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2022/PGA/68 - 2022/VJll/21 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1 . ... 

2. 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

in persoon aanwezig 

1. Ten laste gelegde feiten 

' ' , ··~--- -----------------

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

A. 
Op de percelen gelegen te 

weiland gekadastreerd als 

met een globale oppervlakte van lha 07a 75ca, 

eigendom van 

ingevolge akte verleden dd. 

bouwland gekadastreerd als 

met een globale oppervlakte van 47a 20ca, 

eigendom van 

ingevolge akte verleden dd. 
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bouwland gekadastreerd als 

met een globale oppervlakte van 39a 41ca, 

eigendom van 

ingevolge akte verleden op 20 januari 2021 van 

allen gelegen in KMO zone, 

In strijd met artikel 6 al.1 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in airtikel 5, is 

onderworpen aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd, geëxploiteerd, verkav•~ld of een 

vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan, namelijk 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, stedenbouiwkundige 

handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te 

hebben uitgevoerd of als eigenaar te hebben toegestaan. De schendingen worden bestraft 

overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ru imtelijke Ordening. 

1. bij inbreuk op 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 gebruik van de terreinen voor de opslag van afgedankte voertuigen en 

autowrakken, schroot, bureelcontainers met materieel en containers met onderdelen, 

autobanden en materiaal. 

Van 8 juni 2017 tot 8 september 2020. 

ll. Bij inbreuk op artikel 4.2.1.5° b}: het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van en 

grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 

namelijk er worden tweedehandsvoertuigen, aanhangwagens en een vrachtwagen gestald. 

Van 8 juni 2017 tot 8 september 2020, 

Te 

door ... , 
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B •••• 

C •••. 

D . .•. 

[Eerste] en tweede verdachte tevens gedagvaard om, bij toepassing van art. 6.3.1. van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zich te horen veroordelen tot het herstel in de 

oorspronkelijke toestand door verwijdering van alle wrakken en voertuigen, allei afval en 

materiaal, de containers en mobiele barak, en de afvalbanden van alle betrokken percelen 

gelegen aan wegens gebrek aan omgevingsverguinning en 

strijdigheid met de ruimtelijke ordening, op vordering van het openbaar ministerie onder 

verbeurte van een dwangsom van telkens 250,- Euro per dag bij niet uitvoering van het 

bevolen herstel, nl. binnen de termijn van 1 maand na het in kracht van gewijsde treden van 

het vonnis. 

[Eerste] en tweede verdachte wordt tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 

42, 3° en/of 43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere 

verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel wegens de tenlastelegging A 

overeenkomstig de schriftelijke vordering van het OM neergelegd in het strafdossier. 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref.: 

Bedrag: 240,00 euro 

Financieel Assistent 

d.d. 8 april 2021 
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2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 22 november 2021 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als volgt beslist: 

Op strafgebied 

Stelt vast dat de strafvordering ongegrond is wat tenlastelegging A betreft, 

met b~trekking tot het bouwland gekadastreerd als 

(eigendom van 

met betrekking tot het bouwland gekadastreerd als 

(eigendom van 

Ten aanzien van 11 tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging A.I en A.11 vermengd enkel 

voorwat betreft het weiland gekadastreerd als eigendom van 

tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een t€~rmijn van 

3 jaar. 

Wijst de vordering tot verbeurdverklaring af. 

Veroordeelt tot betaling van: 
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Herstel 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 

met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding: bedraagt 

50,00 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 278,69 = 139,35 EUR 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp 1s. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 22 november 2021 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

2.3. 

op 21 december 2021 door de beklaagde 

beschikkingen, 

1tegen alle 

op 22 december 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagde 

tegen alle beschikkingen. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 21 december 2021 door de beklaagde VAN 

op 22 december 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagde 
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3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 14 september 2022. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door hemzelf. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de beklaagde als van het Openbaar 

Ministerie, werden t1jd 1g en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tiJdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de schuld en de straf zijn 

nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld in artikel 204 We:tboek van 

Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestredlen vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met betrekking tot de straf en de 

verbeurdverklaring is nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde e1n van het 

Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 
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Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest is de rechtsmacht van het hof 

daarom beperkt tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebieid van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld en de straf met inbegrip van de 

verbeurdverklaring. 

Aangezien het Openbaar Ministerie geen grief formuleerde met betrekking tot de vrijspraak 

van beklaagde voor het feit onder de tenlastelegging A.I en A.11 met betrekking tot het 

bouwland gekadastreerd als en het bouwland gekadai;treerd als 

is deze vrijspraak definitief verworven. 

5. Beoordeling ten gronde 

5.1. Op strafrechtelijk gebied 

1. Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten A.I en A.11 enkel wat betreft 

het weiland gekadastreerd als bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter op p. 8 

en 9 van het bestreden vonnis, welke door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt 

en door het hof wordt beaamd en overgenomen. 

De beklaagde voert in hoger beroep geen middelen aan die de overwegingen van de eerste 

rechter zouden kunnen ontkrachten. 

