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Afdeling Mechelen
Openbare terechtzittinq van 29 januari 2016

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

Inzake van het Openbaar Ministerie

en de burgerlijke partij:

3to
te , wonende te

3iJ
geboren te i, wonende te

aeboren

- Beiden vertegenwoordigd door Mr. Nathalie Goossens loco Mr. Jeroen De 
Coninck, advocaat te 2018 Antwerpen, kantoorhoudend te Mechelsesteenweg 
120.

tegen:

332 , geboren te
, , wonende te , van

nationaliteit

- Bijgestaan door Mr. Ann Bellens, advocaat te 2800 Mechelen, kantoorhou
dend te Nekkerspoelstraat 97.

VERDACHT VAN:

te tussen 18 januari 2011 en 15 januari 2014

Op de percelen, gelegen te . aekadastreerd als
eigendom van:
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, geboren te
betreft perceel betreft en gepacht wordt door

, geboren te wat de per-

wat

celen
latenschap van zijn moeder

en overleden te

betreft, eigendom verkregen krachtens een na- 
, geboren te

en

, geboren te en zijn 
, ei-echtgenote geboren op

gendom verkregen door aankoop, akte ontvangen op 22 juli 2003 door notaris 
te

A. bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met 
de vergunning, hetzij na vervai, vernietiging, verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde 
handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.15° (het gewoonlijk gebruiken, aan- 
leggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval).

B. 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 vervai, vernietiging, verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hiernavermelde 
handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.15° (het gewoonlijk gebruiken, aan- 
leggen of inrichten van een grand voor het parkeren van voertuigen, wagens of 
aanhangwagens).

C. 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 vervai, vernietiging, verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hiernavermelde 
handelingen, zoals bepaald bij 4.2.15° (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of 
inrichten van een grond voor het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrich- 
tingen die voor de bewoning kunnen worden gebruikt zoals woonwagens, kam- 
peerwagens, afgedankte voertuigen, tenten, buiten de gevallen zoals nader ge- 
preciseerd in artikel 4.2.1.5°c).

Gelet op de processtukken.

Gehoord de burgerlijke partijen in hun middelen en besluiten. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering.

Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging.
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Op strafqebied

1 De tenlasteleggingen

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

Op 19.01.2011 verrichtte de stedenbouwkundig inspecteur, verbonden aan het 
Agentschap Inspectie RWO, een controle uit betreffende een terrein aan de

. De vaststellingen werden vanop de openbare weg 
verricht. Er werd vastqesteld dat over de percelen , eigen-
dom van de , allerlei afval, schroot en materieel ver-
spreid lag en een caravan stond. Er stonden ook voertuigen (o.a. een bestel- 
wagen en tractor) en verschillende autowrakken gestald. Tevens kon een ruine 
van een deel van de voormalige hoeve en een ingevallen stal/schuur opgemerkt 
worden tussen het ondoordringbare struikgewas. Aan de overzijde van de weg 
(perceel 467, gepacht door de heer Van De Ven) stonden verschillende afge- 
dankte machines en voertuigen gestald, alsook een caravan. De vaststellingen 
werden gestaafd met een fotodossier.

Voor de stalling en opslag van de afgedankte voertuigen, aanhangwagens ca
ravans, materiaal, materieel en afval was geen stedenbouwkundige vergunning 
voorhanden.

Er werd aan mondeling een stakingsbevel gegeven voor
de opslag van afval, materieel, schroot, caravans en voertuigen. Het stakings
bevel werd bekrachtigd bij beslissing van 26.01.2011.

De heer verklaarde op 09.05.2011 dat de grote meerderheid van
de voertuigen nog operationeel was en door hem werden gebruikt. Er waren 
wel niet gebruikte voorwerpen die hij stapsgewijs zou verwijderen. Hij stelde te 
voorzien hiermee tegen het einde van 2011 klaar te zijn.

Op 10.08.2011 werd nazicht van de situatie gedaan. Er werd vastgesteld dat de 
situatie niet wezenlijk verschilde van deze bij de vaststellingen van 19.01.2011. 

-Er was. nog steeds allerlei afval, schroot, voertuigen, materiaal en materieel 
verspreid over de percelen. Bovendien waren er drie caravans geplaatst. De 
vaststellingen werden opnieuw gestaafd met een fotodossier.

Op 23.07.2012 stelde de stedenbouwkundig inspecteur een herstelvordering
op.

Op verzoek van , eigenaar van het per
ceel stelde plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Filip Maes op
30.10.2012 vast dat voormeld perceel ontdaan was van alle goederen en afval.

