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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR 

met kantoren te 2018 ANTWERPEN, Lange Kievitstraat 111-113 bus 55 

eiser tot herstel 

op de zittingen van 18 november 202,0 en 10 december 2020 vertegenwoordigd door mr. 

advocaat biJ de balie provincie 

tegen 

; 't ~ 1. 
ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel t e 

beklaagde 

op de zittingen van 18 november 2020 en 10 december 2020 vertegenwoordigd door mr. 

loco mr. beiden advocaat bij de balie provincie 

de heer vaste vertegenwoordiger van eveneens in persoon 

aanwezig op de zittingen van 18 november 2020 en 10 december 2020 

3'i-~ 2. 
rijksreg1sternummer 

geboren te JP 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

op de zitting van 18 november 2020 in persoon aanwezig en bijgestaan door mr 

advocaat biJ de balie provincie 
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op de z1tt1ng van 10 december 2020 in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

loco mr 

3. 

ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel te 

beklaagde 

berden advocaat bij de balie provincie 

op de zittingen van 18 november 2020 en 10 december 2020 vertegenwoord igd door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

4. 

rijksregrsternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

op de zittingen van 18 november 2020 en 10 december 2020 vertegenwoordigd door mr. 

3dvocaat biJ de balie provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

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

Te 

de eerste en de tweede, als opstalhouder en exploitant enerz ijds en als verhuurder 

anderz1Jds, 

de derde en de vierde, als huurder en exploitant, 

op de percelen aldaar gelegen 

gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

eigendom van 

grond betreft en van 

en 

wat het opstalrecht betreft, 
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ingevolge akte verleden op 1.11.1987, verlengd op 29.12.2017, 

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 vermelde handelingen te hebben 

uitgevoerd, gelegen in agrarisch gebied, in het RUP zonevreemde woningen en in 

Vogelrichtlijngebied 

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

1. 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 

vergunningsphchtig werd aangemerkt, 

namelijk: een runderstal eh hangar te hebben omgevormd tot een zelfbedieningszaak voor 

tuingerief en dierenvoeding onder de merknaam waarbij de winkelruimte meer dan 

100m2 oppervlakte in beslag neemt en de handelsoppervlakte zodoende wordt uitgebreid 
met 446,58 m2

. 

Van 13 oktober 2008 tot 26 september 2009, de verianng van de strafvordering terzake de 

tenlastelegging rechtsgeldig gestuit ziinde door daden van onderzoek of vervolging, namelijk 

bq kantschrift van het OM dd. 3 ju li 2014 zoals beantwoord door de Inspectie RWO te 

op 23 tuit 3014, (stuk 175) 

De eerste en de tweede, 

ll. 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 opslaan in een tot handelsruimte omgevormde stall ing en in open lucht van 

elektrische apparaten en allerhande huisraad. 

Van 1 juli 2006 tot minstens 5 1uni 2018. 

De eerste en de tweede te hebben toegestaan, de derde en de vierde te hebben gebruikt, 
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Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref. 

Bedrag 230,00 euro 

Ontvanger (get.) 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

d.d 22 oktober 2020 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 22 maart 2019 door de rechtbank van eerste 

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

Nu in casu het gebruik van de loods geviseerd wordt, herkwalif1ceert de rechtbank 

tenlastelegging Il als volgt: 

"Bij inbreuk op artikel 6.1.1, 6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening, na de datum van 

inwerk,ngtreding van dit decreet, een inbreuk te hebben gepleegd op de plannen van aanleg 

en verordeningen, tot stand gekomen volgens de bepalingen van het decreet betreffende de 

ruimtelijke ordening, gecoórdineerd op 22 oktober 1996 en die nog van kracht waren omdat 

ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavig 

decreet dat de uitgevoerde handelingen vergund zijn, of het gaat om onderhoudswerken aan 

een hoofdzakelijk vergunde constructie of om handelingen die vrijgesteld zijn van de 
vergunningsplicht; 

namelijk: het gebruik van de stallingen als opslagplaats bij de uitbating van een 

handelsruimte van elektrische apparaten en allerhande huisraad in strijd met de bestemming 

als agransch gebied, overeenkomstig het gewestplan, te hebben voortgezet. 

De feiten thans omschreven als 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, na 1 me, 2000 stedenbouwkundige handelingen te hebben gepleegd, te 

hebben toegestaan of aanvaard, in strijd met artikel 6.2.1, 4° van de Vlaamse Codex 

Rwmtelijke Ordening, tenzij het gaat om handelingen, vermeld ,n artikel 6.2.2, 6 °." 
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- __ , . .. . . ---------------------

Op strafgeb1ed 

Verleent akte aan de stedenbouwkundig inspecteur van z1Jn vrijwillige tussenkomst. 

Herkwallficeert tenlastelegging Il zoals hierboven aangegeven. 

Beperkt de incnminatieperiode van tenlastelegging Il als volgt: 

"van 1 april 2011 tot 5 Juni 2018" 

Verklaart de tenlastelegging I bewezen in hoofde van eerste en tweede beklaagde. 

Stelt vast dat de redelijke termijn werd overschreden en spreekt de veroordeling bij 

eenvoudige schuldigverklaring uit. 

Verklaart de ten lastelegging Il bewezen in hoofde van eerste, tweede, derde en vierde 

beklaagde. 

Ten aanzien van 

Veroordeelt 

ten lastelegging Il: 

, eerste beklaagde 

voor de 

tot een geldboete van 1000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

8000,00 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

juridische tweedeliJnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 
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Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging Il: 

tot een geldboete van 500,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

4000,00 EUR. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen . 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

juridische tweedeliJnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken . Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een b1Jdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Ten aanzien van 

beklaagde 

Veroordeelt 

ten laste legging Il: 

, derde 

voor de 

tot een geldboete van 1000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

8000,00 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

juridische tweedeliJnsbijsta nd. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een biJdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 
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Ten aanzien van vierde beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging Il: 

tot een geldboete van 500,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

4000,00 EUR. Boete vervangbaar b1J gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

ju rldische tweedeli jnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden . 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze 

In hoofde van beklaagde op 1/4 x 110,13 = 27,53 EUR. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in 

hoofde van beklaagde op 1/4 x 110,13 = 27,53 EUR. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot 

deze in hoofde van beklaagde op 1/4 x 110,13 = 27,53 EUR. 

Veroordeelt beklaagde wt de kosten van de strafvordering en begroot deze 

in hoofde van beklaagde op 1/4 x 110,13 = 27,53 EUR . 

Verklaart verbeurd ten aanzien van eerste beklaagde: 

131.000 euro 

Verklaart verbeurd ten aanzien van derde beklaagde: 
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25.800,00 euro 

HERSTEL 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde tot het herstel in de oorspronkelijke staat van de 

percelen gelegen te 

hetgeen inhoudt: 

gekadastreerd als 

het staken van het strijdig gebruik van de voorste loods als winkel en/of opslagruimte 

voor een oppervlakte die ruimer is dan de in de bouwvergunning van 13/10/2008 en 

t ijdelij ke vergunning van 2 februari 2017 toegestane oppervlakte van 260 m2; 

Bepaalt dat voormeld herstel binnen de termijn van 6 maanden ingaande vanaf het in kracht 

van gewijsde gaan van huidig vonn is dient te gebeuren . 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel 

niet wordt voldaan, tot betaling aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van een 

dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 

verstnjken van de hogervermelde hersteltermijn en in zoverre dit vonnis vooraf werd 

betekend. 

Bepaalt het bedrag waarboven geen dwangsommen meer verbeurd worden op 100.000,00 

euro. 

Machtigt de gewestelij k stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 

gemeente Stabroek om bij st1lz1tten van eerste en tweede beklaagde binnen voormelde 

termijn zelf tot het herstel in de vorige toestand over te gaan. 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde in dat geval tot alle uitvoeringskosten, verminderd 

met de opbrengst van de verkoop van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op 

vertoon van een staat opgesteld door de overheid die het vonnis uitvoert of begroot en 

uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter. 

Veroordeelt eerste, tweede, derde en vierde beklaagde tot het herstel in de oorspronkelijke 

staat van de percelen gelegen te gekadastreerd als afdeling 

hetgeen inhoudt: 
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het staken van het str1Jd1g gebruik van de achterste loods voor de opslag van elektro

en huishoudgoederen; 

Bepaalt dat voormeld herstel binnen de termijn van 6 maanden ingaande vanaf het in kracht 

van gewijsde gaan van huidig vonnis dient te gebeuren. 

Veroordeelt eerste, tweede, derde en vierde beklaagde, voor het geval dat aan de 

veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, tot betaling aan de gewestelij k 

stedenbouwkundig inspecteur van een dwangsom van 250,00 euro per dag vertr aging vanaf 

de eerste dag volgend op het verstrijken van de hogervermelde hersteltermijn en in zoverre 

dit vonnis vooraf werd betekend. 

Bepaalt het bedrag waarboven geen dwangsommen meer verbeurd worden op 100.000,00 

euro. 

Machtigt de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester m naam van de 

gemeente om bij stilzitten van eerste, tweede, derde en vierde beklaagde binnen 

voormelde termijn ze lf tot het herstel in de vorige toestand over te gaan 

Veroordeelt eerste, tweede, derde en vierde beklaagde in dat geval tot alle 

uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van de verkoop van de materialen en 

voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat opgesteld door de overheid die het 

vonnis uitvoert of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter. 

