lezing van de vaststellingen zoals deze zich in het 
strafdossier bevinden, samen met de aangehechte documenten 
maker voldoende duidelijk dat voor de beide percelen:

- tweede beklaagde persoonlijk de beslissing en uitvoering 
heeft genomen en gerealiseerd waardoor de beide percelen 
werden ingericht voor het parkeren van voertuigen door het ver- 
harden van de ondergrond, deze dan ook gebruikt te hebben 
voor het parkeren van voertuigen en ook de opslag van allerhan- 
de materiaal dienstig voor het onderhoud van deze voertuigen, 
waaronder bidons, witte tank.

- op geen enkel ogenblik enige milieuvergunning voor een bedrijf 
werd afgeieverd door de bevoegde overheden. '

- de percelen vertiard werden in de vorm van steengruis
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- de percelen gebaiikt worden voor de stalling van vrachtwagens
- perceel gelegen is in BA
• perceel gelegen in verkaveling en verhardingen enkel de 

strikt noodzakelijk toegangen tot woningen betreft
* nooit enige milieuvergunning voor enig bedrijf werd afgeleverd.

•- een bericht van stopzetting der werken, staking wegens strijdig
gebruik werd genomen op 18/09/2012 bevestigd op 28/09/2012: 
’staking van het strijdig gebruik van voormeide percelen in 
woon- en woonuitbreidingsgebied voor het stallen van vrachtwa
gens op de wederrechtelijk aangebrachte verhardingen.

Op 18/09/2012 werd door een hiertoe bevoegde ambtenaar, 
mondeling ter plaatse, de staking bevolen van het strijdig gebruik 
van voormeide percelen in woon- en woonuitbreidingsgebied 
voor het stallen van vrachtwagens op de wederrechtelijk aange
brachte verhardingen. De staking werd bevolen ten aanzien van 
alle werken, hahdelingen en wijzigingen die een inbreuk vorrrien 
op:
Artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning:
4” het relief van de bodem aanmerkelijk wljzigen , ondermeer 
door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of ult te 
diepen, waarbij de aaFd of de functie van het terrein wijzigt;
5° een grand gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten voor. 
b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens; 
Ingevolge artikel 6.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ope
ning is strafbaar de persoon die;
1° de bij de artikelen 4J2.1 en 4.2.15 VCRO bepaalde handelin- 
gen, hetzij zonder voorafgaande vergunning. het zij in strijd met 
de vergunning, hetzij na verva!, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing 
van de vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houdt;
3° als eigenaar toestaat of aanvaardt dat een van de onder 1“ en 
2° bedcelde strafbare feiten worden gepieegd, voortgezet of in

—stand-gehouden;-................. . -................. ........
7° werken, handelingen of wijzigingen die een inbreuk zijn op de 
bouw- en verkavelingsyergunningen die zijn verleend krachtens 
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoordineerd 
op 22 oktober 1996, uitvoert, voortzet of in stand houdt.

Proces-verbaal van vaststelling van 18/09/2012 ontvangen op 
26/09/2012

1
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4. Strafmaat

Bij de straftoemeting dient enerzijds rekening te worden gehouden 
met de persoonlijkheid van tweede beklaagde, en anderzijds met de 
emst en het laakbaar karakter van de ten laste gelegde feiten.

De feiten zijn emstig en getuigen in hoofde van tweede beklaagde 
van een gebrekkig normbesef en een belangrijk gebrek aan respect 
voor het milieu.

Alle bewezen verklaarde feiten zijn bovendien de uitvoering van 
eenzeifde misdadig opzet, zodat bij toepassing van artikel 66 van 
het strafwetboek maar een straf dient te worden uitgesproken, met 
name de zwaarste.

Gelet op de aard en de zwaarwichtigheid van de feiten, komt de 
hiema bepaalde straftoemeting verantwoord voor.

Er wordt ook rekening cehouden met het gunstig strafrechtelijk ver- 
leden van tweede beklaagde. Beklaagde beschikt niet meer over 
een bianco strafregister, doch heeft geen in kracht van gewijsde ge- 
treden correctionele veroordelingen opgelopen. Hij liep in hetverle- 
den 6dn veroordeling door de politierechtbank op.

Op het verzoek van beklaagde om hem de gunst van de opschprting 
toe te staan kan niet worden ingegaan, nu de rechtbank zulks, gelet 
op de ernst en de aard van de feiten, niet passend acht, en de 
rechtbank ook van oordeel is dat zulks voor beklaagde een onvol- 
doende stimulans zou inhouden om zich voortaan van het plegen 
van dergelijke feiten te onthouden.

Beklaagde verkeert nog wel in de vcorwaarden vermetd in artikel 8,
§ 1 van de wet van 29 juni 1964. De rechtbank is van oordeel dat 
de hiema bepaalde geldboete waarvan de helft met uitstel, gepast

---------------------- voorkomen ter bestraffing van de voorliggende feiten en als stimu—
Ians voor beklaagde om zich in de toekomst van dergelijke feiten te 
onthouden.