Op 14.01.2014 werd opnieuw ter plaatse gegaan. Daarbij werd het volgende 
vastgesteld:
- op het perceel , dat als weiland werd verpacht aan de heer

, bevonden er zich onder meer op het voorste gedeelte van het 
terrein een witte container, een rode vee-transportaanhangwagen, plastic
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afdekzeilen, betonnen rioolonderdelen, bouwafval, een badkuip en een trac
tor met giertank;

- op de percelen die eigendom zijn van
was de situatie quasi onveranderd gebleven sinds de 

vorige vaststellingen; het terrein, met bouwvallige veestai, werd ingepalmd 
door (landbouw)werktuigen met bijhorende aanhangwagens/werktuigen, af- 
gedankte (sta)caravans en containers, en allerlei opgeslagen materieel, 
materiaai en afval;

- op de aanpalende percelen (eigendom vart
I bevonden zich een groene kiepbak gevuld met me- 

talen onderdelen, opgestapelde treinbilzen, een badkuip, een gewezen ma- 
zouttank, een rode kiepbak voor tractor gevuld met tractorbanden, materiaai 
en afval, en op het einde van het perceel nog een container, een aanhang- 
laadbak, betonnen rioolonderdelen en ander materieel.

De vaststellingen werden andermaal gestaafd met een fotodossier.

Op verzoek van stelde gerechtsdeurwaarder Lydia
Mampaey op 16.03.2015 vast dat het terrein met perceelnummei volledig 
was vrijgemaakt (nadat bij vonnis van de vrederechter te
Willebroek van 13.10.2014 was veroordeeld tot ontruiming van voormeld per
ceel).

Op 18.08.2015 stelde de politie vast dat:
- de percelen (eigendom van erfgenaam ) en

(eigendom van ) in hun oospronkelijke toestand
hersteld waren;

- de percelen (eiaendom van ) en (eigen
dom van ) niet hersteld waren in hun oorspronkelijke
toestand;

- de percelen (eigendom van niet hersteld
waren in hun oorspronkelijke toestand.

Er werd opnieuw een fotodossier van de vaststellingen gevoegd.

De stedenbouwkundig inspecteur deed nazicht op 24.09.2015 en noteerde dat:
- perceel werd hersteld in de oorspronkelijke toestand door het afvoeren 

van alle materiaai en materieel;
- er op percelen inspanningen werden gedaan om een

en ander op te kuisen, doch dat er nog steeds strijdig gebruik was door op- 
slag van materiaai en materieel; zo werden er onder meer een oplegger, 
meerdere vervallen caravans, plastiek zakken, een container, meerdere 
onbruikbare tractoren, meerdere kranen aangetroffen.

De rechtbank is van oordeel dat op basis van deze elementen de onder de ten- 
lasteleggingen A, B en C voor de periode tussen 18.01.2011 en 15.01.2014 
weerhouden inbreuken afdoende bewezen zijn in hoofde van beklaagde, de 
heer . Hieromtrent werd er overigens geen betwisting gevoerd door
de heer'
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2 Straftoemeting

Bij de straftoemeting dient enerzijds rekening te worden gehouden met de per- 
soonlijkheid van de beklaagde, en anderzijds met de ernst en het laakbaar ka- 
rakter van de ten laste gelegde feiten.

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

%
Beklaagde dient te beseffen dat hij zijn individueel belang niet mag laten voor- 
gaan boven het algemeen belang, dat gebaat is met een goede ruimtelijke orde.

Alle bewezen verklaarde feiten zijn bovendien de uitvoering van eenzelfde mis- 
dadig opzet, zodat bij toepassing van artikel 65 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 hierna bepaal- 
de straftoemeting verantwoord voor.

Er wordt ook rekening gehouden met het strafrechtelijk verleden van beklaagde. 
Beklaagde liep in het verleden reeds drie correctionele veroordelingen en zes 
veroordelingen door de politierechtbank op.

Rekening houdend met deze elementen, en met het feit dat beklaagde reeds 
gedeeltelijk tot herstei is overgegaan (waaraan evenwel het vonnis van de vre- 
derechter te Willebroek van 13.10.2014 niet geheel vreemd zal zijn), is de 
rechtbank van oordeel dat een geldboete met gedeeltelijk uitstel, zoals hierna 
bepaald, gepast voorkomt ter bestraffing van beklaagde voor de voorliggende 
feiten en als stimulans voor beklaagde om recidive te vermijden.

Beklaagde dient te weten dat bij een veroordeling naar aanleiding van een 
nieuw feit in de proeftijd of bij niet naleving van een van de opgelegde voor- 
waarden, het thans verleende uitstel kan worden herroepen.

% >

3 De herstelvordering

De herstelvordering is afdoende gemotiveerd en beoogt de goede ruimtelijke 
ordening.

Tot deze herstelvordering werd beslist door de bevoegde instanties met inacht- 
neming van de substantiate vormvoorschriften. Uit niets blijkt dat de beslissing 
werd genomen met machtsafwending, machtsoverschrijding of miskenning van 
enig beginsel van behoorlijk bestuur. De herstelvordering strookt dan ook met 
de wet.

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid heeft op 24.08.2012 een positief 
advies verleend met betrekking tot de herstelmaatregel.

De herstelvordering dient dan ook te worden ingewilligd zoals hierna bepaald.
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Beklaagde verzocht ter zitting om uitstel teneinde hem de kans te geven om de 
percelen in kwestie vrijwillig te ontruimen. De rechtbank is evenwel van oordeel 
dat aan beklaagde reeds meer dan voldoende tijd werd gegeven om vrijwillig tot 
uitvoering van de herstelvordering over te gaan.