Houdt de burgerl ijke belangen aan. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 22 maart 2019 op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen : 

op 17 apri l 2019 door de beklaagde tegen al de beschikkingen, 

op 17 april 2019 door de beklaagde tegen al de beschikkingen, 

op 19 agnl 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanz ien van beklaagden 

tegen al de beschikkingen op strafrechtelijk gebied, 

op 23 april 2019 door de beklaagden 

tegen al de beschikkingen, 
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- op 23 april 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagden 

en tegen alle beschikkingen. 

2.3. 

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

op de gri ffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen : 

- op 17 april 2019 door de beklaagde 

op 17 april 2019 door de beklaagde 

- op 19 april 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagden 

en 
- op 23 april 2019 door de beklaagden en 

- op 23 april 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagden 

en 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zit tingen van 18 november 2020 en 10 december 

2020. 

Het hof heeft hierb1J gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar M inisterie in zijn uiteenzetting van de zaak en m zij n vordering, 

de eiser tot herstel in ziJn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd, 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman, 

voornoemd. 

de beklaagde in haar middelen van verdediging, ontwikkeld door haar 

raadsman voornoemd, 

- de beklaagde tn haar middelen van verdediging ontwikkeld door haarzelf en 

door haar raadsman voornoemd, 

- de beklaagde en de beklaagde m hun middelen van 

verdediging, ontwikkeld door hun raadsman voornoemd. 

De neergelegde conclus ies en stukken werden in het beraad betrokken. 
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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 beklaagde 

beklaagde beklaagde als van het Openbaar Ministerie, 

werden tiJdig 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 tiJd1g Ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden 

vonnis heeft gewezen en de daann bepaalde grieven met betrekking tot de procedure, 

schuld aan de feiten sub I en Il, de strafmaat en de herstelvordering zlJn nauwkeurig. 

3. 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 procedure, schuld aan 

de feiten sub I en Il, de strafmaat en de herstelvordering zijn nauwkeurig. 

4. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten aanzien van beklaagde 

en beklaagde !Oals 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 grief met betrekking tot de strafmaat is nauwkeurig. 

5. Het verzoekschrift van de beklaagde ~n 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 procedure, de schuld aan de feiten sub Il, de strafmaat en de herstelvordering zijn 

nauwkeurig. 

6. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten aanzien van beklaagde 

en 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 daann 

bepaalde grief met betrekking tot de strafmaat Is nauwkeurig. 

7. Gelet op het bovenstaande z1Jn de hogere beroepen van de beklaagden en van het 

Openbaar Mm1stene regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 
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4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede hd Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het 

hof zich daarom uit 

- Ten aanzien van beklaagde tot de beoordeling van de beschikkingen 

op strafrechteliJk gebied van het bestreden vonnis die betrekking hebben op de 

procedure, de schuld aan de feiten sub I en Il, de strafmaat en de herstelvordering. 

- Ten aanzien van beklaagde : tot de beoordeling van de beschikkingen op 

strafrechtelijk gebied van het bestreden vonnis die betrekking hebben op de 

procedure, de schuld aan de feiten sub I en Il, de strafmaat en de herstelvordering. 

- Ten aanzien van beklaagde en beklaagde : tot de beoordeling 

van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het bestreden vonnis die 

betrekking hebben op de procedure, de schuld aan de feiten sub Il, de st rafmaat en 

de herstelvordering. 

Het hof herstelt de materiele vergissing op 

p. 3 van het bestreden vonnis bij de omschrijving van de tenlastelegging I waarbij 

vermeld werd ... op 23 juli 3014 in plaats van 23 juli 2014. 

p. 16 randnummer 27 §2 waarbij er sprake is van de stedenbouwkundige ingenieur in 

plaats van de stedenbouwkundige inspecteur. 

5. Omschrijving van de feiten 

De eerste rechters hebben t erecht het feit sub Il heromschreven alsook de t ijdsperiode 

aangepast zoals uiteengezet op p. 9 en 10 onder rubriek 9 die het hof herhaalt en 

overneemt. 

Enkel het wederrechtelijk gebruik van de loods wordt geviseerd (en niet het gewoonlijk 

gebruiken van de grond: inbreuk op art. 4.2.1.5°a) VCRO) hetgeen een inbreuk uitmaakt op 

art. 6.2.1.4° VCRO nl. het gebruik van stalling als opslagplaats btj de uitbat ing van de 

handelsruimte van elektrische apparaten en allerhande huisraad in striJd met de 

bestemming als agrarisch gebied, overeenkomstig het gewestplan, te hebben voortgezet en 

dit "van 1 april 2011 tot 5 juni 2018" (laatste plaatsbezoek GSI). 
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• . -•- ~ .a--..u.-.. --•-----------------

Deze heromschnJving Is duidelijk gepreciseerd in tijd en ruimte en wiJzigt de aanhangige 

feiten niet en partijen hebben hierover standpunt kunnen innemen ingevolge de schriftelijke 

vordering van het Openbaar Ministerie zoals neergelegd op 10 Januari 2019 ter griffie in de 

procedure voor de eerste rechter. 

Het gegeven dat het opslaan van allerhande afval en afgedankte materialen buiten de loods 

niet langer geviseerd wordt door deze heromschrijving maar enkel het opslaan van 

elektrische apparaten en huisraad in de loods in een kortere periode, houdt geen 

miskenning van art. 6.3 (a) EVRM in. 

Immers de rechter ten gronde is verplicht aan het voor hem gebrachte feit de juiste 

kwalificatie te geven, ook indien de nieuwe omschrijving het bestaan inhoudt van andere 

constitutieve bestanddelen dan die welke de oorspronkelijke omschrijving inhield op 

voorwaarde dat deze kwalificatie hetzelfde feit beoogt en het recht van verdediging wordt 

geeerb1edigd. 

De partIJen werden niet gehinderd In de mogelijkheid om hun verdediging adequaat te 

voeren en alle gewenste middelen naar voren te brengen zowel in eerste aanleg als in 

beroep. Zij konden voor de rechter niet alleen alle regel~atig tegen hen aangevoerde 

gegevens vrij tegenspreken, maar konden ook elk voor hen gunstig verweer doen gelden. 

6. De verjaring 

1. De strafvordering met betrekking tot het feit l Is vervallen door verjaring. 

Het feit sub I heeft betrekking op het omvormen van een runderstal en hangar tot een 

zelfbedieningszaak voor tuingerief en dierenvoeding onder de naam Deze 

handelingen situeerden zich van 13 oktober 2008 (zijnde de datum van het verkrijgen van de 

vergunning voor bestemmingswijziging tot berging naar verkooppunt volgens ingediend plan 

beperkt tot 100 m 2
) tot 26 september 2009, de dag waarop de winkel :>penging. 

De verJaring van de strafvordering werd binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn het 

laatst nuttig gestuit door een daad van onderzoek in de zin van art.22 V.T.Sv. met name door 

het kantschnft van 23 juli 2014 van het Openbaar Ministerie (stuk 175 strafdossier). Het hof 

stelt derhalve vast dat de verjaring van het feit I is ingetreden op 23 Juli 2019. 

r PAGE □ 1 -000019653b4 -0014 -0042- □1- □ 1-iT7 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/C0/462 - p 15 

2 De strafvordering met betrekking tot het feit sub Il zoals hierboven heromschreven en na 

aanpassing van de t ijdsperiode ( ) is niet verjaard. 

Het niet-vergund gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschnften Is geen voortdurend 

misdrijf. Dit is een misdrijf dat bestaat in een ononderbroken en door de dader bestendigde 

wederrechtelijke toestand. De daden van gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften 

vormen elk als dusdanig een aflopend misdrijf voor zover zij ruimtelijke implicaties hebben. 

Deze verscheidene daden van gebruik kunnen wegens éénhe1d vah opzet een enkel 

voortgezet misdrijf opleveren, zodat onder voortzetten in de zin van art. 6.1.1. eerste lid 6° 

VCRO valt het stellen van daden van gebruik van een omgevormde stalling als. opslagplaats 

bij de uitbating van een handelsruimte van elektrische apparaten en allerhande huisraad in 

striJd met de bestemming als agrarisch gebied zoals bepaald in het gewestplan. De verjaring 

loopt niet zolang blijvend handelingen tot gebruik, zonder een tussentijdse onderbreking die 

tot verjaring leidt, worden gesteld (vgl. Cass. 30.01.2018, P.2016.1161.N). 

Deze feiten sub Il die onderling niet gescheiden zijn door een verjaringstermijn, zijn in 

hoofde van de vier beklaagden de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van éénzelfde 

misdadig opzet, zodat deze feiten - in de mate dat ze bewezen worden geacht - één 

strafbare gedraging uitmaken en de verjaring van de strafvordering voor al deze feiten 

samen slechts een aanvang neemt op de datum van de laatst gepleegde feiten, dit is 5 jun, 

2018, datum waarop de stedenbouwkundige inspecteur vaststelde dat deze loods nog 

steeds als opslagplaats van elektrische toestellen en huisraad werd gebruikt. 

De feiten zijn derhalve niet verjaard. 

7. Motivering ten gronde 

7.1. Voorafgaandelijk: vergunningshistoriek 

1. Beklaagde is de opstalhouder van de 2 loodsen gelegen te 

waarvan onder meer beklaagde rnakvoerder is. 

