
- Vertegenwoordigd door mr. Yannick Ballon loco mr. Philippe Van We- 
semael, advocaat te 2600 Antwerpen, kantoorhoudend te Roderveldlaan 3.

en de eiser in herstel:

A
Het COLLEGE van BURGEMEESTER EN SCHEPENEN van de gemeente

, met kantoren te

- Vertegenwoordigd door mr. Jens Joossens loco mr. Cies Gysen, advocaat 
te 2800 Mechelen, kantoorhoudend te Antwerpsesteenweg 16-18.
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- Beiden bijgestaan door mr. Toon Verbeeck, advocaat te'3920 Lommel, kan
toorhoudend te Michiel Jansplein 25.

, geboren te
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CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN
Afdeling Mechelen

Openbare terechtzittinq van 23 iuni 2016

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

Inzake van het Openbaar Ministerie,

de burgerlijke partij:

Griffie nr. Ij. 

Not nr.
ME66.L3.4467-12
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VERDACHT VAN:

De eerste en de tweede.

Ifij

op het perceel aldaar gelegen in afdeling
met een (globale) oppervlakte van 20a00ca

eigendom van ) ingevolge akte van
aankoop verieden door notaris te dd.3 September 1998

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

A. Tussen 1 oktober 2012 en 13 november 2012, op niet nader te bepalen
datum

Bij inbreuk op artikel 6.1.11° 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 vermeide 
handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.11° b ( het verrichten van navol- 
gend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken : het functioneel sa- 
menbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat)

namelijk een loods van circa 28,80 m op 13,40 m te hebben opgericht;

B. Van 8 mei 2013 tot minstens 19 juni 2015

Bij inbreuk op artikel 6.1.12° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,

De hiemavermelde handelingen in strijd met een ruimtelijke uitvoeringsplan, 
bedoeld in de artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.18, met een ontwerp van ruimtelijk 
uitvoeringsplan waarvoor toepassing werd gemaakt van artikel 4.3.2 of 4.4.7, § 
1, of met de stedenbouwkundige of verkavelingsverordeningen, vermeld in de 
artikelen 2.3.1 tot en met 2.2.3, zonder dat de uitgevoerde handelingen vergund 
zijn, of het gaat om onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde con
structie of om handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht te heb
ben voortgezet,

namelijk gebruik te hebben gemaakt van de loods als exploitatieruimte 
voor de groothandei in fietsmateriaa) met een spuitcabine en allerhande 
materiaal en materieel in strijd met de bestemming overeenkomstig het 
gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan ”, met name
als zone voor "halfopen en open bebouwing”.
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Gelet op de processtukken.

Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen en besluiten.

Gehoord de eiser in herstel.

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering.

. Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging.-
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Op strafqebied

De rechtbank verleent akte van de tussenkomst van het college van burge
meester en schepenen van de gemeente ; als eiser in herstel.

1 Gegrondheid van de tenlasteleggingen

Naar aanleiding van een klacht vanwege de burgerlijke partij
voor minder licht in haar tuin ingevolge de oprichting van een grote 

hangar, juist naast de tuinmuur, door beklaagden, werd door de politie 
: nazicht verricht ter plaatse op 12 november 2012 (stukken 12 en 13).

Er werd vastgesteld dat er een hangar in opbouw was die 28,80 op 14,30 meter 
betrof en gezet werd op 1,25 meter van de scheidingsmuur met de gebuur. Op 
de grand werden restanten aangetroffen van de vorige hangar met afmetingen 
van 12,25 op 8 meter. De hangar bleek dienst te doen als exptoitatieruimte van 
de groothandel in fietsmateriaal met een spuitcabine en allerhande materiaal.

Beklaagden hadden geen vergunning aangevraagd om de vorige kleine hangar 
af te breken of te verbouwen (stukken 12 en 13 en foto's stukken 7 tot 11). De 
toestand ter plaatse was onvergund doch ondanks verzegeling, werd de loods 
verder afgewerkt. De loods was in gebruik voor exploitatie van de groothandel 
in fietsmateriaal met spuitcabine..

