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Griffie nr. -1^2.3 CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN
AFDELING MECHELEN

Not. nr.
ME66.L7.5599-12 Openbare terechtzittina van: 20 november 2015

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, 
kamer MC3, rechtsprekend in correctionele zaken, wijst het volgende 
vonnis:

tegen:

J. SSS 1.
geboren te

wonende te
van nationaliteit;

- bijgestaan door Mr. Jo Van Lommel, advocaat te 2018 Antwerpen, er 
kantoorhoudende Mechelsesteenweg 27;

2.S % 0 2.
met ondememingsnummer 
met maatschappelijke zetel te

- vertegenwoordigd door Mr. Vicky Van Tongelen loco Mr. Tim Smet, 
advocaat te 2000 Antwerpen, er kantoorhoudende Amerikalei 29;

VERDACHT VAN:

Te tussen 29 juli 2012 en 15 januari 2014

De eerste en de tweede

Op het perceel gelegen te ge-
kadastreerd als

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.3d van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
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A. Als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hierna vermelde 
handeling, zoais bepaald bij artikel 4.2.1 5°a het gewoonlijk gebruiken, aan- 
leggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afge- 
dankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval, hetzij zon- 
der 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 
stockeren van vrachtwagens en aanhangwagens

B. Als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hierna vermelde 
handelingen, zoais bepaald bij artikel 4.2.1 5°b het gewoonlijk gebruiken, 
aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundi
ge vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vemieti- 
ging, verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, namelijk het stockeren van vrachtwagens en 
aanhangwagens

Gelet op de processtukken.

Gehoord het openbaar ministerie in de vordering.

Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

1. De tenlasteleqqinqen

Bij de beoordeling van de tenlasteleggingen houdt de rechtbank rekening 
met de volgende relevante elementen van het strafdossier.

Naar aanleiding van een anonieme klacht per brief van 13.07.2012, verricht- 
te het agentschap Inspectie RWO op 30.07.2012, met bijstand van de lokale 
politie van , vaststellingen op het terrein aan de

, eigendom van de heer 
en gebruikt door de i. Vanop de

kon vastgesteld worden dat het terrein dienst deed als opslagplaats 
voor allerlei grote voertuigen, zoais trucks, vrachtwagens en bestelwagens. 
In de serres op het terrein was een ruimte ingericht als kantoor. Er waren 
ook verschillende voertuigen gestald en de serres waren grotendeels inge
richt om voertuigen te herstellen/onderhouden. Slechts in een klein gedeel- 
te van de serres werden groenten geteeld, vermoedelijk voor eigen gebruik 
gelet op de kleine hoeveelheid. De vaststellingen werden gestaafd met een 
fotodossier.
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Het terrein was volgens het gewestplan Mechelen gelegen in landschappe- 
lijk waardevol agrarisch gebied.

De had als maatschappelijk doel onder meer de groot- en
kleinhandel in tweedehands personenwagens, bestelwagens en vrachtwa- 
gens. Er werden op het internet ook advertenties teruggevonden waarbij de

vrachtwagens en toebehoren van vrachtwagens te koop
aanbood.

Door de inspectie RWO werd een staking van het strijdig gebruik bevolen.

Naar aanleiding van een tweede anonieme klacht op 13.11.2012, deed de 
politie opnieuw nazicht van het terrein op 28.11.2012. De politie kon van op 
de openbare weg vaststellen dat de situatie niet gewijzigd was, en dat er 
nog steeds rollend materiaal op het terrein aanwezig was. De vaststellingen 
werden andermaal gestaafd met een fotodossier.

Ook bij hercontrole op 14.01.2014 stelde de politie vast dat de toestand 
ongewijzigd was. De politie kon van op de openbare weg zien dat op het 
terrein nog steeds vrachtwagens, een autobus en ander rollend materiaal 
gestald stonden. Van de vaststellingen werd opnieuw een fotodossier aan- 
gelegd en aan het strafdossier gevoegd.

Bij een nieuw nazicht op 24.04.2015 bleek dat alle voertuigen verwijderd 
werden, zowel in de serre als buiten op het achtergelegen stuk grond. Ook 
nu werden de vaststellingen gestaafd met een fotodossier.

1.1. Tenlastelegging A

en de worden onder de tenlastelegging
A vervolgd wegens een inbreuk op artikel 6.1.1.3° juncto 4.2.1.5°, a) van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna afgekort als "VCRO"), meer 
bepaald door op het kwestieuze terrein te in de periode
tussen 29.07.2012 en 15.01.2014, zonder voorafgaande stedenbouwkundi- 
ge vergunning of in strijd met de vergunning, gebruikte of afgedankte voer
tuigen of allerlei materialen, materieel of afval op te slaan, meer bepaald 
door het stockeren van vrachtwagens en aanhangwagens.