Beklaagde dient daarbij te weten dat bij een veroordeling naar aan- 
leiding van een meuw feit in de proeftijd het thans verleende uitstel 
kan worden herroepen.

3.2.
Het Openbaar Ministerie vorderde tevens om te veroordelen tot het 
uitvoeren van de herstelvordering.

De herstelvordering strekt ertoe de plaats te herstellen in vorige 
staat door het verwijderen van alle verhardingen op lot en
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(nu ) van de goedgekeurde verkaveling. Dit lot is bestemd 
voor woningbouw. Geen andere functie kan hier worden toegestaan, 
ook niet voor stallen van vrachtwagens. Alie verhardingen inclusief 
eventuele funderingen dienen te worden verwijderd.

Op 5 december 2012 liet de lnspectie RWO Antwerpen aan het par- 
ket weten dat de beoordeling of een herstel wenselijk is aan de 
piaatselijke overheid werd overgelaten (stuk 169).

Ter zitting van 14 januari 2014 nam het schepencollege akte van de 
voorgestelde herstelvordering (stukken 159 -163) en besliste deze 
eerst voor te leggen aan de lnspectie RWO zodat zij zich daarbij 
konden aansluiten, alvorens de herstelvordering voor advies over te 
maken aan de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid (stuk 149).

De lnspectie RWO liet op 21 januari 2014 aan het schepencollege 
weten zjch aan te sluiten bij de herstelvordering van de gemeente 
en liet bovendien weten dat de hersteitermijn 6 maanden dient 
te bedragen met aanvullend een dwangsom van 250 euro per dag 
vertraging in de uitvoering van de gerechtelijke herstelmaatregel 
(stuk 151).

Ter zitting van 28 januari 2014 nam het schepencollege akte van het 
fe'rt dat de lnspectie RWO zich heeft aangesloten bij haar herstel
vordering (stuk 152). Er kwam een positief advies van de Hoge 
Raad voor Handhavingsbeleid van 20 februari 2014 (stukken 155 - 
158).

• *

Nu uit het voorliggende strafdossier duidelijk blijkt dat de heer
kennelijk niet bereid is de herstelvordering vrijwil- 

lig na te leven en te benaarstigen, komt het gepast voor om 
de heer te veroordelen tot het inzamelen, ver-
voeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen de 
hiema bepaalde termijn.

Teneinde-de naleving hiervan te-garanderen komthettevens gepast.. 
voor om een dwangsom op te leggen, zoals hiema bepaald.

OM DEZE REDENEN:
DE RECHTBANK:

Gelet op de artikelen reeds aangehaald in het vonnis en de artike- 
len:
• 11,12,14, 31, 32, 34, 35,36,40,41 der wet van 15 juni 1935,
• 1 en 3 wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 24 

december 1993;
• 28 en 29 wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 

bepalingen;

20. Dec. 2016 9:23
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• 1 en 3 programmawet van 24 december 1993,
. 2, 3,4 wet 26 juni 2000;
• EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over 

de invoering van de euro;
• EU-verordening nr. 974/798 van de Raad van 3 mei 1998 over de 

invoering van de euro;
• 162,163,179,190,194,195 van het wetboek van strafvordering;
• 2, 3,25, 38,41, 65, 66 van het strafwetboek;
• 8/1 van de wet van 29 juni 1964;
door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen.

Rechtsprekend op tegenspraak:

In hoofde van eerste beklaagde

Spreekt beklaagde VRIJ 

In hoofde van tweede beklaagde

Veroordeelt de beklaagde, voor de bewezen verklaarde tenlasteleg- 
gingen Aen B vermengd, een geldboete van 1000,00 EUR, ver- 
hoogd met 50 deciemen en aldus gebracht op 6000,00 EUR.

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de dit vonnis gedurende 
drie jaar zal worden uitgesteld wat betreft de helft van de geld
boete.

Veroordeelt tweede de beklaagde de plaatsen te herstellen in de vo- 
rige staat door het verwijderen van alle verhardingen 
op het adres:

, kadaster en
en

(thans ).

Binnen een termijn van zes maanden na de betekening van dit von-
nis en zulks onder'Verbeurte van eemdwangsomvan 250 euro------- ------
per dag vertraging.

Veroordeelt tweede beklaagde tot de kosten van de strafvordering 
belopend tot heden 41,21 EUR

Krachtens artikel 91, tweede lid van het KB. van 28.12.1950 zoals 
gewijzigd bij KB. van 13.11.2012, houdende het algemeen regle- 
ment op de gerechtskosten in strafzaken, wordt tweede beklaagde 
veroordeeld tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskos- 
ten in strafzaken van 51.20 EUR.
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Verplicht tweede beklaagde bovendien tot betaling van een bedrag 
van 25 EUR bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzon- 
der fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
en aan de occasionele redders.
Zegt dat dlt bedrag vermeerderd wordt met 50 deciemen en aldus 
150,00 EUR bedraagt.

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan.

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op zestlen december 
2016.

Aanwezig:

A. Van Praet, afdelingsvoorzitter, alleen zetelend rechter 
Het lid van het openbaar m

H. Huybrechts
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