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TENLASTELEGGING(EN) 

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

Op het perceel gelegen te 

Kadastraal gekend als 
(met een oppervlakte van 

Eigendom van 

lE 

ingevolge akte verleden op 06/03/2018 door notaris 

(met een oppervlakte van 01a 35ca) en 

optrekken of plaatsen van constructie zonder of In atrlJd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelljke 
Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, het functioneel samenbrengen van 
materialen waardoor een constructie ontstaat en het afbreken. herbouwen, verbouwen en uitbreiden 
van een constructie mei uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handellngen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. hetzij in 
strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van 
de betreffende vergunning, hetzij In geval van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1. 1. lid 3 van de voornoemde Codex. In 
stand gehouden, 
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1", a), b) en c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1 .1. lid 1, 1'\ en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a). en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

namelljk: 

te tussen 1 september 2017 en 13 december 2017. op een niet nader te bepalen datum 

op het bovenvermelde perceel, gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied (natuurgebied): 
- Het plaatsen van een dubbele houten carport bij een bestaande onvergunde woning 
• Het plaatsen van een afsluiting, deels bestaande uit draadafsluiting, deels uit een houten afsluiting en 
voorzien van een houten poort 
- Het aanleggen van een oprit, bestaande uit deels betonklinkers. deel bouwpuln 

feilen thans (sinds 1 maart 2018) strafbaar gesteld als bulten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. 
tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een 
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constructie, het functioneel samenbrengen van materlalen waardoor een constructie ontstaat en het 
afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handellngen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning 
te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termi;n van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd 
(art 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), b) en c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en6.3.1. § 1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, a). en 6 Ud 1 Decreet 25 aprll 2014 betreffende de 
omgevlngsve,gunnlng) 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid dd.12 november 2020 ref: 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats In openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 

1. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Feiten en beoordeling van schuld 

1, 

Beklaagde wordt vervolgd voor een stedenbouwkundig misdrijf met betrekking tot een eigendom, 
gelegen te gelegen In rulmtell]k kwetsbaar gebied 
(natuurgebied}, namelijk voor het optrekken of plaatsen van een constructie tussen 1 september 
2017 en 13 december 2017, op een niet nader te bepalen datum, zonder of In strijd met een geldige 
stedenbouwkundige vergunning (eerder strafbaar gesteld door artikel 6.1.1.1° en 3• van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke ordening (hierna ''VCRO") en thans door artikel 6.2.1, lid 1, 1° en 6.3.l, §1 VCRO), 
meer bepaald: 

2. 

het plaatsen van een dubbele houten carport bij een bestaande onvergunde woning; 
het plaatsen van een afsluiting, deels bestaande uit draadafslultlng, deels uit een houten 
afsluiting en voorzien van een houten poort; 
het aanleggen van een oprit, bestaande uit deels betonklinkers, deels bouwpuin, 

Op 12 december 2017 werd door de lokale politie, dienst milieu, vastgesteld dat op het perceel, 
gelegen te in natuurgebied een dubbele houten carport was 
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opgetrokken naast de bungalow die zich daar reeds bevond. Het bebouwde gedeelte bleek tevens 
omheind aan de achter- en zijkant door middel van een draadafslulting met een hoogte van 
ongeveer 2 meter. De voorzijde werd vooriien van een houten afslultlng met daarin een schuif poort, 
die eveneens een hoogte had van ongeveer 2 meter. Binnen de afsluiting werd ook een verharding 
aangelegd met betonklinkers op het gedeelte naar de carport. De oprit van de straatzijde naar de 
toegangspoort (buiten de omheining) werd ook verhard door middel van bouwpuin. 

De toenmalige eigenaars van de woning en werden vervolgens verhoord 
en verklaarden dat de woning (bungalow met garage) sinds 1 september 2017 door hen verhuurd 
werd aan beklaagde. De huurder had reeds de keuken en de badkamer op eigen kosten vernieuwd, 
met hun goedkeuring, en had Interesse om de woning te kopen. Daarvoor werd op 23 oktober 2017 
ook een compromis ondertekend. verklaarde dat vooraan de bungalow reeds een 
verharding in kiezel aanwezig was en dat er tegels lagen van ca 1 meter breedte in de richting voor 
de deur en de garage. Voor het bouwen van een carport, het plaatsen van een omheining en de 
verharding binnen de omheining was er hen geen toestemming gevraagd. verklaarde 
eveneens dat er reeds een bestaande verharding aanwezig was. Een deel van de bestaande garage 
zou gewijzigd zijn In een carport. 