Het openbaar ministerie vorderde ter zitting om de feiten onder de tenlaste
legging A te heromschrijven als voIgt:

Te

De eerste en de tweede.

Op het perceel getegen te 
gekadastreerd als afdelirg

(
eigendom van

Bij inbreuk op artikel 61.1.1° en 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
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A. van 30 iuli 2012 tot 13 ianuari 2014.

De eerste als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat, en de tweede als gebruiker, 
hierna vermelde handeling wordt en te hebben begaan, zoals bepaald bij artikel 4.2.1 5°a) 
het gewoonlijk gebmiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van ge- 
bruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande matehalen, materieel of afval,

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergun- 
ning, hetzij na verval, vemietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de vergunning,

namelijk het stockeren van vrachtwagens en aanhangwagens

Uit de hierboven aangehaalde elementen van het strafdossier blijkt afdoen- 
de dat het terrein in kwestie in de onder de tenlastelegging A weerhouden 
incriminatieperiode gebruikt werd als opslagpiaats voor allerlei grote voer
tuigen, zoals trucks, vrachtwagens en bestelwagens. Ook in serres werden 
er voertuigen aangetroffen. De opslag van deze voertuigen vond kennelijk 
plaats in het kader van de handel door de in tweede-
handsvoertuigen. Het gebruik van het terrein door de 
voor de opslag van deze voertuigen werd gedoogd door de eigenaar van 
het terrein. met name tevens zaakvoerder van de

Voor deze opslag van voertuigen beschikte geen van beklaagden evenwel 
over enige voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, zoals nochtans 
vereist door artikel 4.2.1., 5°, a) VCRO.

De overeenkomstig de vordering van het openbaar ministerie te 
heromschrijven feiten van de tenlastelegging A zijn afdoende bewezen in 
hoofde van de beide beklaagden. Beide beklaagden voerden hieromtrent 
overigens geen betwisting.

1.2. Tenlastelegging B

en de worden onder de tenlastelegging
B vervolgd wegens een inbreuk op artikel 6.1.1.3° juncto 4.2.1.5°, b) van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna afgekort als "VCRO"), meer 
bepaald door op het kwestieuze terrein te in de periode
tussen 29.07.2012 en 15.01.2014, zonder voorafgaande stedenbouwkundi
ge vergunning of in strijd met de vergunning, voertuigen, wagens of aan
hangwagens te stockeren.

Beklaagden voerden aan dat er wel sprake was van opslag van voertuigen, 
doch niet van het parkeren van voertuigen zoals geviseerd door artikel 
4.2.1.5°, b) VCRO. Er werden enkel tweedehands voertuigen gestald in 
afwachting van hun verkoop.

Het openbaar ministerie vorderde hierop om de feiten onder de tenlasteleg
ging B te herkwalificeren als voIgt:
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"Te________________

De eerste en de tweede.

Op het perceel gelegen te ,
gekadastreerd als , aigendom van

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

B. tussen 9 decernber 2008 en 30 iuli 2012. op niet nader te bepalen data.

De eerste als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat, en de tweede als gebruiker, 
hierna vermelde handeling wordt en te hebben begaan, zoals bepaald bij 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 aan- 
gemerkt,

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergun- 
ning, hetzij na verval, vemietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de vergunning,

namelijk het doorvoeren van een onvergunde functiewijziging in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied van 'landbouw in ruime zin' naar 'handel, horeca, kantoorfunctie en 
diensten' door de omschakeling van een land- en tuinbouwserre naar een opslagplaats van 
vrachtwagens en aanhangwagens in functie van groothandel,

de feiten, voor zover gepleegd voor 1 September 2009 strafbaar ingevolge de artikelen 99, 
par. 1, 146.1‘- 3°, 149 en 204 van het decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke 
Ordening dd. 18 mei 1999."

Beklaagden betwisten niet (doch voeren juist zelf aan) dat er een functiewij
ziging van het terrain werd doorgevoerd, noch dat zij hiervoor niet vooraf- 
gaandelijk over enige stedenbouwkundige vergunning beschikten. Het komt 
dan ook gepast voor om tot herkwalificatie van de feiten over te gaan, zoals 
gevorderd door het openbaar ministerie.

Beklaagden werpen evenwel op dat de geherkwalificeerde feiten verjaard 
zijn. Zij stellen dat de functiewijziging een aflopend misdrijf betreft. Volgens 
hen werd de functiewijziging, door omvorming van een terrain met agrari- 
sche functie naar een niet agrarische functie door opslag van vrachtwagens 
met oog op de verkoop ervan, doorgevoerd eind 2005 - begin 2006.

Uit de door beklaagden voorgelegde stukken blijkt dat de
werd opgericht op 20.12.2005, met vestiging in de te

op 07.02.2006.