2. De eerste rechter heeft terecht vastgesteld dat de feiten voorzien onder de 

tenlasteleggingen A.I en A.11 de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een 

zelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te worden uitgesproken, nl. de 

zwaarste. 

BiJ de straftoemeting wordt reken ing gehouden met: 

de persoonlijke en socia le toestand en de persoonlijkheid van beklaagde voor zover 

deze uit het strafdossier en de behandeling ter terechtzitting zijn gebleken; 

zijn gunstig strafrechtelijk verleden waaruit blijkt dat hiJ éénmaal werd veroordeeld 

wegens een verkeersinbreuk; 

de omstandigheden en ernst van de feiten die getuigen van een gebrek aan respect 

voor de regelgeving van de ru imtelijke ordening; 
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het gegeven dat beklaagde inmiddels alles heeft opgeruimd en de herstelvordering 

zonder voorwerp 1s. 

Rekening houdend met al deze elementen heeft de eerste rechter aan beklaagde om 

oordeelkundige redenen, beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en 

aangepaste bestraffing opgelegd onder de vorm van een geldboete van 500,0Qi euro, na 

verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 4.000,00 euro, of een vervangende 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Het hof gelast eveneens uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde geldboete. Dit 

uitstel van tenuitvoerlegging, verbonden aan een proeftermijn van drie jaar moet een 

gepaste preventieve werking van de uitgestelde straf waarborgen. De beklaagde dient te 

beseffen dat deze gunstmaatregel kan worden ingetrokken wanneer hij tijdens de 

proefperiode opnieuw dergelijke feiten of andere ernstige feiten zou plegen. De duur van de 

vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de geldboete. 

Het Openbaar M inisterie vorderde schriftelijk op 8 maart 2021 (stuk 128 strafdossier) op 

grond van art. 42,3° en 43bis Sw. ten aanzien van elke beklaagde de bijzondere 

verbeurdverklaring van het wederrechtelijk verkregen vermogensvoordeel, begroot op 

16.800,00 euro hetzij 350,00 euro per maand huur x 48 maanden. Ter zitting verzocht het 

Openbaar Ministerie dit bedrag te herleiden tot 14.000,00 euro hetzij 40 maanden x 350,00 

euro. 

Dit bedrag werd door beklaagde cijfermatig betwist vermits hij nooit huurgeliden heeft 

ontvangen voor het ter beschikking stellen van zijn perceel, eerst aan 

en later aan zijr 

verklaarde op 19 december 2020 (stuk 109) dat hij maandelijks 350,00 

huur betaalde voor het gebruik van de grond. Dit is in tegenstrijd met de overeenkomst 

tussen beklaagde en waarbij de huur werd bepaald op 500,00 euro per 

jaar. Betalingsbewijzen van de huur bevinden zich niet in het strafdossier. Beklaa1gde houdt 

voor alleszins geen euro huur te hebben ontvangen. 

Op basis van deze gegevens is er twijfel of beklaagde huur heeft ontvangen en of hij illegale 

vermogensvoordelen heeft genoten zodat het hof geen verbeurdverklaring van de illegale 

vermogensvoordelen oplegt. 
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5.2. De herstelvordering 

In de dagvaarding formuleerde het Openbaar Ministerie een herstelvordering op grond van 

art. 6.3.1. VCRO teneinde beklaagde te horen veroordelen tot verwijdering van alle wrakken 

en voertu igen, alle afval en materiaal, de containers en mobiele barak binnen eein termijn 

van 1 maand op straffe van een dwangsom van 250,00 euro. 

Ter zitting bevestigde het Openbaar Ministerie dat het perceel volledig opgeruimd was en 

derhalve de herstelvordering zonder voorwerp is. 

5.3. De kosten 

Terecht werd beklaagde door de eerste rechter veroordeeld tot betaling van 

een bijdrage tot financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand, ,die thans 

na indexatie 24,00 euro bedraagt; 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken, die thans na indexatie 52,42 

euro bedraagt. 

6. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artike len: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 190, 190ter, 191, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210 ern 211 van 

het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40, 65 en 66 van het Strafwetboek 

4.2.1.5°.a) en b), 6.2.1.lid 1.1° en 6.3.1 §6 van de Vlaamse Codex RILiimtelijke 

Ordening 

1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 
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6 van het KB van 26 april 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 

1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

7. Besl issing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen van beklaagde en van het Openbaar Ministerie ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied en met betrekking tot de herstelvordering 

Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat: 

de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedel ijnsbijstand thans 24,00 

euro bedraagt; 

de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken thans 52,42 euro bedlraagt; 

De kosten 

Bevestigt het bestreden vonnis wat de veroordeling tot de kosten in eerste aanleg betreft; 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in hoger beroep, deze voorgeschoten door de openbare partij ein in totaal 

begroot op 115,19 euro; 

Al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de thans nog weerhouden feiten; 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Plaatsvervangend raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 12 oktober 2022 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met biistand van eriffler 