3. 
Beklaagde werd op 21 maart 2018 verhoord. HIJ verklaarde sinds 2 weken eigenaar te zijn van het 
perceel en het voordien te hebben gehuurd. De werken zouden ongeveer een half jaar eerder zijn 
begonnen, waarbij hij op internet had nagekeken om na te gaan wat er mocht. HIJ ging ervan uit dat 
de werken zonder vergunning konden gebeuren. Hij gaf aan zo snel mogelijk contact te zullen 
opnemen met de gemeentelijke diensten om een regularisatie aan te vragen. De werken zouden 
door zijn vader en zijn vriendin zijn uitgevoerd, 

Nadat navraag bij de gemeente op 22 maart 2018 leerde dat er geen regularisatie mogelijk zou zijn 
voor de Inbreuk en dat er een herstelvorderlng zou worden opgemaakt, werd beklaagde opnieuw 
uitgenodigd voor verhoor op 30 augustus 2018. Hij deelde mee te zullen navragen bij de gemeente 
of er wel sprake zou zijn van een constructie aangezien de carport op wielen stond. Hij gaf aan 
bereid te zijn de omheining af te breken en aan te passen, maar zou er op dat ogenblik nog niet de 
geldelijke middelen voor hebben, Hij iou het wel zo snel mogelijk uitvoeren in functie van zijn 
middelen. 

4. 
Bij schrijven van 18 maart 2019 legden de burgemeester en de gemeentelljke stedenbouwkundige 
inspecteur namens de gemeente een herstelvorderlng voor het perceel te 

voor aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, die 
concreet strekt tot: 

het volledig slopen en verwijderen, inclusief eventuele funderingen/vloerplaten, van de 
dubbele houten carport, welke wederrechtelijk werd opgericht bij de onvergunde woning; 
het volledig en definitief verwijderen van alle op het perceel geplaatste afsluitingen (in 
draadwerk, hout of eventuele andere materialen) en bijhorende poorten; 
het opbreken en verwijderen van alle op het perceel aangelegde verhardingen, namelijk 
betonklinkerverhardingen, verhardingen in steenpuin en eventueel andere op het perceel 
aanwezige verhardingen; 
het herstellen van het oorspronkelljke maaiveld door het invoeren en/of gelijktrekken van 
de teelaarde op de plaatsen waar de dubbele carport en de verhardingen moeten worden 
verwijderd. 
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Op 19 april 2019 verleende de Hoge Raad voor de handhavingsuitvoering een positief advies voor 
alle onderdelen van deze herstelvordering. 

5. 
Op 7 Januari 2020 werd er bij een nieuw nazicht ter plaatse vastgesteld dat er nog niets was 
gewijzigd. De oprit was nog verhard, de poort was nog aanwezig, de omheining stond er nog, de 
carport was nog aanwezig en ook de verharding binnen het afgebakende perceel was er nog. 
Diezelfde dag werd aan de vader van beklaagde ook uitleg gegeven over de herstelvordering, 
aangezien die verklaarde niet op de hoogte te zijn van de herstelvordering. 

De herstelvordering werd op 5 juli 2019 met aangetekend schrijven aan het adres 
ook meegedeeld aan beklaagde, maar het aangetekend 

schrijven werd klaarblijkelijk niet afgehaald jstuk 139 strafdossier). 

6. 
Uit de door beklaagde neergelegde stukken blijkt dat beklaagde in oktober 2020 uiteindelijk wel 
contact opnam met de firma voor het verwijderen van de 
bouwovertredingen. De werken zouden door de corona"maatregelen en het jaarlijks bouwverlof 
slechts in januari 2021 van start zijn gegaan. Uit de bijgebrachte foto's (stuk 4 beklaagde) blijkt dat er 
inderdaad al heel wat werken werden uitgevoerd. 

7. 
De rechtbank acht de feiten van de enige tenlastelegging bewezen in hoofde van beklaagde, gelet op 
de vaststellingen van de verbalisanten, de aan het strafdossier gevoegde foto's, de verklaringen van 

en en de verklaringen van beklaagde zelf. Beklaagde heeft de hem ten laste 
gelegde feiten ook niet betwist. 