Op basis van deze stukken meent de rechtbank te mogen besluiten dat de 
functiewijziging effectief plaatsvond in de periode tussen 19.12.2005 en 
08.02.2006, en uiterlijk op 07.02.2006.

De door het openbaar ministerie weerhouden incriminatieperiode vertrekt 
van de door het College van Burgemeester en Schepenen op 09.12.2008 
verleende vergunning voor het slopen van een serre, doch er dient volgens 
de rechtbank vanuit gegaan te worden dat het terrain in kwestie reeds jaren
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voordien door de werd gebruik in het kader van de door
haar gevoerde handel in tweedehands voertuigen. Hoe dan ook dient te 
worden vastgesteld dat het openbaar ministerie nalaat te bewijzen wanneer 
de functiewijziging juist plaatsvond, of minstens dat deze ten vroegste op 
09.12.2008 plaatsvond.

De rechtbank weerhoudt de door het openbaar ministerie gevorderde 
herkwalificatie, doch niet de voorgestelde incriminatieperiode. De rechtbank 
weerhoudt de volgende incriminatieperiode:

"tussen 19 december 2005 en acht februari 2006. op niet nader te bepalen datum."

Aangezien de feiten inderdaad een aflopend misdrijf betreffen, deze volgens 
de rechtbank uiterlijk op 07.02.2006 plaatsvonden, en bij gebreke aan enige 
stuitende daad van onderzoek of vervolging (de eerste onderzoeksdaad 
werd verricht op 30.07.2012, zijnde meer dan 5 jaar na de feiten), dient de 
verjaring van de feiten te worden vastgesteld.

De strafvervolging is bijgevolg vervallen voor wat betreft de onder de tenlas- 
telegging B weerhouden geherkwalificeerde feiten.

2. De straftoemetinq

Bij de straftoemeting dient enerzijds rekening te worden gehouden met de 
persooniijkheid van de beklaagden, en anderzijds met de ernst en het laak- 
baar karakter van de ten laste geiegde feiten.

De feiten zijn ernstig en getuigen in hoofde van beklaagden van een gebrek 
aan normbesef.

Beklaagden dienen te beseffen dat zij de eigen economische belangen niet 
mogen laten voorgaan boven het algemeen belang, dat gebaat is met een 
goede ruimtelijke orde.

Gelet op de aard en de zwaarwichtigheid van de feiten weerhouden onder 
de tenlastelegging A, komt de hierna bepaalde straftoemeting verantwoord 
voor.

Er wordt ook rekening gehouden met het strafrechtelijk verleden van 
beklaagden, meer bepaald de volledige afwezigheid van enige strafrechtelij- 
ke veroordeling in hoofde van elk van hen.

Beide beklaagden verzoeken de rechtbank om hen de gunst van de 
opschorting te verlenen. Zij voeren aan dat wegens het
overlijden van zijn echtgenote de agrarische activiteiten diende stop te 
zetten, en dat hij, na het bedrijf enkele jaren te hebben verhuurd, sinds 2005 
tweedehandsvrachtwagens op het terrein stalde als alternatieve bron van 
inkomsten, zonder te weten dat hij zich aan een strafrechtelijke inbreuk
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schuldig maakte. Van zodra hij kennis kreeg van de inbreuk werd getracht 
om zich in regel te stellen via het aanvragen van de nodige vergunningen. 
Na ontvangst van het stakingsbevel van 14.01.2014 werden alle vrachtwa- 
gens verwijderd van het perceel.

De rechtbank is van oordeel dat op het verzoek van beklaagden om de 
opschorting toe te staan niet kan worden ingegaan, nu zuiks beklaagden 
onvoldoende de ernst van de feiten zou doen inzien.

Beide beklaagden verkeren wel in de voorwaarden vermeld in artikel 8 §1 
van de Wet van 29 juni 1964, en de rechtbank meent dat, mede gelet op het 
bianco strafregister van beide beklaagden en op het feit dat de gestalde 
vrachtwagens ondertussen affectief verwijderd werden van het terrein, een 
veroordeling tot een geldboete met uitstel, zoals hiema bepaald, een 
voldoende waarschuwing zal betekenen voor de toekomst.

Beklaagden dienen te weten dat bij een veroordeling naar aanleiding van 
een nieuw feit in de proeftijd het thans verleende uitstel kan worden herroe- 
pen.