Na onderzoek bleek dat op 18 oktober 1994 een vergunning werd verteend 
door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente' 
voor het oprichten van een boogloods van 10 meter op 7,65 meter. Op 27 april 
2007 verleende het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

; een vergunning voor de afbraak van een woning op het perceel dat 
eigendom was van de tweede beklaagde en toen bleek dat de opgerichte boog
loods evenwel 12,30 op 7,87 meter was. De vergunde toestand van de vorige 
boogloods is voor discussie vatbaar, doch is niet met betrekking tot de weer- 
houden wederrechtelijke toestand doorslaggevend.

De regularisatieaanvraag die tweede beklaagde indiende op 20 november 2012 
werd op 28 december 2012 geweigerd door het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente ; vermits de aanvraag strijdig was met
het toen geldend BPA en met de ruimtelijke ordening. Op 16 juni 2014 formu- 
leerde het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

; een herstelvordering namelijk het herstel van de plaats in de oorspronke-
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lijke toestand en staking van het strijdig gebruik. Op 28 april 2015 verleende de 
Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een positief advies:

Beklaagden betwisten het wederrechtelijk oprichten van de foods niet, doch 
verwijzen naar hun onwetendheid en dwaling door het vroegere management in 
het bedrijf, over de vereiste van een stedenbouwkundige vergunning. Zij bena- 
drukken hun goede trouw. Zlj renoveerden de opslagplaats die vergund was 
volgens hen en stellen dat wegens de groei van het bedrijf een uitbreiding 
noodzakelijk was. Naast een vergund groot magazijnI”villa en zwembad was de 

vroegere booghal ook immers volgens hen vergund, waardoor ze zich niet rea- 
liseerden dat zij voor de vervangende constructie een vergunning nodig had- 
den. De ingediende regularisatieaanvraag werd geweigerd en zij verwijzen naar 
de achtergrond met betrekking tot de afwazigheid van hun beroep tegen de 
weigering. BekJaagden voeren uitvoerig verweer met betrekking tot de gevor- 
derde herstelmaatregel en burgerlijke vorderingen. Zij stellen dat de herstelvor- 
dering de toets conform artikel 159 Grondwet niet doorstaat

1.1 Met betrekking tot de toerekenbaarheid van de inbreuken aan beide be
klaagden

Eerste bekiaagde is zaakvoerder van tweede beklaagde, de
I, zijnde een bedrijf dat actief is als fabrikant en groothandel in fietsen, 

fietsonderdelen en toebehoren. Beklaagden zijn in het bezit van een milieuver- 
gunning klasse 3. Zij waren evenwel niet in het bezit van de vereiste steden
bouwkundige vergunning voor de door hen uitgevoerde werken en het verder 
gebruik van de opslagplaats van opslag van materiaal met spuitcabine. Het feit 
dat vroeger ook activiteiten zoals het spuiten van fietsen en onderdelen ge- 
beurden, maakt geen verschoning uit. Beide beklaagden zijn verantwoordelijk 
voor de inbreuken.

De feiten werden immers wetens en willens gepleegd binnen het kader van de 
rechtspersoon en houden intrinsiek verband met de verwezenlijking van het 
doel van de vennootschap (hof van beroep te Antwerpen, 26 oktober 2011 en 
30 januari 2013, onuitgegeven). Middels de uitbating genoten alle beklaagden 
inkomsten.

Aan de rechtspersoon kan een gebrekkige interne organisatie worden verwe- 
ten, waardoor de voorwaarden worden gecre6erd die het misdrijf mogelijk 
maakten. Door niet op te treden heeft zij wetens en willens een misdrijf ge- 
doogd en wordt zij als mededader aan het misdrijf beschouwd.

Het blijkt niet dat de rechtspersoon zich tegen het optreden van de verantwoor- 
delijke binnen de vennootschap heeft verzet of maatregelen heeft genomen om 
bepaalde handelingen en inbreuken te vermijden (Hof van Cassatie 22 mei 
2012, P.11.1723 N/19 en Hof van Cassatie 3 maart 2015, P.13.1261.N/1).