2. Straftoemeting 

8. 
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de feiten, de 
specifieke omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en het strafrechtelijk verleden van 

beklaagde. 

De feiten zijn ontoelaatbaar. ZIJ geven blijk van een gebrek aan respect voor de regelgeving inzake 
ruimtelijke ordening. Beklaagde heeft immers op een perceel, gelegen in natuurgebied, het 
landschap verder aangetast door naast een woning, die ook al zonder vergunning was opgericht 
(weliswaar in een ver verleden en niet door beklaagde), dan ook nog eens een dubbele carport op te 
richten, het perceel te omheinen en verhardingen aan te leggen. 

Beklaagde heeft wel nog een relatlef gunstig strafregister (hij werd een keer politioneel veroordeeld) 
en Intussen werden ook heel wat inspanningen gedaan om het herstel uit te voeren, zoals gevraagd. 

9. 
Beklaagde werd ter terechtzitting van 1 februari 2021 bijgestaan door zijn raadsman. De raadsman 
van beklaagde vroeg om aan beklaagde de gunst van de opschorting te verlenen, ondergeschikt om 
hern een werkstraf dan wel een straf met uitstel op te leggen. 

10. 
Gelet op de jonge leeftijd van beklaagde, zijn relatief gunstig strafregister, de inmiddels gedane 
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Inspanningen met het oog op het herstel (zij het pas na het ontvangen van de dagvaarding) en de 
verklaring van beklaagde dat zijn vader de werken uitvoerde en de bungalow ook bewoont, acht de 
rechtbank een opschorting voor een termijn van drie jaar een afdoende signaal om beklaagde ervan 
te weerhouden In de toekomst gelîjkaardlge feiten te plegen. 

Beklaagde dient er zich wel zeer goed van bewust te zijn dat het om een gunstmaatregel gaat en dat 
de verleende opschorting alsnog kan worden herroepen, ingeval zich nieuwe feiten zouden 
voordoen gedurende de proeftijd, en dit overeenkomstig de modaliteiten bepaald In artikel 14 van 
de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. 

3. Herstelvorderlng 

ll. 
Overeenkomstig artikel 6.3.1, §1 VCRO beveelt de rechtbank ambtshalve of op vordering van een 
bevoegde overheid, naast de straf, een meerwaarde te betalen en/of bouw- en 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. 

De burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige Inspecteur hebben namens de gemeente 
een herstelvordering Ingesteld voor de woning te 

die er concreet toe strekt om: 
het volledig slopen en verwijderen, inclusief eventuele funderingen/vloerplaten, van de 
dubbele houten carport, welke wederrechtelijk werd opgericht bij de onvergunde woning; 
het volledig en definitief verwijderen van alle op het perceel geplaatste afsluitingen (in 
draadwerk, hout of eventuele andere materialen) en bijhorende poorten; 
het opbreken en verwijderen van alle op het perceel aangelegde verhardingen, namelijk 
betonkllnkerverhardingen, verhardingen in steenpuin en eventueel andere op het perceel 
aanwezige verhardingen; 
het herstellen van het oorspronkelijke maaiveld door het invoeren en/of gelijktrekken van 
de teelaarde op de plaatsen waar de dubbele carport en de verhardingen moeten worden 
verwijderd. 

Die herstelvorderlng werd op 19 april 2019 positief geadviseerd door de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. 

12. 
Beklaagde verklaarde bereid te zijn om vrljwllllg de carport en de omheining te verwijderen. 
Daarnaast zou hij ook bereid zijn om de verharding tussen de afsluiting en de straatzijde te 
verwijderen, maar niet de verharding tussen de toegangspoort en de carport/berging, aangezien die 
niet door hem werd geplaatst, maar reeds aanwezig was bij de aankoop van de bungalow. 

Artikel 6.3.1, §1, tweede lid VCRO bepaalt evenwel: "Het bevolen herstel dekt steeds de volledige 
illegaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven of 
inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn." De maatregel van het herstel van de plaats in de 
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oorspronkelijke toestand strekt ertoe de gevolgen van een met de wet strijdige en voor het 
openbaar belang schadelijke toestand integraal te doen verdwijnen. De deels vooraf bestaande 
verstoring van de goede ruimtelijke ordening door andermans daad doet geen afbreuk aan de 
verplichting van de beklaagde tot een volledig herstel van de toestand waaraan hijzelf door zijn 
Illegale werkzaamheden bijdraagt (zie ook Cass. 24 aprll 2012, nr. P.11.1061.N). 