Het perceel met de 2 vergunde loodsen ligt in agrarisch gebied conform het gewestplan 

goedgekeurd bij KB van 3 oktober 1979 en het perceel ligt bovendien In een 

Vogelrichtlijngeb1ed. 
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De voorste loods, hierna genoemd loods 1, bedraagt ca. 1.000 m2 en bestaat uit 2 delen. In 

deze loods werd en wordt nog steeds de handelszaak uitgebaat door de 

De achterste loods, hierna genoemd loods 2, bedraagt ca. 450 m2 en In deze loods werden 

elektrische apparaten en huishoudelijke toestellen opgeslagen in afwachting dat deze 

geexporteerd werden naar het buiten land. Deze loods werd gehuurd door de 

waarvan beklaagde 

tot 21 februari 2019. 
zaakvoerder 1s, biJ huurovereenkomst van 24 Juni 2006 en dit 

2. Na stopzetting van de landbouwactiviteit werd op 15 september 2005 een 

stedenbouwkundige vergunning verleend voor het dichtmaken van de linker zlJgevels van de 

2 bestaande veestallen met sandwichpanelen en poorten. In deze vergunning werd gewag 

gemaakt dat deze stallen benut zouden worden voor de opslag van droge producten in 

functie van de vleeswarenfabriek van de 

toestemming tot functiewiJziging in. 

. Deze vergunning houdt alleszins geen 

3. Op 13 oktober 2008 werd er een stedenbouwkundige vergunning verleend door het 

College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente houdende een 

bestemmingswi]Z1g1ng van loods 1 naar een handelsruimte (verkooppunt) met een 

oppervlakte van 100 m2
, naast de vergunde opslagplaats voor het resterende gedeelte. 

handelszaak, gelegen te te De bedoeling was de bestaande 

verplaatsen naar het pand waar reeds een gedeelte van de loods 1 in gebruik 

was als opslagplaats voor voeders, hooi, stro en potgrond, ... 

Op 14 oktober 2009 vond er een controle plaats en werd er een stakingsbevel strijdig 

gebruik opgelegd om reden dat er een grotere verkoopruimte dan 100 m2 werd ingericht. 

Op 26 september 2009 ging de handelszaak gelegen te open. 

4. Er werd een regularisatieaanvraag ingediend houdende de uitbreiding van de bestaande 

vergunde verkoopruimte met een oppervlakte van 100 m2 naar een verkoopruimte met een 

oppervlakte van 583 m2• 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente weigerde op de 
zitting van 18 januari 2010 een stedenbouwkundige vergunning voor een verkoopruimte van 

583 m2 te verlenen. 
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Beklaagde tekende hoger beroep aan en de Deputatie van de provincie 

verleende bij besluit van 15 april 2010 een stedenbouwkundige vergunning voor 

een verkoopruimte herleid tot 260 m2• 

De GSI (de gewestellJke stedenbouwkundige inspecteur) tekende hoger beroep aan bij de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen en b1J arrest van 31 augustus 2015 werd het besluit van 

de Deputatie vernietigd. Hierop diende de Deputatie een nieuwe beslissing t e nemen. Bij 

beslissing van de Deputatie van van 22 december 2015 werd echter geen 

vergunning verleend waardoor de voor het publiek toegankelijke verkoopru imte werd 

herleid tot 100 m2 zoals aanvankelijk was toegekend in de stedenbouwkundige vergunning 

van 13 oktober 2008 van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 

Tegen deze beslissing van 22 december 2015 werd door de beroep 

aangetekend b1J Raad voor Vergunningsbetwistingen maar tot op heden zou in deze 

procedure nog geen uitspraak zijn. 

5. Beklaagde diende inmiddels een nieuwe regulansatieaanvraag in en het 

College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente verleende een 

stedenbouwkundige vergunning De GSI tekende hoger beroep aan en op de zitting van 2 

februari 2017 verleende de Deputatie een tijdeliJke stedenbouwkundige vergunning voor 

een verkoopruimte van 260 m2 over een periode van 5 jaar. 

Tegen deze tijdelijke stedenbouwkundige vergunning werd geen beroep ingesteld door de 

GSI bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Dit is tot op vandaag de feitelijke toestand. 

7 .2. Op strafgebied 

7 .2.1. Het feit sub Il ten aanzien van beklaagde en beklaagde 

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

de schuld van de beklaagden aan de hen ten laste gelegde feiten sub Il zoals door de eerste 

rechter heromschreven en aangepast bewezen gebleven. 
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Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechters op p. 

7 tot en met p 11, onder nr. 7 tol en met 14 van het bestreden vonnis, welke door 

beklaagden in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd en 

overgenomen en aangevuld als volgt gelet op de neergelegde beroepsbesluiten. 

2. Aan beklaagden wordt ten laste gelegd dat zij in hun hoedanigheid van 

opstalhouder/exploitant en verhuurder als mededaders toegelaten hebben in de zin van art. 

66 Sw. dat deze loods 2 gebruikt werd voor niet agrarische doeleinden met name het 

opslaan in een tot handelsruimte omgevormde stalling van elektrische apparaten en 

allerhande huisraad in strijd met de bestemming van het gewestplan, zijnde agrarisch 

gebied. 

Beklaagde was opstalhouder/exploitant van deze loods en verhuurde deze 

loods sinds 1 Juli 2006 aan de (zie huurovereenkomst van 24 juni 2006 stuk 

47 kaft 2, groene kaft Il). Beklaagde was zaakvoerder van de 

Het oude art. 6.1.3 VCRO bepaalt dat alle bepalingen van het Strafwetboek, met inbegrip van 

hoofdstuk VII (waaronder art. 66 Sw.) en van art. 85 Sw., van toepassing zijn op de in art. 

6.1.1 vermelde misdriJven. Onder het nieuwe artikel 6.1.1.6° VCRO wordt de overtreder 

bestempeld als de natuurlijke persoon/rechtspersoon die het stedenbouwkundige 

m1sdriJf/1nbreuk heeft uitgevoerd, er opdracht toe heeft geg(!!Ven of er zijn medewerking aan 

heeft verleend. 

Aldus zijn beide beklaagden als mededaders in de zin van art. 66 Sw. strafbaar. 

3. Beklaagden houden voor dat het gebruik als opslagplaats voor elektrische apparaten op 

zich geen vergunnmgspllchtige handelingen zijn in de zm van art. 4.2.1 VCRO, zodat dit 

gebruik niet als een handeling striJdig met het gewestplan kan worden beschouwd. 

Beklaagden verwrjZen hiervoor naar art. 4.4.1. §3 derde lid VCRO stellende dat n1et

vergunnmgsplichtige handelingen niet kunnen beschouwd worden als strijdig met de 

voorschriften van het gewestplan. 
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Beklaagden gaan echter voorbij aan het feit dat het vroegere art. 6.1.1.6° VCRO thans art. 

6.2.1.4° VCRO uitdrukkelijk strafbaar stelt de handelingen gepleegd na 1 mei 2000 waarbij, 

op welke wi)Ze ook, de plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zijn gekomen 

volgens de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, van kracht 

blijven zolang en in de mate ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften, 

uitgevaardigd krachtens deze codex geschonden worden tenzij de uitgevoerde werken, 

handelingen of wijzigingen vergund zijn of tenziJ het gaat om handelingen vermeld in art. 
6.2.2.6 ° VCRO . 

Beklaagden gaan er verkeerdelijk van uit dat het opslaan van elektrische apparaten/huisraad 

in een stalling in agrarisch gebied met commerciële doeleinden een niet 

vergunningsplichtige handeling was. Immers op 4 september 1989 werd er een vergunning 

afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 

voor het bouwen van een opslagplaats voor stro, zijnde de loods 2. Op 13 mei 2004 werd er 

een vergunning verleend voor het dichtmaken van de Imker zijgevel van de twee loodsen 1 

en 2. Er werd voor deze loods 2 geen bestemmingswijziging aangevraagd van een stalling 

voor stro naar een handelsruimte. 

Deze loods 2 werd aanvankelijk opgericht met het oog op gebruik voor agrarische 

doeleinden. 

Ingevolge een machtiging tot visitatie van de politierechter te van 22 mei 2018 

stelden de verbalisanten op 5 juni 2018 vast dat deze loods niet langer een opslagplaats voor 

stro was maar wel een opslagplaats voor elektrische apparaten en huishoudtoestellen met 

het oog op export naar het buitenland (zie vaststellingen met foto's kaft 2 groene kaft Il). 

Deze loods werd derhalve niet meer gebruikt voor agrarische doeleinden maar werd 

gebruikt voor commerciele doeleinden. Deze functiewiJziging was een vergunningsplichtige 

handeling en was aldus een inbreuk op art. 4.2.1. 6° VCRO. 

Het geciteerde arrest van het Hof van Cassatie van 18 januari 2019 waarnaar beklaagden in 

besluiten verwijzen is hier niet van toepassing omdat er in die zaak geen sprake was van een 

functiewijziging hetgeen het hof van beroep ten onrechte had afgeleid uit de brief van de 

stedenbouwkundige inspecteur. Om redenen zoals hierboven uiteengezet is er wel sprake 

van een functiewijzing van loods 2 hetgeen op grond van art. 4.2.1.6° VCRO een 

vergunningsplichtige handeling is. 
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4. Het behoeft geen betoog dat deze bijkomende handelsactiviteit extra autotrafiek met zich 

meebracht ingevolge het aan- en afrijden van vrachtwagens/camionettes die op regelmatige 

basis goederen uit de loods haalden met het oog op export om vervolgens de voorraad 

goederen opnieuw aan te vullen . Deze niet vergunde bedrijfsactiviteiten in de loods 2 

hadden een onaanvaardbare moblliteitsimpact op de leefomgeving in agrarisch gebied en 

hadden een aantoonbare weerslag op de ruimteltJke draagkracht in dit agransch gebied. 