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK:

Gelet op de artikelen reeds aangehaald 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-verordening nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering 
van de euro;
© 3 en 4 voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering;
• 161, 162, 162bis, 163, 179, 190, 194 en 195 wetboek van strafvordering;
• 2, 3, 25, 38, 40, 41, 65 en 100 strafwetboek;
. 8§ 1 wet29juni 1964;
• 1022 gerechtelijk wetboek;
• 6.1.1. 10 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen.

Rechtsprekend op tegenspraak:

Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde en vermengde tenlasteleg- 
gingen A, B en C tot een geldboete van 1 000,00 euro verhoogd met 50 deci- 
mes en aldus gebracht op 6 000,00 euro.

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal vervangen 
worden, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn vermeld in artikel 
40 van het strafwetboek, op 90 dagen.

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis gedurende drie jaar zal 
worden uitgesteld wat betreft de helft van de geldboete uitgesproken las- 
tens beklaagde.

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor het gedeelte met uitstel van 
de geldboete zal vervangen worden, bij gebreke van betaling binnen de wette
lijke termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek, op 45 dagen.

Veroordeelt beklaagde, bij toepassing van artikel 16.1.41. en volgende van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, tot herstel van de percelen gelegen te
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gekadastreerd onder
in de oorspronkelijke staat, en tot sta

king van het strijdig gebruik van de percelen.

Deze maatregel houdt in:
- het verwijderen van het aanwezige afval, autowrakken, materiaal en mate- 

rieel naar een daartoe bestemde plaats;
- het verwijderen van de voertuigen en caravans;
- de staking van het strijdig gebruik van de percelen voor de opslag van afval, 

autowrakken, materieel, het plaatsen van voertuigen en caravans en bewo- 
nen ervan.

Bepaalt de termijn van herstel op zes (6) maanden vanaf de betekening van d'rt 
vonnis.

In het geval dat de plaats niet vrijwillig in de vorige staat wordt hersteld binnen 
de gestelde termijn, wordt bevolen dat de Gewestelijk stedenbouwkundig in
spected, van ambtswege in de uitvoering van dit vonnis kan voorzien wat het 
herstel betreft, onder zijn leiding en toezicht van de eerste daartoe aangezochte 
gerechtsdeurwaarder, deze desnoods bijgestaan door de openbare macht.

Zegt dat wie het vonnis doet uitvoeren gerechtigd is om de van de herstelling 
van de plaats afkomstige materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, 
op te slaan en te vernietigen op een gekozen plaats.

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is tot alle uitvoeringskosten, te 
verminderen met de opbrengst van de verkoop van de materialen en voorwer
pen.

Verklaart de uitvoeringskosten invorderbaar op vertoon van een staat of afreke- 
ning, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter.

Zegt dat de herstelmaatregel wordt opgelegd onder verbeurte van een dwang- 
som van 250,00 euro per kalenderdag vertraging in het voltooide herstel, met 
een maximum van 250 000,00 euro, en dit vanaf de dag volgend op de laatste 
dag van de gestelde hersteltermijn.

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering belopend tot he- 
den 36,74 EUR

Krachtens artikel 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, wordt de beklaagde veroordeeld tot betaling van de vaste ver- 
goeding voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 EUR.

Verplicht de beklaagde bovendien tot betaling van een bedrag van 25 EUR bij 
wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. Zegt 
dat dit bedrag vermeerderd wordt met 50 decimes en aldus 150,00 EUR be- 
draagt.
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Rechtsprekend op burqerliik qebied.

De burgerlijke vordering van de heer en mevrouw

De buraerliike vordering van de heer en mevrouw
strekt ertoe om beklaagde te veroordelen tot 

betaling van € 1,00 provisioneel, en hem te veroordelen tot de rechtsplegings- 
vergoeding.

De burgerlijke partijen zijn de eigenaars van het terrein gelegen te
De rechtbank acht het aannemelijk dat zij schade 

hebben geleden door de lastens • bewezen verklaarde ten-
lasteleggingen, en de provisioneel gevorderde schadevergoeding is geenszins 
overdreven, zodat deze kan worden toegekend.

Tot slot dient in toepassing van artikel 162bis, lid 1 van
het wetboek van strafvordering, te worden veroordeeld tot betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke partijen, op basis van de vordering 
van deze laatste begroot op het basisbedrag van € 165,00.

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK:

Recht doende op de burgerlijke vordering van de heer
3n mevrouw

Verklaart deze vordering ontvankelijk en gegrond als voIgt:

veroordeelt beklaagde te betalen aan de burgerlijke partijen (de heer
en mevrouw ) de som

van een euro (€ 1,00) provisioneel en een rechtsplegingvergoeding begroot 
op: € 165,00 euro.

Houdt ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan.
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Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 29 januari 2016

Aanwezig:

Y. Hendrickx, alleenzetelend rechter
Het lid van het openbaar ministerie, vermeld op het proces-verbaal van terecht
zitting
H. Huybrechts

H.
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