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-....... -....-.. ... ~~---------------------

OPENBAAR. MINISTERJE 
Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings 

BEKLAAGDE(N): 

1129 1. RRN 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

die persoonlijk verschijnt. 

1 TENLASTELEGGING(EN) 

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

gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, allerlei materlalen, materieel of afval zonder of In strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld In de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van een grond voor het opslaan van 
gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, bulten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van 
dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk zonder voorafgaande vergunning de grond rond de 
woning gelegen te gewoonlijk te gebruikt te hebben 
voor het opslaan van zo'n 30 gebruikte of afgedankte autowrakken en van allerlei gebruikte en 
afgedankte materialen, materieel en afval 
(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4 .2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

In de periode van 2 mei 2016 tot en met 10 december 

2 PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 6 mei 2020. 

De rechtspleging verliep In het Nederlands. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar Ministerie 
en de beklaagde. 

Er werd voldaan aan het voorschrift van artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
meer bepaald de overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor en de Inschrijving in 
het vergunningsregister. 

De strafvordering Is regelmatig Ingesteld en Is ontvankelijk. 
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1 De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden voor inbreuken op de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afgekort "VCRO"). 

Concreet wordt aan de beklaagde verweten dat hij autowrakken en allerlei materialen en afval heeft 
opgeslagen op een grond rond de woning gelegen In 
zonder over de vereiste vergunningen te beschikken en dit in de periode tussen 2 mei 2016 en 10 
december 2019. 

2 Artikel 4.2.1,5° VCRO bepaalt dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning een grond gewoonlijk mag gebruiken, aanleggen of Inrichten voor: 

het opstaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, 
materiaal of afval 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens 

3 De beklaagde is eigenaar van een woning met grond gelegen In 
(gekadastreerd Het perceel 

ligt volgens het gewestplan van in een agrarisch gebied. 

BIJ twee plaatsbezoeken (op 2 mei en 24 oktober 2016) werd vastgesteld dat In de voortuin, maar 
ook naast en achter de woning een dertigtal auto's of wrakken waren geplaatst. 

Het gebruik van het perceel gebeurde eertijds in functie van de autogarage die op deze 
locatie gevestigd was. De vennootschap werd evenwel fallllet verklaard1 en het faillissement is al 
sinds 2015 afgesloten2• Desondanks is de beklaagde het perceel blijven gebruiken om autowrakken 
en afval op te slaan. De garage zou niet vergund geweest zijn. 

Bij een hercontrole op 15 januari 2019 en op 7 november 2019 werd vastgesteld dat de toestand 
ongewijzigd was, ondanks de belofte van de beklaagde om de wrakken en het afval te verwijderen. 

4 De feiten zijn bewezen door het strafonderzoek, In het bijzonder door de vaststellingen van 
de verbalisanten die telkens gestaafd werden door een fotodossler. 

Op de zitting van 3 mei 2020 gaf de beklaagde aan dat de wrakken ondertussen verwijderd waren. 
Hij had evenwel geen bewijs bij (foto's} om zijn verweer te staven. 

3.2 Straftoemeting 

1 Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de 
feiten, met het strafverleden van de beklaagde en zijn persoonlijke situatie. 

De beklaagde heeft lak aan de geldende regels. Ondanks herhaalde beloftes om het perceel te 

1 BIJ vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 17 Juni 2008 
2 BIJ vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 21 mei 2015 
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saneren, blijft hij de activiteiten verderzetten zonder zich te bekommeren om het leefmilieu en de 
buren. 

De beklaagde liep al eerdere veroordelingen op. 

Volgens de beklaagde heeft hij geen inkomen en geen werk. 

2 Om de beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en herhaling te 
voorkomen, legt de rechtbank een geldboete op van 1.000 euro, te verhogen met opdeciemen. 

De rechtbank staat voor een deel van de geldboete uitstel toe gedurende 3 jaar. 

3.3 Kosten en bijdragen 

De beklaagde is een bijdrage verschuldigd aan het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. De rechtbank is 
verplicht om bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf deze bijdragen op 
te leggen. 

De beklaagde wordt ook veroordeeld tot de kosten van de strafvordering. 

4 HERSTELVORDERING 

1 De stedenbouwkundig inspecteur heeft een herstelvordering ingediend waarbij het herstel 
wordt gevraagd in de oorspronkelijke toestand, op straf van een dwangsom van 125 euro per dag 
vertraging, meer bepaald: 

Het staken van het strijdig gebruik van de grond voor het plaatsen van allerlei al dan niet gebruikte 
voertuigen en wrakken. Al deze voertuigen en wrakken dienen van het terrein verplaatst te worden. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid gaf positief advies. 

Het Openbaar Ministerie vraagt de rechtbank om de beklaagde te veroordelen tot het uitvoeren van 
deze herstelvordering. 

2 De illegale situatie op het perceel zorgt voor een manifeste verstoring van de plaatselijke 
ordening en het landelijk karakter van de omgeving. 

De herstelvordering is ontvankelijk en gegrond. 

Voor het geval het perceel niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de originele staat 
wordt hersteld en dat het strijdige gebruik niet staakt, machtigt de rechtbank de stedenbouwkundig 
inspecteur om ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien. De beklaagde dient de hieraan 
verbonden uitvoeringskosten te vergoeden. 
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De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de toepassing 
van de taalwet: 

Artikel 40 en 65 van het Strafwetboek; 
Artikel 8 van de Wet op de opschorting, het uitstel en de probatie; 
De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Artikel 11, 12, 14, 16, 31 tot 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik In 
gerechtszaken. 

6 UITSPRAAK 

De rechtbank beslist na tegenspraak, 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

• Verklaart de feiten bewezen. 

• Veroordeelt voor deze feiten tot een geldboete van 8.000 euro, zijnde 1.000 
euro verhoogd met 70 opdeciemen (x 8), met een vervangende gevangenisstraf van 2 
maanden bij niet betaling. 

• Staat uitstel toe voor 7.400 euro van de geldboete gedurende 3 jaar. 

• Veroordeelt bovendien tot het betalen van: 

o een bijdrage van 200 euro, zijnde 25 euro verhoogd met 70 opdeciemen, ter financiering 
van het Fonds ter hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de 
occasionele redders; 

o een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor j uridische tweedelijnsbijstand; 
o de kosten van de strafvordering, voorlopig begroot op 284,44 euro. 

HERSTELVORDERING 

De rechtbank: 

• Veroordeelt tot het verwijderen van alle voertuigen, wrakken, banden, 
schroot, auto-onderdelen, ." op het bovenvermeld perceel binnen een termijn van 3 
maanden vanaf het In kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 

• Zegt voor recht dat een dwangsom zal worden verbeurd van 125 euro per dag vertraging in 
de naleving van deze veroordeling, te rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van 6 
maanden na de betekening van dit vonnis. 

• Machtigt de stedenbouwkundig inspecteur om ambtshalve in de uitvoering van de 
herstelvordering te voorzien indien de herstelmaatregelen niet binnen de 
gestelde termijn heeft uitgevoerd. 
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De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 3 juni 2020 door de rechtbank eerste 
aanleg Leuven correctionele zaken, kamer 19: 

rechter 

In aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier · 

(get.) (get.) 