5. Ten onrechte beweren beklaagden dat zij over een vergunning beschikten om 

zonevreemde producten in loods 2 op te slaan. Het College van Burgemeester en Schepenen 

van de gemeente verleende weliswaar een vergunning op 15 september 2005 om 

de linker zijgevels van de 2 bestaande veestallen met sandwichpanelen en poorten dicht te 

maken. In deze vergunning werd weliswaar gewag gemaakt dat in de toekomst mogelijks 

deze stallen benut zouden worden deels voor de opslag van stro en deels voor opslag van 

droge producten in functie van de vleeswarenfabriek van de In deze 

vergunning werd alleszins geen functiewijziging toegestaan. Voor loods 2 werd er nadien ook 

nooit een bestemmlngsw1jzig1ng aangevraagd. 

Vermits er geen vergunning werd verleend voor het opslaan van niet gerelateerde 

landbouwproducten, ook niet voor het opslaan van droge producten in functie van de 

vleeswarenfabriek van de behoeft de vraag of de wijziging van de aard van de 

opgeslagen zonevreemde producten al dan niet vergunningsplichtig 1s geen antwoord. 

Er is dus wel sprake van een misdrijf in de zin van art. 6.1.1.6° thans art. 6.2.1.4° VCRO. 

6. Zoals hierboven uiteengezet onder de rubriek verjaring vormen de daden van gebruik in 

strijd met de bestemmingsvoorschriften elk als dusdanig een aflopend misdrijf voor zover zij 

ruimtelijke implicaties hebben. Deze verscheidene daden van gebruik kunnen wegens 

éénhe1d van opzet een enkel voortgezet misdrijf opleveren. Onder voortzetten in de zin van 

art. 6.1.1. eerste lid 6° VCRO valt het stellen van daden van gebruik van deze omgevormde 

stalling als opslagplaats bij de uitbating van een handelsruimte van elektrische apparaten en 

allerhande huisraad in strijd met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan als 

agrarisch gebied. Er is derhalve geen sprake van een instandhoudingsmisdrijf in een niet 

ruimtelijk kwetsbaar gebied. 
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7 .2.2. De straftoemeting in hoofde van beklaagde en beklaagde 

1. Op grond van artikel 5, eerste hd Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 

verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intnns1ek verband hebben met de 

verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen, of die, naar blijkt uit de 

concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. 

Artikel 5, tweede lid Strafwetboek bepaalt dat wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk 

gesteld wordt, uitsluitend wegens het optreden van een ge1dentificeerde natuurlij ke 

persoon, enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan, kan worden veroordeeld. 

Artikel 5, tweede lid Strafwetboek voert dus een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de 

minst zware fout heeft begaan. Die verschoningsgrond geldt evenwel alleen voor de dader 

van het door onvoor21cht1gheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor diegene 

die willens en wetens heeft gehandeld (zie o.a. Cass. 10 februari 2010, AR P.09.1281.F). 

Het hof merkt op dat het vroegere art. 5,tweede lid Strafwetboek met inwerkingtred ing van 

30 juli 2018 werd opgeheven door de wet van 11 juh 2018 tot wijziging van het Strafwetboek 

en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke 

verantwoordel ijkheid van rechtspersonen bet reft. De zogenaamde "decumul" regeling werd 

daardoor opgeheven. Dit verhindert niet dat beklaagde zich als natuurlijk persoon die 

samen met de rechtspersoon werd vervolgd zich voor de haar ten laste 

gelegde feiten, die dateren van voor 30 JUii 2018, nog kan beroepen op het vroegere art. 5, 

tweede hd Strafwetboek aangezien het opheffen van de mogelijkheid om zich op deze 

strafu1tsluitende verschoningsgrond te beroepen moet worden gezien als een verzwaring 

van de strafwet dte niet retroactief kan worden toegepast (art. 2 Strafwetboek). 

Het oude art. S,tweede lid Strafwetboek voerde een strafuitsluitingsgrond in voor een door 

zowel een natuurhJk persoon als een rechtspersoon gepleegd misdnJf voor wie van hen 

beiden de minst zware fout heeft begaan voor zover het misdrijf door de natuurlijke persoon 

uit onachtzaamheid is gepleegd. Een gelijktijdige veroordeling van de rechtspersoon en de 

natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geidentiftceerde natuurliJke persoon de 

fout "wetens en willens" heeft gepleegd. 

Om na te gaan of de fout "wetens en willens" werd gepleegd, is de wettelijke kwalificatie (als 

opzettelijk m1sdriJf of onachtzaamheidsmisdrijf) niet bepalend, maar wel de vraag of de 

natuurlijke persoon feitelijk wetens en willens heeft gehandeld. 
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Indien een natuurlijk persoon een misdrijf opzetteliJk pleegt dat reeds strafbaar is bij loutere 

onachtzaamheid, dan kunnen de natuurlijke persoon en de rechtspersoon cumulatief 

worden veroordeeld. 

Op grond van de gegevens van het onderzoek staat het vast dat de feiten sub I een intrinsiek 

verband hebben met de verwezenlijking van het doel van de en bovendien 

specifiek voor haar rekening werd begaan daar op deze wijze zij een locatie had voor de 

uitbating van de winkel. 

ZiJ maakt niet aannemelijk dat zij interne maatregelen heeft genomen om het 

wederrechtelijk handelen te controleren en te voorkomen. 

Er werd gekozen voor een bedrijfsvoering waarbiJ aan de naleving van de hierboven 

vermelde regelgeving in verband met de ru imtelijke ordening geen aandacht werd besteed. 

Op de rechtspersoon rust bijgevolg een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

De beklaagde was als zaakvoerder van de bevoegd om de nodige 

beslissingen te nemen met het oog op de naleving van de betrokken regelgeving inzake 

ruimtelij ke ordening. 

De beklaagde handelde bewust en bulten iedere dwang, dit is wetens en willens. Er is 

bijgevolg geen grond voor de toepassing van de strafuitsluitingsgrond zoals bedoeld in 

artikel S, tweede lid Strafwetboek. De beklaagde kan derhalve samen met de 

beklaagde rechtspersoon worden veroordeeld. 

2. Tevens houden beklaagden voor dat de redelijke termijn werd overschreden. 

De redelijke termijn van art. 6 EVRM wordt in acht genomen vanaf het ogenblik waarop 

beklaagden in verdenking werden gesteld of wanneer ziJ ingevolge een daad van het 

gerechtelijk onderzoek onder dreiging van een strafvervolging leven. Beklaagden werden 

verontrust door de vaststellingen op 14 oktober 2009. Dat de eerste vaststellingen dateren 

van 14 oktober 2009 en er pas op 3 oktober 2018 een bevel tot dagvaarding werd gegeven 

impllceert niet dat de redelijke termijn 1s overschreden gezien aan de beklaagden de 

mogelijkheid werd gegeven hun toestand te regulariseren. Zoals blijkt uit de 

vergunningsh istoriek zoals hierboven uiteengezet was dit een moeilijk parcours zodat de GSI 

zijn herstelvorderingen aan het Openbaar Ministerie meedeelde op 8 september 2016. 
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Inmiddels werd er door beklaagden een nieuwe regularisatievergunning Ingediend en 

verleend door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente op 29 

augustus 2016 waartegen de GSI andermaal beroep instelde. Op 2 februari 2017 werd 

vervolgens een tijdelijke vergunning voor 5 jaar verleend voor een beperkte oppervlakte van 

260 m2 handelsruimte. Er werd vervolgens aan beklaagden de mogeliJkheid gegeven om zich 

te conformeren aan deze vergunning. Het verstrijken van deze tijd tussen de 

herstelvordering meegedeeld door de GSI en het bevel tot dagvaarding kan dan ook niet 

beschouwd worden als een overschrijding van de redelijke termijn. 

De zaak werd ingeleid op 6 november 2018 voor de eerste rechters met het verzoek om 

conclusietermijnen te bepalen. De zaak werd behandeld op de zitting van 22 februari 2019 

en er volgde een vonnis op 22 maart 2019. Tegen dit vonnis werd door alle beklaagden 

hoger beroep Ingesteld. De zaak werd bij dagvaarding van 23 oktober 2019 gesteld voor de 

zitting van 20 november 2019 voor het hof van beroep waarop ze werd uitgesteld om 

conclusietermljnen te bepalen naar de zitting van 1 april 2020. Ingevolge de 

coronamaatregelen werd de zaak sine die uitgesteld en werd de zaak herdaagd voor de 

zitting van 18 november 2020 waarop de zaak werd behandeld en in voortzetting gesteld 

naar de zitting van 10 december 2020. De strafvordering heeft dan ook zijn normale 

procesgang gekend zowel in eerste aanleg als in beroep zodat er geen sprake is van 

overschnJding van de redelijke termijn. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de rechtspersoonlijkheid van beklaagde en haar blanco strafregister, 

de persoon van beklaagde en haar gunstig strafrechtelijk verleden waaruit 

blijkt dat zij éénmaal werd veroordeeld door een politierechtbank, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een eigengereid 

optreden en gebrek aan respect voor de ru1mtehjke ordening, bovendien wordt 

rekening gehouden met de professionele context van de feiten, 

het gegeven dat Inmiddels wat betreft loods 2 de herstelvordering zonder voorwerp 

is en wat betreft loods 1 inmiddels een tijdelijke regularisatievergunning werd 

bekomen, 

- het verstnJken van de tijd sinds de feiten zonder dat er sprake is van een 

overschnJding van de redelijke termijn. 

Daarom wordt beklaagde 

vermeerderen met de opdeciemen. 

bestraft met een geldboete van 1.000,00 euro te 
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.. . ,, _ ........ , .......... - --·-----------------

Nu beklaagde ,roeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf 

of tot een geldboete van meer dan 24.000,00 euro, wordt de bestraffing deefs met uitstel 

verleend, zoals hierna bepaald, om haar in de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelijke feiten schuldig te maken en haar ertoe aan te zetten de reglementering inzake 

ruimtelijke ordening te respecteren. 