OM DEZE REDENEN:
DE RECHTBANK:

gelet op de artikelen reeds aangehaald in het vonnis en de artikelen:
• 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 40 en 41 van de Wet van 15 juni 1935;
• 1 en 3 van de Wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de Wet van 

24 december 1993;
• 28 en 29 van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 

bepalingen;
• 1 en 3 van de Programmawet van 24 december 1993;
• 2, 3 en 4 van de Wet van 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//98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoe

ring van de euro;
• 161, 162, 163, 179, 190, 194 en 195 van het Wetboek van Strafvorde- 

ring;
• 2, 3, 25, 38, 40, 50, 41, 65 en 100 van het Strafwetboek;
• 8/1 van de Wet van 29 juni 1964;
• 4.2.1.5° a), 4.2.1.6°, 6.1.1.1° en 6.1.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimte- 

lijke Ordening;
door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen.

rechtsprekend op tegenspraak ten aanzien van eerste beklaagde,
, en tweede beklaagde,
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heromschrijft de feiten weerhouden onder de tenlastelegging A als voIgt:

Is.

De eerste en de tweede,

Op het perceel gelegen te
gekadastreerd als eigendom van

Bij inbreuk op artikel 6.1 1.1° en 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,

A. van 30 iuli 2012 tot 13 ianuari 2014.

De eerste als eigenaarte hebben toegestaan of aanvaard dat, en de tweede als gebruiker, 
hiema vermelde handeling wordt en te hebben begaan: zoals bepaald bij artikel 4.2.1 5°a) 
het gewoonlijk gebmiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van ge- 
bruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval,

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergun- 
ning, hetzij na verval, vernietiging, versthjken van de termijn van de vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de vergunning,

namelijk het stockeren van vrachtwagens en aanhangwagens;"

herkwalificeert de feiten weerhouden onder de tenlastelegging B als voIgt:

"Te

De eerste en de tweede.

Op het perceel geleoen te
gekadastreerd als eigendom van

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

B. tussen 19 december 2005 en acht februari 2006, op niet nader te bepalen datum.

De eerste als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat, en de tweede als gebruiker, 
hiema vermelde handeling wordt en te hebben begaan, zoals bepaald bij 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 aan- 
gemerkt,

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergun
ning, hetzij na verval, vernietiging, versthjken van de termijn van de vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de vergunning,

namelijk het doorvoeren van een onvergunde functiewijziging in landschappelijk waardevol 
agrahsch gebied van 'landbouw in mime zin' naar 'handel, horeca, kantoorfunctie en 
diensten' door de omschakeling van een land- en tuinbouwserre naar een opslagplaats van 
vrachtwagens en aanhangwagens in functie van groothandel,

de feiten, voor zover gepleegd voor 1 September 2009 strafbaar ingevolge de artikelen 99, 
par. 1, 146,1*- 3*. 149 en 204 van het decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke 
Ordening dd. 18 mei 1999."
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- verklaart de strafvordering ten aanzien van de eerste beklaagde,
en ten aanzien van de tweede beklaagde, 

vervallen ingevolge veijaring voor wat betreft de feiten onder de tenlaste- 
legging B, zoals geherkwalificeerd;

- veroordeelt de eerste beklaagde, voor de bewezen
verklaarde tenlastelegging A, zoals heromschreven, tot een geldboete 
van 1.000,00 euro, verhoogd met 50 deciemen en aldus gebracht.op
6.000,00 euro;

bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal vervan- 
gen worden, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn vermeld in 
artikei 40 van het Strafwetboek, op 3 maanden;

beveelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis gedurende 3 jaar zal 
worden uitgesteld voor wat betreft de voliedige geldboete uitgespro- 
ken lastens eerste beklaagde,

- veroordeelt de tweede beklaagde, , voor de bewezen
verklaarde tenlastelegging A, zoals heromschreven, tot een geldboete 
van 2.000,00 euro, verhoogd met 50 deciemen en aldus gebracht op
12.000,00 euro;

beveelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis gedurende 3 jaar zal 
worden uitgesteld voor wat betreft de voliedige geldboete uitgespro- 
ken lastens tweede beklaagde, ;

veroordeelt de eerste beklaagde, , en de tweede beklaagde,
elk tot de helft van de kosten van de strafvordering, tot op 

heden begroot op 87,26 euro;

krachtens artikei 91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950 zoals gewijzigd 
bij K.B. van 13.11.2012, houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, worden de eerste beklaagde en de tweede 
beklaagde elk veroordeeld tot betaling van de vaste vergoeding voor 
beheerskosten in strafzaken van telkens 51,20 euro;

verplicht de eerste beklaagde en de tweede beklaagde bovendien elk tot 
betaling van een bedrag van telkens 25,00 euro bij wijze van bijdrage tot de 
financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzet- 
telijke gewelddaden en aan de occasionele redders; zegt dat dit bedrag 
vermeerderd wordt met 50 deciemen en aldus telkens 150,00 euro 
bedraagt;

houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan.
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Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 november 2015.

Aanwezig:
- Y. Hendrickx, alleen zetelend rechter,
- het lid van het openbaar ministerie vermeld in het proces-verbaal van de 

terechtzitting,
- V. Renwa, griffier.

. Kenwa