Beide beklaagden hadden de mogelijkheid om beslissingen te nemen om in
breuken te vermijden. Nalatigheid staat in causaal verband met de inbreuken. 
Zowel de zaakvoerder als rechtspersoon dragen een eindverantwoordelijkheid. 
Zij handelden vrijwillig zonder enige dwang.
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De rechtbank meent verder ook dat beklaagden zelf een actieve informatie- 
plicht, zodat zijzelf zich ervan moeten vergewissen of alle vergunningen in orde 
zijn. Onwetendheid maakt geen verschoning uit

Er is geen overmacht of onoverwinnelijke dwaling aangetoond.

Op grond van de vaststellingen van de verbalisanten en gelet op de eigen ver- 
klaring van eerste beklaagde (stuk 14 SD) acht de rechtbank de feiten A en B 
lastens beide beklaagden bewezen. ’ .... .. .......

1.2 Met betrekking tot de herstetvordering van het college van burgemeester 
en schepenen van de gemeente

Beklaagden verwijzen naar de drievoudige toets aan de prioriteitenorde van 
artikel 6.1.41 VTaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De rechtbank meent even- 
wel dat de herstelvordering de toets conform artikel 159 Grondwet wel volstaat. 
De rechtbank dient te oordelen over de wettigheid van het besluit en de motive- 
ring in het kader van een goede ruimtelijke ordening. In casu blijkt dat de oor- 
spronkelijke booghal werd herbouwd en uitgebreid werd en bovendien maar op 
1,25 meter van de perceelgrens werd opgericht. Dit gegeven duidt op de mani- 
feste strijdigheid met de ruimtelijke ordening, wat bevestigd werd door de Hoge 
Raad van het Handhavingsbeleid. Hierbij werd rekening gehouden met de hin- 
deraspecten, gebruiksgenot en vectoring van het evenwicht tussen naburige 
erven. De overige aangehaalde elementen met betrekking tot het ruimtelijk uit- 
voeringsplan en het bijzonder plan van aanleg worden niet weerhouden. Om die 
reden dient de herstelvordering te worden toegekend vermits enkel hierdoor de 
inbreuk kan worden opgeheven. De termijn voor uitvoering wordt bepaald op 
£en jaar na het in kracht van gewijsde gaan van onderhavig vonnis. Een 
dwangsom van 100,00 euro per dag vertraging wordt opgelegd vermits dit het 
enige middel blijkt te zijn om het herstel te bekomen. Tevens wordt de staking 
bevolen van het strijdig gebruik, conform de vorderingen van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente'

2 Strafmaat

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits in het belang van een goede ruimtelijke or
dening, de opgelegde stedenbouwkundige reglementeringen strikt dienen te 
worden nageleefd. Eerste beklaagde heeft een gunstig strafregister en tweede 
beklaagde een bianco strafregister. Zij komen nog in aanmerking voor een 
gunst. Gelet op de persoonlijke toestand van eerste beklaagde, meent de 
rechtbank dat een opschorting hem kan motiveren de milieuwetgeving na te 
leven en het herstel door te voeren. Voor tweede beklaagde wordt een uitstel 
verleend om die reden. De feiten vermengen zich in hoofde van tweede be
klaagde als zijnde gepleegd net eenzelfde opzet.

OM DEZE REDENEN,
DE RECHTBANK:
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Gelet op de artikelen reeds aangehaakJ in het vonnis en de artikelen:
■ 11,12,14, 31, 32,34 tot 37,40 en 41 wet van 15 juni 1935;
• 1 en 3 wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 28 december 2011;
• 28 en 29 wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen;
• 1 en 3 programmawet van 24 december 1993;
• 2, 3 en 4 wet 26 juni 2000;
• EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over de invoering 
van de euro;
• EU-verordenlng nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering 
van de euro;
• 161,162,162bis, 163,179,190,194 en 195 Wetboek van Strafvordering;
• 2, 3,25, 38,40,41,41 bis, 50, 65, 66 en 100 Strafwetboek;
• 1022 Gerechtelijke Wetboek;
• 1382 Burgerlijke Wetboek;
• 3, 6 en 8 § 1 wet 29 juni 1964;
door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen.