Beklaagde wordt bestraft met een geldboete van 500,00 euro te vermeerderen met 

de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of 

tot een hoofdgevangenIsstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de bestraffing deels met 

uitstel verleend, zoals hierna bepaald, om haar in de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelijke feiten schuldig te maken en haar ertoe aan te zetten de reglementering inzake 

ru1mtel1Jke ordening te respecteren. 

De omvang van de opgelegde geldboetes en de termijn van het verleende uitstel zijn 

aangepast aan de ernst van de feiten. 

Deze geldboetes (deels met uitstel) moeten beklaagden ertoe aanzetten meer respect te 

betonen voor de regelgeving inzake ruimtelij ke ordening en hen er tevens toe aanzetten om 

een stedenbouwkundige vergunning (thans omgevingsvergunning) na te leven. 

Terecht werd beklaagde 

veroordeeld tot betaling van 

en beklaagde door de eerste rechters 

een b1Jdrage tot financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 

een b1Jdrage aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedel ijnsbijstand, 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken, weliswaar thans begroot op 

50,45 euro. 

7.2.3. De verbeurdverklaring 

Het Openbaar Ministerie vorderde schriftelijk ten aanzien van beklaagden de bijzondere 

verbeurdverklaring van het wederrechtelijk vermogensvoordeel op grond van art. 42,3° en 

43bis Sw. ten aanzien van beklaagde begroot op: 

wat betreft de feiten sub 1: 634.554,91 euro, 

wat betreft de feiten sub Il: 143.000,00 euro. 
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Ter zitting wijzigde het Openbaar M1n1stene zijn vordering en vorderde nog enkel lastens 

beklaagde de verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen rekening 

houdend met de beperkte incnminatlepenode van 1 april 2011 tot 5 juni 2018 van het feit 

sub ll. De illegale vermogensvoordelen bestaan 1n de door de genoten 

huuropbrengsten hetz1J 1.000,00 euro per maand x 86 maanden hetziJ 86.000,00 euro. Dit 

bedrag werd eveneens door de eerste rechters verbeurd verklaard. 

Net als de eerste rechters 1s het hof van oordeel dat er aanleiding bestaat om de 

vermogensvoordelen voor de verbeurd te verklaren aangezien het 

maatschappelijk niet verantwoord zou Zijn dat zij voordelen zou putten u,t de bewezen 

verklaarde misdrijven. 

Het wederrechtelijk vermogensvoordeel werd berekend aan de hand van de in het dossier 

beschikbare informatie over de periodes van illegale verhuring en de overeengekomen 

huurprijzen. De ontvangen huurgelden werden niet gevonden in het vermogen van de 

zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend 

bedrag. Bij ontstentenis van nauwkeurige beoordelingsgegevens mag de raming van het 

equivalente bedrag ook naar billijkheid geschieden. 

maakt niet aannemelijk dat zij deze huurgelden niet of deels zou hebben 

ontvangen van haar huurder zodat het hof de wederrechtelijke vermogensvoordelen op het 

eveneens door de eerste rechters weerhouden bedrag van 86.000,00 euro verbeurd 

verklaart. 

De uitgesproken verbeurdverklaring in hoofde van 

onredelijke bestraffing in haren hoofde uitmaakt. 

7 .2.4. Het feit sub Il ten aanzien van beklaagde 

is niet van aard dat zij een 

en beklaagde 

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

de schuld van de beklaagden aan de hen ten laste gelegde feiten sub Il zoals door de eerste 

rechter heromschreven en aangepast niet bewezen gebleven. 

2. De waarvan beklaagde de zaakvoerder was, huurde de loods 2 

sinds 1 Juli 2006 ingevolge de huurovereenkomst van 24 juni 2006. 
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Deze loods 2 was gelegen achter de handelszaak De gehuurde loods werd gebruikt 

als stockage voor elektro- en huishoudtoestellen om te exporteren naar het buitenland. 

Aanvankelijk werden er enkel vaststellingen verricht door de GSI omtrent het gebruik van 

loods 1 als handelsruimte. Het is pas op 1 april 2016 dat de GSI b1Jkomende inlichtingen 

vroeg aan beklaagde omtrent het gebruik van loods 2 (kaft 1, groene kaft 2 stuk 16 

met foto). Beklaagde erkende dat deze loods verhuurd werd aan de 

die deze loods 2 gebruikte voor opslag van elektro- en huishoudtoestellen. Er werd door de 

GSI geen enkel in1tiat1ef genomen ten aanzien van deze loods 2. Beklaagde als 

zaakvoerder van de werd niet gehoord noch in gebreke gesteld hetzij door de 

GSI dan wel door de verhuurder de 

Het 1s naar aanleiding van een vaststelling van de stedenbouwkundige inspecteur op 16 

januari 2018 om de plaatsgesteldheid na te gaan van de loods 1 waarin de handelszaak 

werd uitgebaat dat de GSI zich opnieuw vragen stelde omtrent het gebruik van deze 

loods 2. 

Beklaagde bevestigde aan de GSI dat deze loods verhuurd was aan de 

maar dat inmiddels de huur werd opgezegd (zie stuk 257 kaft 2, groene kaft 1). 

Vermits deze loods 2 slotvast was en de ramen afgeplakt waren, kon de GSI niet vaststellen 

of er zich nog goederen in deze loods bevonden. Er vond een hutszoeking plaats op 5 juni 

2018 ingevolge machtiging v1s1tatie verleend door de politierechter van 22 mei 2018. Deze 

loods werd verzegeld op 5 junr 2018. 

Beklaagde Nerd naar aanleiding van deze huiszoeking voor de eerste maal 

verontrust en vervolgens ondervraagd en was zich tot dan niet bewust dat deze loods niet 

mocht gebruikt worden voor opslag van elektro- en huishoudtoestellen. De dag zelf nog 

werd de loods ontzegeld. 

3. Beklaagden houden voor dat zij niet werden ingelicht door de verhuurder dat het huren 

van de loods 2 als opslagplaats voor elektro- en huishoudapparaten tegen de 

bestemmingsvoorschriften van het gewestplan was. Nooit werden zij schriftelijk In gebreke 

gesteld noch door de verhuurder noch door de GSI tijdens de periode van meer dan 12 jaar 

dat ziJ dit pand huurden. Het was pas op 5 juni 2018 ingevolge de verzegeling van de loods 2 

dat beklaagden verontrust werden dat het gebruik van deze loods wederrechtelijk zou z1Jn. 

Beklaagden houden dan ook voor dat ZIJ niet wetens en willens gehandeld hebben en 

beroepen zich op de "onoverwinnelijke dwaling". 
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4. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of beklaagden onoverwinnelijk hebben 

gedwaald, dit wil zeggen of zij gehandeld hebben als ieder normaal, voorzichtig en redelijk 

persoon in dezelfde omstandigheden van t1Jd en plaats zou hebben gedaan. 

Verwijzend naar de volgende concrete elementen is het hof van oordeel dat er sprake is 

onoverwinnelijke dwaling in hoofde van beide beklaagden: 

a. Art. 2 van de huurovereenkomst tussen 

bepaalt: 

"Bestemming: 

en beklaagden van 24 juni 2006 

De huurder verklaart uitdrukkelijk het in huur genomen pand slechts te zullen aanwenden als 

opslagruimte. Er worden zo weinig mogelijk nachtelijke activiteiten toegestaan." 

In deze huurovereenkomst werd niet bepaald dat de opgeslagen goederen landbouw 

gerelateerde goederen moesten zijn. Er werd aldus geen enkele beperking opgelegd welke 

soort goederen er mochten worden opgeslagen. 

b. Nooit werden beklaagden op de hoogte gebracht dat er sprake was van een 

stedenbouwkundig misdrijf/inbreuk noch werden beklaagden door de verhuurder van de 

loods in gebreke gesteld. Zelfs na de eerste vaststellingen van de GSI op 1 april 2016 werden 

beklaagden niet verontrust. 

Dit wordt immers bevestigd door beklaagde 

Op 25 mei 2016 verklaarde beklaagde dat deze loods reeds van in het begin, nl. vanaf 

1 Juli 2006 werd verhuurd aan beklaagden met het oog op opslag van elektro- en 

huishoudtoestellen en dat zij in de veronderstelling verkeerde dat deze stockage onder de 

vergunning van 15 september 2005 viel en toegelaten was. BeklaagdE verklaarde dat 

zij niet wist dat de stockage van elektro- en huishoudtoestellen in loods 2 strijdig was met de 

bestemming van het gewestplan als agrarisch gebied. Reden ook waarom zij de huurder van 

de loods niet op de hoogte stelde noch in gebreke stelde hetgeen overeenstemt met de 

verklaring van beklaagde 

c. Het gegeven dat in de regularisatievergunning van het College van Burgemeester en 

Schepenen van de gemeente van 29 augustus 2016 i.v.m. de uitbreiding van de 

Ninkel in loods 1 ook vermeld werd dat de indien de huidige activiteiten van loods 2 

niet overeenstemmen met vergunde activiteiten, hiervoor een functiewijziging diende 

aangevraagd te worden, 1s geen bewijs dat beklaagden hiervan kennis hadden. 
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Ze waren immers geen partij in deze procedure en werden hiervan ook niet schriftelijk in 

kennis gesteld noch door de verhuurder noch door de gemeente of stedenbouwkundige 

inspecteur. 