De herstelvordering viseert bijgevolg ook de verhardingen die voordien al aanwezig waren, 
aangezien beklaagde aan de verstoring van de goede ruimtelijke ordening heeft bijgedragen door 
zijn eigen illegale werkzaamheden. 

13. 
De rechtbank Is van oordeel dat de herstelvordering Intern en extern wettig Is en kan worden 
toegekend zoals gevorderd. De herstelvordering Is gesteund op motieven van een goede rulmtelijke 
ordening en Is niet disproportioneel. Beklaagde legt stukken voor waaruit blijkt dat de 
herstelvordering al grotendeels werd uitgevoerd, maar op basis van die stukken kan de rechtbank 
niet met zekerheid vaststellen dat de herstelvordering volledig zou zijn uitgevoerd en dus zonder 
voorwerp zou zijn. 

De rechtbank meent dat een herstelterml]n van 6 maanden kan worden voorzien. De rechtbank acht 
het tevens noodzakelijk om het herstel op te leggen onder verbeurte van een dwangsom. Beklaagde 
heeft immers slechts daadwerkelijk actie ondernomen op het ogenblik dat hij de dagvaarding 
ontving, hoewel hij eerder al op de hoogte was van het onwettig karakter van de uitgevoerde 
handelingen en nochtans ook aangaf bereid te zijn de herstellingen uit te voeren. 

Het doel van de dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan alleen bereikt worden Indien de 
dwangsom in verhouding staat tot het belang van de zaak, de flnanclële draagkracht van de 
veroordeelde en diens te verwachten weerstand. Urgentie speelt hierbij geen rol. De rechtbank 
bepaalt de dwangsom op 50,00 euro per dag vertraging, met dien verstande dat die dwangsom zal 
verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig vonnis 
vooraf werd betekend. Er wordt aldus geen dwangsomtermijn toegestaan. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en 
de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art. l, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
artikelen 1, 3, 5, 6, van de wet van 29 juni 1964; 
alsook de wetsbepalingen aangehaald In de lnleldende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

tl .d 
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Op straf gebied 

Ten aanzien van 

Verklaart de tenlastelegging lastens bewezen. 

Stelt vast dat in de voorwaarden verkeert om te genieten van de gewone opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling, 

Zegt dat de uitspraak van de veroordeling zal opgeschort worden met een proeftijd van 3 Jaar, 
zonder voorwaarden. 

Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond 

Beveelt lastens beklaagde 

gekadastreerd als 

worden hersteld door : 

dat het perceel gelegen te 

in zijn oorspronkelijke toestand zal 

,het volledig slopen en verwijderen, inclusief eventuele funderingen/vloerplaten, van de dubbele 
houten carport, welke wederrechtelijk werd opgericht bij de onvergunde woning; 
•het volledlg en definitief verwijderen van alle op het perceel geplaatste afsluitingen (in draadwerk, 
hout of eventuele andere materlalen) en bijhorende poorten; 
•het opbreken en verwijderen van alle op het perceel aangelegde verhardingen, namelijk 
betonklinkerverhardingen, verhardingen in steenpuin en eventueel andere op het perceel aanwezige 
verhardingen; 

•het herstellen van het oorspronkellJke maaiveld door het invoeren en/of gelijktrekken van de 

teelaarde op de plaatsen waar de dubbele carport en de verhardingen moeten worden verwijderd. 

dit binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig 

vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 50,00 euro per dag vertraging In het niet 

nakomen van het hiervoor bevolene. 

Machtigt de Stedenbouwkundig Inspecteur en de Burgemeester van de gemeente om 

ambtshalve tot uitvoering over te gaan, voor het geval het herstel niet binnen de opgelegde termijn 
zou zijn uitgevoerd, 

Machtigt de Stedenbouwkundige inspecteur en de Burgemeester in naam van de gemeente 

de van de herstelling van de plaats afkomende materlalen en voorwerpen te verkopen, te 
vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat, 
begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 
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Veroordeelt tot betaling van: 

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

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. De.:e vergoeding bedraagt 50,00 
EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 283,03 EUR 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 1 maart 2021 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 
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