Rechtsprekend op tegenspraak:

Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling lastens eerste 
beklaagde { gedurende een termijn van drie jaar.

Veroordeelt tweede beklaagde ( I) voor de bewezen ver-
klaarde en vermengde tenlasteleggingen A en B tot een geldboete van 1 000,00 
euro verhoogd met 50 decimes en aldus gebracht op 6 000,00 euro.

Beveelt dat de tenuitvoeriegging van dit vonnis gedurende drie jaar za! worden 
uitgesteld wat betreft de geldboete uitgesproken lastens tweede beklaag
de.

Beveelt het herstel conform de vordering van het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente :, eiser in herstel, binnen een termijn
van een jaar onder verbeurte van een dwangsom met machtiging tot ambtshal- 
ve uitvoering van 100,00 euro per dag vertraging.

Beveelt de staking van het strijdig gebruik van de hangar.

Veroordeelt de beide beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de strafvordering 
belopendtot heden 153,14 EUR

Krachtens artikel 91 tweede lid van het KB van 28 december 1950 zoals gewij- 
zigd bij KB van 13 november 2012, houdende het algemeen regiement op de 
gerechtskosten in strafzaken, worden de beide beklaagden elk verocrdeeld tot 
betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 
euro.

Verplicht de tweede beklaagde bovendien tot betaling van een bedrag van 25 
euro bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke geweiddaden en aan de occasionele red- 
ders. Zegt dat dit bedrag vermeerderd wordt met 50 decimes en aldus 150,00 
euro bedraagt.

6



REA Antwerpen AFD Mechelen ' Nr. 8841 P. 8

verklaart eerste beklaagde > ) burgerrechtelijk aansprakelijk
voor de geldboetes, de gedingkosten, de vergoedingen en de bijdragen opge- 
legd aan de tweede beklaagden );

Rechtsprekend op burgerliik aebied

1 De vordering van de burgerlijke partij

De vordering is ontvankelijk. Evenwel meent de rechtbank dat de effectieve 
omvang van de schade niet concreet begroot en aangetoond wordt Een ex ae
quo begroting, in billijkheid dringt zich op zodat de rechtbank meent dat een 
bedrag van 2 500 euro verantwoord is, evenwel met toekenning van intresten 
vanaf 19 juni 2015, de gerechtelijke intresten en de kosten- Meer en anders 
gevorderd wordt afgewezen. De rechtsplegingsvergoeding wordt begroot op het 
basisbedrag.

2 De vordering van de burgerlijke partij het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente \

Deze is onontvankelijk. Evenwel wordt geen concrete schade van de gemeente 
aangetoond. Zij treedt ook op als eiser in herstel en in het openbaar belang en 
streeft dan ook geen persoonlijk belang na. De vordering is ongegrond en wordt 
afgewezen.

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK:

Verklaart de burgerlijke vordering van het college van burgemeester en sche
penen van de gemeente : onontvankelijk en bijgevolg ongegrond.

Verklaart de burgerlijke vordering van mevrouw ; ont
vankelijk en gegrond als voIgt:

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde ( en i
I) solidair om bij wijze van schadeloosstelling te betalen aan de bur

gerlijke partij ( :) de som van tweeduizend vijfhon-
derd euro (€ 2 500,00) te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de 
wettelijke intrestvoet vanaf 19 juni 2015 tot heden, de gerechtelijke intresten 
aan de wettelijke intrestvoet vanaf heden tot op de dag van de integrate beta- 
ling, de kosten en een rechtsplegingsvergoeding begroot op: 1 210,00 euro.

Houdt ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan.
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Aldus uitgesproken in open bare terechtzitting op 23 juni 2016.

Aanwezlg:
A. Mertens, alleenzetelend rechter;
Het lid van het Openbaar Ministerie, vermeld op het proces-verbaal van te
rechtzitting;
M. Lucas, grittier.

A. Mertens.
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