Gedurende die lange periode van huur werden beklaagden dan ook nooit verontrust. Er 

waren geen stakingsbevelen noch waren er in die periode uitnodigingen tot verhoor of 

werden zij schriftelijk dan wel mondeling door de stedenbouwkundige inspecteur of 

verbalisanten bericht dat zij hun activiteiten dienden te stoppen. Het 1s pas nadat beklaagde 

werd verhoord op 5 jun, 2018 dat hij in kennis werd gesteld dat de door hem 

uitgevoerde act1v1teiten in loods 2 niet vergund waren en strijdig waren met de 

bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. Op dat ogenblik werd de loods verzegeld 

maar nadat beklaagde kon aantonen aan de hand van facturen dat de door hem 

opgeslagen goederen geen elektronisch afval waren maar nieuw aangekochte goederen met 

het oog op export, werd de dag zelf nog de loods ontzegeld. 

d. Bovendien gelet op de plaatsgesteldheid met name de aanwezigheid van een 

winkel in loods 1 1s het aannemehJk dat beklaagden nooit argwaan hebben gehad of zich de 

vraag hebben gesteld dat het niet toegelaten was in loods 2 om niet landbouw gerelateerde 

producten op te slaan. 

Beklaagden hebben dan ook, weliswaar na een procedure voor het vredegerecht, een 

andere locatie gezocht (zie nieuwe huurovereenkomst 26 december 2018 zie bundel 

beklaagden) en hebben op 21 februari 2019 het pand verlaten. Op 5 december 2020 stelden 

de verbalisanten vast dat in loods 2 inderdaad alle elektro- en huishoudtoestellen 

verdwenen waren en er in deze loods enkel hooi, stro en materialen dienstig voor 

landbouwact1v1te1ten werden aangetroffen. 

Gelet op deze concrete gegevens kan dan ook aan beklaagden niet verweten worden dat zij 

niet zouden gehandeld hebben als een redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde 

omstandigheden door bewust en vriJw1llig te verzaken aan hun onderzoekplicht. Er was geen 

enkele aanwiJzing om zelf op onderzoek te gaan of deze loods nu al dan niet mocht gebruikt 

worden voor het opslaan van elektro- en huishoudtoestellen gelet op het gegeven dat de 

verhuurder er zelf van overtuigd was dat deze loods voor dergelijke activiteiten mocht 

verhuurd worden en zij gedurende de lange tiJd dat zij deze loods huurden nooit werden in 

gebreke gesteld. 
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Rekening houdend met deze omstandigheden 1s het van oordeel dat beklaagden dan ook 

niet wisten dat zij wederrechtelijk gehandeld hebben en dat elk normaal voorzichtig en 

redelijk persoon in dezelfde omstandigheden ook zo zou hebben gedwaald. 

7.2.5. De herstelvorderingen 

De herstelvordering van de GSI ten aanzien van de 4 beklaagden op grond van het feit sub Il 

De herstelvordering van de GSI werd per brief overgemaakt aan het Openbaar M inisterie op 

8 september 2016, na een positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 

(afgekort HRH) met betrekking tot het strijdig gebruik van de achterste loods (loods 2) voor 

elektro- en huishoudgoederen. 

Het volledig herstel met betrekking tot loods 2 hield m het staken van het strijdig gebruik 

van de achterste loods voor opslag van elektro- en huishoudgoederen binnen een periode 

van 6 maanden op straffe van een dwangsom van 250,00 euro. 

Gelet op de vrijspraak van beklaagde en beklaagd, is het hof niet 

bevoegd om kennis te nemen van de herstelvordering van de GSI tegen deze beklaagden. 

Ten aanzien van beklaagde en beklaagde verwijst het hof naar de 

vaststellingen 1n het PV van 6 december 2020 waaruit blijkt dat deze loods niet langer 

gebruikt werd voor het opslaan van elektro- en huishoudtoestellen maar en er in deze loods 

enkel hooi, stro en materialen dienstig voor landbouwactiviteiten werden aangetroffen. 

Deze herstelvordering is dan ook zonder voorwerp. 

De herstelvordering van de GS/ en het Openbaar Ministerie ten aanzien van beklaagde 

en beklaagde qeènt op het feit sub I 

1. Met betrekking tot de feiten van strijdig gebruik van de loods 1 zoals voorzien onder de 

tenlastelegging sub I, staat de verjaring van de strafvordering eraan niet in de weg dat nog 

dient geoordeeld te worden over de herstelvordering die voor de verjaring van, het misdrijf 

werd ingesteld met name op 1 juli 2016 door de GSI en op 10 januari 2019 door het 

Openbaar Ministerie (stuk 441 rechtsplegingsdoss1er) (de feiten sub I verjaard op 23 juli 

2019). 
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De herstelvordertngen Zijn derhalve tijdig ingesteld. Het verval van de strafvordering 

ingevolge verJaring op strafgebied heeft overigens geen enkel rechtsgevolg voor de 

herstelvordering die nog steeds moeten worden beoordeeld. 

Het hof dient derhalve het al dan niet bewezen zijn van het aan de beklaagden ten laste 

gelegde eh als misdrijf aangemerkte feit sub I te beoordelen en de daarop geente 

herstelvordering. 

2. Op 13 oktober 2008 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend door het College 

van Burgemeester en Schepenen van de gemeente voor de bestemmingswijziging 

van een loods en stalling tot handelsruimte beperkt tot 100 m2
, naast de vergunde 

opslagplaats voor het resterend gedeelte. 

In het proces-verbaal van 14 oktober 2009 werd vastgesteld dat deze handelsruimte veel 

groter uitgebouwd was dan vergund. Naast de winkelruimte was er een bureelruimte en een 

stockageruimte dte weliswaar niet toegankelijk was voor de klanten rnaar die tevens 

noodzakelijk was voor de normale uitvoering van de handelsruimte. De totale gebruikte 

oppervlakte bedroeg meer dan 543 m2 en derhalve meer dan de vergunde 100 m2 zoals 

bepaald in de vergunning van 13 oktober 2008. Er werd een stakingsbevel uitgevaardigd de 

dag zelf dat door de GSI werd bekrachtigd op 23 oktober 2009. Op 28 december 2009 werd 

een proces-verbaal opgesteld wegens doorbreking van de stakingsbevel. 

De materialiteit van de feiten in de voorziene tijdsperiode staat aldus vast en werd overigens 

door beklaagden niet betwist. 

3. Huidig artikel 7.7.5 VCRO bepaalt dat vanaf de inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 111, 

afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning - dit is vanaf 1 maart 2018 - de 

burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur de taken en 

bevoegdheden overneemt dte voor de inwerkingtreding door het College van Burgemeester 

en Schepenen werden waargenomen in het kader van titel VI van deze codex, en zetten ze 

de herstelvordenngen voort die door het Co llege van Burgemeester en Schepenen werden 

ingeleid b1j het Openbaar Ministerie of voor de burgerlijke rechter. 
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Het sinds 1 maart 2018 In werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt in §1 dat naast de 

straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een 

meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in 

de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met 

inachtneming van de volgende rangorde: 

1. als het gevolg van het misdrijf kenneliJk verenigbaar Is met een goede ruimtelijke 

ordening, het betalen van een meerwaarde; 

2. als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 

bouw- of aanpassingswerken; 

3. in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

4. De herstelvordering van de GSI. na positief advies van de HRH van 5 september 2016, 

geënt op de feiten sub 1 (loods 1) werd het herstel in de oorspronkelijke staat gevorderd op 

het perceel gelegen ti kadastraal gekend als 

Dit herstel houdt in: 

"Het staken van het stnJdig gebruik van de voorste loods als winkel- en/of opslagruimte voor 

een oppervlakte die ruimer is dan de bouwvergunning van 13 oktober 2008 toegestane 

oppervlakte van 100 m2 en de stipte uitvoering van de bouwvergunning van 13 oktober 

200811
• 

Deze herstelvordering werd per brief meegedeeld aan het Openbaar Ministerie op 8 

september 2016. De GSI handhaaft zijn oorspronkelijke herstelvordering ondanks de 

t1Jdelijke omgevingsvergunning van 2 februari 2017 die voor een periode van 5 jaar verleend 

werd door de Deputatie. 

5. De herstelvordering van het Openbaar Ministerie ter zitting verschilt van deze van de GSI. 

Het Openbaar Ministerie vordert de bevestiging van het bestreden vonnis en vordert 

volgend herstel: 

"Het staken van het strijdig gebruik van de voorste Joods als winkel en/of opslagruimte voor 

een oppervlakte die ruimer is dan de in de bouwvergunning van 13 oktober 2008 en tijdelijke 

vergunn,ng van 2 februari 2017 toegestane oppervlakte van 260 m2 . ,, 

Bij samenloop van de herstelvordering van de GSI met deze van het Openbaar Ministerie 

heeft de herstelvordering van de GSI niet langer van rechtswege voorrang. 
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6. Beklaagden houden voor dat gelet op de tijdelijke regularisatievergunning van 2 februari 

2017 van de Deputatie waarbij een verkoopoppervlakte van 260 m2 vergund werd, het 

herstel zoals gevorderd door de GSI conform de vergunning van 13 oktober 2008 waarbij 

een oppervlakte van 100 m2 als winkel vergund was, inmiddels achterhaald Is en derhalve 

kennelijk onredelijk is. Bovendien houden beklaagden voor dat de eerste rechters ten 

onrechte de staking van het strijdig gebruik hebben bevolen beperkt tot 260 rn2 conform de 

regulansat1evergunning van 2 februari 2017 vermits niet 1s aangetoond dat nu nog gebruik 

zou gemaakt worden van een oppervlakte van meer dan 260 m2
• Volgens beklaagden is om 

die reden de herstelvordering van het Openbaar Ministerie zonder voorwerp. 

a. De beoordelmq van de herstelvordering van de GSI 

Tegen de t1Jdelijke omgevingsvergunning van de Deputatie van 2 februari 2017 werd door de 

GSI geen beroep ingesteld biJ de Raad voor Vergunningsbetw1stingen maar dit houdt niet 

noodzakelijk in dat de GSI berust heeft en de toestand heeft aanvaard, zelfs wanneer een 

zekere tijd 1s verstreken sedert de, volgens de GSI, onwettige tijdelijke regularisatie die werd 

verleend (cfr. Cass.1.03.2010, AR.C.09.0390.N). 

De GSI werpt de onwettigheid van de regu larisatievergunning van 2 februari 2017 van de 

Deputatie op. Volgens de GSI is de vergunning van het College van Burgemeester en 

Schepenen van de gemeente van 13 oktober 2008 afgeleverd voor de 

bestemmingsw1Jz1ging van een loods en stalling naar een handelsruimte tot 100 m2 derhalve 

van toepassing zodat zij haar init1ele herstelvordering handhaaft. De GSI aanvaardt aldus dat 

er in de loods 1 een handelsruimte is weliswaar beperkt tot 100 m2• 

Het is de taak van de rechter om na te gaan of de beginselen van behoorlijk bestuur werden 

nageleefd en of deze regularisatievergunning op grond van art. 159 Gw. al dan niet onwettig 

IS. 

In besluiten op p. 22 bepaalt de GSI niet specifiek welk beginsel van behoorlijk bestuur 

geschonden werd door de Deputatie bij het verlenen van die tijdelijke omgevingsvergunning 

van 2 februari 2017. 
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De GSI verwijst naar een arrest van de Raad van State van 4 maart 2011 en naar een arrest 

van de Raad voor Vergunningsbetw1stmgen van 9 januari 2018 stellende dat een para

agrarisch bedrijf moet worden beschouwd als een onderneming die zowel een commercieel, 

ambachtelijk dan wel industrieel karakter kan hebben op voorwaarde dat ze een werkehjke 

para-agrarische band vertoont met de activiteiten. De omstandigheid dat de verkoop van de 

niet productie gebonden goederen een ondergeschikte activiteit behelst, doet hieraan geen 

afbreuk. 

Volgens de GSI vertonen de door beklaagden uitgevoerde activiteiten in loods 1 (nl. het 

uitbaten van eer handelszaak) geen para-agrarische band en Zijn derhalve niet 

toegelaten in agrarisch gebied. 

Het hof leidt hieruit af dat de GSI aan de Deputatie verwijt dat haar beslissing om een 

tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen waarbij een handelsruimte van 260 m2 

toegestaan werd gesteund is op onwettige motieven. 

Het hof dient aldus in deze zaak in concreto te controleren of de motieven zoals aangehaald 

door de Deputatie feitelijk en juridisch juist zijn om vervolgens te onderzoeken naar het al 

dan niet bestaan van de redelijke verhouding tussen de motieven en de inhoud van de 

beslissing (het redelijkheidsbeginsel). 

Het hof is van oordeel dat de door Deputatie verleende omgevingsvergunning van 2 februari 

2017 u1tgebre1d werd gemotiveerd zich steunend op de feitelijke ruimtelijke situatie: 

- de aanvraag tot regularisatie van een bijkomende 160 m2 aan winkelruimte kaderde 

binnen een bestaande loods van de Het gegeven dat niet alleen 

landbouwers maar ook particulieren hier aankopen doen en de para-agrarische 

act1vite1t weliswaar niet evident is, neemt niet weg dat deze activiteiten grotendeels 

aanslu iten bij en grotendeels afgestemd zijn op de landbouw. Overigens het betreft 

een kleine uitbreiding van een activiteit binnen een bestaand bouwvolume die reeds 

vergund was op 13 oktober 2008 (verkooppunt beperkt tot 100 m2 naast 

opslagplaats van stro, hooi, voerders, potgrond in functie van 11erkooppunt). 

Deze aanvraag 1s bovendien in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening 

door het opleggen van voorwaarden: de omgeving is gekenmerkt door een open 

agrarische structuur. In de omgeving Zijn hoofdzakelijk agrarische bednJven terug te 

vinden. De uitbreiding van deze winkelruimte is niet schadel ijk voor de agrarische 

structuur. Immers het betreft enkel een kleine uitbreiding van een handelsruimte in 

een bestaande loods en brengt bovendien geen significante mobiliteits1mpact met 

zich mee. 
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Vermits de hoofdbestemming de verkoop van goederen aan landbouwers betreft, zal 

de bijkomende verkeerstrafiek door particulieren dan ook beperkt blijven. Daarnaast 

verwijzend naar een verslag van de provinciaa l stedenbouwkundige ambtenaar zelf, 

is het gebouw visueel en vormelijk aanvaardbaar in agrarisch gebied. 

De Deputatie heeft op basis van deze concrete feitelijke gegevens op gemotiveerde en 

wettelijke wijze besloten dat de aanvraag tot uitbreiding van de handelsruimte met 160 m2 

functioneel inpasbaar is In agrarisch gebied. Vermits de aanvraag kaderde in een 

overgangsfase werd de vergunning in tijd beperkt tot een periode van 5 Jaar. 

Gelet op deze feitelijke gegevens (agrarisch gebied, uitbreiding verkoopruimte m een 

bestaand vergund bouwvolume, de beperkte mob1liteitsimpact en het architecturaal 

karakter van de gebouwen die functioneel inpasbaar ziJn in agrarisch gebied) en het gegeven 

dat er een vergunning werd verleend beperkt tot 5 jaar bestaat er volgens het hof een 

redelijke verhouding tussen de motieven en de inhoud van de beslissing van de Deputatie 

zodat het redelijkheidsbeginsel evenmin geschonden is. 

Verwijzend naar de gevoegde foto's, de aard van de uitgevoerde activiteiten en de weerslag 

hiervan op de ruimtelijke ordening zoals gemotiveerd in de tiJdelijke regularisatievergunning 

van 2 februari 2017, 1s het hof van oordeel dat de beginselen van behoorlijk bestuur in de zin 

van art. 159 Gw. wel gerespecteerd zijn en is deze vergunning derhalve niet nietig. 

Gelet op het bestaan van de tijdelijke vergunning van 2 februari 2017 voor een periode van 5 

Jaar met een toegestane verkoopruimte van 260 m2
, is de herstelvordering van de GSI 

waarbij de staking van het strijdig gebruik van loods 1 als winkel en/of opslagruimte voor 

een oppervlakte die ruimer is dan de in de bouwvergunning van 13 oktober 2008 beperkt tot 

100 m2 niet gesteund op motieven van goede ruimtelijke ordening en is dan ook kennelijk 

onredelijk. Het advies van de HRH dateerde van 5 september 2016, dus voor de t ijdelijke 

regularisatievergunning van 2 februari 2017 van de Deputatie en is inmiddels achterhaa ld 

zodat het hof hiermee geen rekening houdt. 

b. De herstelvordering van het Openbaar Ministerie 

Het Openbaar Ministerie sloot zich aanvankelijk aan bij de herstelvordering van de GSI zoals 

blijkt uit neergelegde nota voor de eerste rechters (dus voor de feiten van verjaring sub I op 

23 juli 2019). 
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Thans wijzigt het Openbaar Ministerie dit en vraagt de bevestiging van het bestreden vonnis 

met betrekking tot de herstelvordering geent op het bewezen verklaarde fert sub I nl. "het 

staken van het strijdig gebruik van de voorste Joods als winkel en/of opslagruimte voor een 

oppervlakte die rwmer is dan de in de bouwvergunning van 13 oktober 2008 en tijdelijke 

vergunning van 2 februari 2017 toegestane oppervlakte van 260m2
• 

11 

Deze herstelvordering volstaat gelet op de tijdelijke verleende voorwaardelijke vergunning 

van 2 februari 2017 van de Deputatie naar het oordeel van het hof om de plaatsel ijke 

ordening te herstellen. Bovendien is inmiddels het gemeentelijk herzien in 

september 2018 waarin het zonevreemde bedrijf van beklaagden wel werd 

opgenomen waardoor naar de toekomst toe een ruimtelijk en Jurid isch kader werd 

gecreeerd. 

Beklaagden sluiten zrch hierbij aan maar beweren dat inmiddels de toestand 1s aangepast 

conform deze vergunning en dat er derhalve geen sprake meer is van een onvergund strijdig 

gebruik zodat de herstelvordering van het Openbaar Ministerie zonder voorwerp is. 

Beklaagden houden voor dat het niet aangetoond wordt dat er gebruik gemaakt wordt van 

een grotere oppervlakte dan 260 m2 verkoopruimte. 

Het hof verwrJst naar de vaststellingen van 5 december 2020 met plan waaruit bliJkt dat de 

exploitatie ruimer 1s dan de toegestane 260 m2 zoals vergund in de tijdeliJke vergunning van 

2 februari 2017. 

De winkelruimte werd opgesplitst door middel van wanden/rekken met koopwaar. De 

doorgang naar de achtergelegen ruimte wordt voor klanten afgeschermd door middel van 

een hek met vermelding "verboden toegang - stockageruimte". Naast het hek ligt een map 

met een prrJsliJst van producten die zich in de stockageruimte bevinden. 

Deze stockageruimte is alleszins niet toegankelijk voor het publiek (zie foto's gevoegd aan 

het proces-verbaal). 

Naast de winkelruimte die toegankellJk is voor de klanten 1s er ook de bureelruimte en 

w1nkelbahe (kassa) die samen 264 m2
, dus meer dan 260 m2

, bestriJken. Deze bureelru1mte 

met wrnkelbalre 1s noodzakelijk voor de uitbating van de handelsruimte. 

De herstelvordering is derhalve niet zonder voorwerp. 
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Deze herstelvordering zoals opgelegd door de eerste rechters en gevorderd door het 

Openbaar Ministerie 1s nog steeds actueel en is dan ook zowel intern als extern wettig en 

beoogt, binnen de weerhouden feiten sub 1, op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke 

wijze het herstel van de gevolgen van het door de beklaagden gepleegde misdrijf sub 1. Zij 
1 

steunt op motieven van goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk onredelijk. Immers 

deze t1jdel1jke regularisatievergunning werd door de Deputatie verleend om reden dat de 

uitbreiding van de winkelruimte eerder beperkt was waardoor de weerslag op de ruimtelijke 

ordening niet schadelijk was. Indien deze winkelruimte steeds groter wordt, brengt dit 

ongetwijfeld ook mee dat de mob1l1teitsimpact veel groter zal zijn. 

Beklaagden houden voor dat gelet op het verstrijken van de tijd tussen de eerste 

vaststellingen op 14 oktober 2009 en de beoordeling van de herstelvordering, de 

herstelvordering van het Openbaar Ministerie door het tijdsverloop kennelijk onredelijk 1s. 

Het hof dient na te gaan of dit gevorderd herstel nog steunt op motieven van ruimtelijke 

ordening en niet kennelijk onredelijk is ingevolge het ruime tijdsverloop van de rechtspleging 

waardoor er eventueel gewijzigde omstandigheden zouden zijn opgetreden (Cass. 9 

september 2014 P.13.0485.N) Het hof stelt vast dat er gewijzigde omstandigheden zijn in 

die zin dat er een tijdelijke vergunning werd toegekend voor een handelsruimte van 260 m2 

maar dat zoals blijkt uit de vaststellingen van 5 december 2020 deze handelsruimte van 260 

m2 ziJn overschreden waardoor beklaagden zich nog steeds in een onvergunde situatie 

bevinden. 

Het louter tijdsverloop tussen de vaststellingen en de beoordeling van de herstelvordering 

doet derhalve geen afbreuk aan het legitiem doel van de opgelegde herstelmaatregel van 

het Openbaar Ministerie zoals ter zitting gesteld die nog steeds noodzakelijk is om een einde 

te stellen aan een onvergunde situatie. 

Bovendien brengt de herstelvordering zoals nu gesteld en gehandhaafd, voor de beklaagden 

geen onredelijke last mee die het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening zou ontstaan 

ruim overstijgt. 

Op grond van huidig artikel 6.3.1, §4 VCRO bepaalt het hof een termijn van 1 jaar voor de 

uitvoering van de herstelmaatregelen en kan zij, op vordering van de bevoegde overheid, 

ook een dwangsom bepalen Het Openbaar Ministerie vorderde in zijn vordering een 

dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging. 

rPAGE 01-00001985364-0036-0042-01-01-~ 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/C0/462 - p 37 

- - ------·---

In tegenstelling tot de eerste rechters bepaalt het hof een termIJn van één jaar voor de 

uitvoering van deze herstelmaatregel rekening gehouden met het gegeven dat in februari 

2022 de tijdelijke vergunning 20als verleend door de Deputatie zal verstreken zijn en dat 

mede gelet op het nieuw gemeentelijke RUP van september 2018 waarin de handelsruimte 

werd opgenomen als zonevreemd bedrijf, beklaagden genoodzaakt zIJn om finaal tot 

een definitieve oplossing te komen. 

Het is gepast om ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald op 

250,00 euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagden wordt overgegaan tot 

het herstel van de plaats in zijn vorige toestand, zoals boven aangegeven, en dit binnen de 

opgelegde hersteltermijn van 1 jaar, met dien verstande dat die dwangsom zal verbeuren 

vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig arrest vooraf 

werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan. 

Het opleggen van een dwangsom moeten beklaagden ertoe aanzetten de herstelmaatregel 

uit te voeren. De verplichting tot het uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan 

beklaagden en niet aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleid ing om deze 

dwangsom te beperken in de tiJd. 

Op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO beveelt dit arrest dat de stedenbouwkundige 

inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de 

plaats en op de kosten van de veroordeelde als de plaag niet binnen de door de rechtbank 

gestelde termI1n in de vorige staat wordt hersteld. 

8. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

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

152, 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203b1s, 204, 209bis, 210, 

211 en 212 van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 38, 40, 41bis, 42, 43, 43b1s, 50 en 66 van het Strafwetboek 

4.2.1.5° a), 4.2.1.6°, 6.1.1.1°, 3° en 6°, 6.1.41.§§1 en 3, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 

en 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) 

296 en 397 van het decreet van 25 april 2014 

4.2.1.5° a), 4.2.1.6°, 6.2.1.1° en 4°, 6.3.1.§§1, 4 en 6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.§1, 6.3.10 en 
7.7.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelij ke Ordening (nieuw) 
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1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

- 1, 8 en l8b1s 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 

- 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 

- 4 van de wet van 17 april 1878 

21 tot 26 van de wet van 17 april 1878 

9. Beslissing 

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 de beklaagden en van het Openbaar Ministerie 

ontvankehJk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Herstelt de materiele vergissingen zoal weergeven onder punt 4.2. van het arrest; 

Bevestigt het bestreden vonnis wat betreft de omschrijving van het feit sub Il en de 

aanpassing van de t ijdsperiode; 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

1. Ten aanzien van beklaagde en beklaagde 

Stelt vast dat de feiten sub I verjaard 2ijn m hoofde van beklaagde 

beklaagde 
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Verklaart de beklaagde en beklaagdE schuldig aan de hen ten laste 
gelegde feiten sub Il zoals heromschreven door de eerste rechters; 

Veroordeelt de beklaagde tot een geldboete van 1.000,00 euro gebracht op 

8.000,00 euro door verhoging met 70 opdeciemen, gelast gedurende een termijn van drie 

jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging van deze geldboete ten belope van het 

bedrag van 600,00 euro, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 4.800,00 euro; 

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro gebracht op 4.000,00 euro 

door verhoging met 70 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, 

gelast gedurende een termijn van dne jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging 

van deze geldboete ten belope van het bedrag van 250,00 euro, na verhoging met 70 

opdeciemen gebracht op 2.000,00 euro; 

Verklaart verbeurd het bedrag van 86.000,00 euro in hoofde van beklaagde 

overeenkomstig art. 42,3° Sw. en art. 43bis Sw. op grond van het feit sub 11; 

Verplîcht elke beklaagde om bij wijze van b1Jdrage tot de financiering van het biJzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 

bedrag te betalen van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 
euro; 

Legt aan elke veroordeelde een vaste vergoeding voor beheerskosten m strafz.aken op van 

50,45 euro; 

Veroordeelt elke beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro aan het 

Fonds voor de Juridische tweedeliJnsbijstand; 

2. Ten aanzien van beklaagd€ en beklaagde 

Verklaart de beklaagde en beklaagde 1iet schuldig aan de hen ten 

laste gelegde feiten sub Il, spreekt hen hiervan vrij en ontslaat hen van de uit dien hoofde 

uitgesproken veroordelingen; 
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Met betrekking tot de herstelvordering geènt op het feit sub Il 

1. Ten aanzien van beklaagde ~n beklaagde 

Gelet op de vrijspraak voor de feiten sub Il is het hof niet bevoegd om kennis te nemen van 

de herstelvordering ten aanzien van deze 2 beklaagden; 

2. Ten aanzien van beklaagde ~n beklaagde 

Verklaart de herstelvordering geent op het feit sub Il zonder voorwerp; 

Met betrekking tot de herstelvordering geent op het feit sub I ten aanzien van beklaagde 

en beklaagde 

Beveelt beklaagden solidair de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen 

impliceert· 

"het staken van het strijdig gebruik van de voorste loods als winkel en/of opslagruimte voor 

een oppervlakte die ruimer is dan de in de bouwvergunning van 13 oktober 2008 en tijdeliJke 

vergunning van 2 februari 2017 toegestane oppervlakte van 260 m 2." 

binnen de term1Jn van 1 jaar ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 

arrest; 

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen een jaar na het m kracht van gewiJsde gaan van 

huidig arrest in de vorige staat wordt hersteld, en/of het strijdige gebruik niet binnen die 

termijn wordt gestaakt, zoals hiervoor gezegd, dat de stedenbouwkundige inspecteur en 

burgemeester, ambtshalve m de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de 

beklaagden; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te 

verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht 1s alle uitvoeringskosten, verminderd 

met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 

van een staat, opgesteld door de overheid die het arrest uitvoert, of begroot en uitvoerbaar 

verklaard door de beslagrechter m de burgerlijke rechtbank; 
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Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 

voldaan, solidair tot betal ing aan de stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom van 

250,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger 

vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

De kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie en de kosten van de 

nieuwe dagvaard ingen omwille van Cov1d19 ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagde en beklaagde ,olidalr tot 2/4 van de overige 

kosten van de strafvordering en de herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten 

door de openbare partij in totaal begroot op 651,09 euro, al deze kosten ondeelbaar 

veroorzaakt zijnde door de thans nog weerhouden feiten, en laat 2/4 van deze kosten ten 

laste van de Staat 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en m openbare terechtzitting van 24 februari 2021 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

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

met bijstand van griffier 
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