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rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 
Dossiernr 19A002451 vleugel D, 3de verdieping 

Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

RRN I 

geboren te !Op 

van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, bijgestaan door Meester 

TEN LASTELEGGING{EN) 

, advocaat te . 

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

Te van 15 september 2017 tot 30 september 2017, 

op de eigendom aldaar gelegen te 
hooiland gekadastreerd als 
met een globale oppervlakte van 
eigendom var . r 
ingevolge akte van 

!) en 

p. 2 
Vonnisnr I 

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, in landschappel ijk waardevol agrarisch gebied, 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.r van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

artikel 4.2.1.r.a) : het verrichten van navolgende bouwwerken, met uitzondering van 
onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie, 

I. het plaatsen van een stacaravan van 4m x lOm met een afvoer naar een septische tank en 
stroom kabels; 

11. het plaatsen van een zeecontainer; 

111. het oprichten van een klein hok van 2m x 3m met een stroomgenerator. 
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De feit en thans omschreven als in strijd met artikel 6 al.l van het Decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld 
in artikel 5, is onderworpen aan vergunn ingsplicht te hebben uitgevoerd, geëxploiteerd, 
verkave ld of een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan, 
namelijk hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het 
verstrijken van de termijn van de vergunning, hetz ij in geval van schorsing van de 
vergunning, stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse 
Codex Ruimt elijke Ordening te hebben uitgevoerd of verder te hebben uitgevoerd. 

*** 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor van dd. 20 mei 2019 boek • deel · 

PROCEDURE 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse t aal. 

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

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor een stedenbouwkundige inbreuk. 

Op 15 september 2017 kocht hij een perseel grond aan, een hooiland gelegen in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebeid t e aan de ;, waarop ook 
een visvijver gelegen is dienstig voor de hobby van beklaagde. 

Naar aanleiding van een melding door de Stedenbouwkundige dienst te stelden de 
verbalisanten vast dat beklaagde op het perceel een nieuwe stacaravan en een zeecontainer 
had geplaatst. Tevens was er een hok met stroomgenerator opgericht. (st . 22-27) 

Beklaagde voert aan dat de caravan er reeds van 1968 stond alsook het tuinhuis vanaf 1976. 
Hij ontkent niet dat hij de caravan verving door een nieuwe en dat hij w el de zeecontainer 
plaatste voor het opbergen van zijn materiaa l. Ook de electriciteit was er aanwezig. 

Hij benadrukt dat de container en caravan verplaatsbare constructies zijn die niet onder 
toepassing vallen van artikel 4.2.1.r.a) V.C. R.O .. 
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De rechtbank weerhoudt zijn stelling evenwel niet. Uit de feitelijke omstandigheden en 
gegevens in het strafdossier blijkt wel dat de constructies wel degelijk bestemd waren om te 
blijven staan en voorz ien waren van alle nutsvoorzieningen en voldoen aan de bepalingen 
van artikel 4.1.1.3° V.C.R.O .. 

Er was een stedenbouwkundige vergunning nodig en de toestand blijkt niet 
regu lariseerbaar. 

De verwijzing door beklaagde naar andere onwettigheden door buurtbewoners is daarbij 

niet relevant. 

De rechtbank meent ook dat de vaststellingen door de verbalisanten op correcte wijze zijn 
gebeurd. De vaststellingen zijn regelmatig gezien het perceel van beklaagde vrij toegankelijk 

is en gelegen is in een zone vrije bewoning. 

Op grond van de vast stellingen van de verbalisanten, de gevoegde foto's en objectieve 
gegevens in het strafdossier, acht de rechtbank de feiten I, 11 en 111 lastens beklaagde 
bewezen. 

Op 3 september 2018 formuleerde het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente I een herstelvordering die positief geadviseerd werd door de Hoge Raad 

voor de Handhavingsuitvoering op 23 november 2018. (st. 60-64) 

De vordering is gemotiveerd met het oog op een goede ruimtelijke ordening. 

Enkel door toekenn ing ervan kan de inbreuk worden opgeheven. 

De termijn voor uitvoering wordt bepaald op 6 maanden na het in kracht van gewijsde gaan 
van onderhavig vonnis. 

Een dwangsom van 100 euro per dag vertraging wordt opgelegd om het herstel te 
bekomen. 

Strafmaat: 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits in het belang van een goede ruimtelijke ordening en 
goed leefmilieu, de opgelegde reglemente ringen strikt dienen te worden nageleefd. 

Beklaagde heeft een blanco strafregister zodat aan hem nog een uitstel wordt verleend om 
hem ook te motiveren zich te onthouden van strafbare feiten en om het herstel door te 
voeren. 



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 
Oossiernr 19A002451 vleugel 0, 3de verdieping Vonnisnr I 

De feiten I, 11 en 111 vermengen zich als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet. 

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: 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 

p. s 

artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijz igd door de 

wet van 3 mei 2003; 

de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 
17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/ 06/2000 betreffende de invoering van de 

euro, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 

Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand 

artikel91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 

artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

artikelen 3 en 4 der wet van 17 april1878, 

bij toepassing van de artikelen en wetsbepa lingen zoals aangehaald in de 
hierbovenvermelde tenlasteleggingen I, 11 en 111, 

en bij toepassing van de artikelen 38, 40, 65, 66 van het Strafwetboek. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Veroordeelt ll'oor de tenlasteleggingen I, 11 en 111 vermengd : 

tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaren wat betreft deze 

geldboete. 
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Veroordeelt tot betaling van: 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelij ke gewelddaden en de occasionele redders. 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand. 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
53,58 EUR. 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 39,96 EUR. 

Beveelt lastens : dat de plaats in haar oorspronkelijke staat zal hersteld 
worden, namelijk door het volledig verwijderen van een stacaravan, een zeecontainer en 
een hok met stroomgenerator, gelegen tE ., 
gekadastreerd als , met een globa!e oppervlakte van 
binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden 
van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100,00 euro per dag 
vertraging in het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen, 
in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan 
voorzien. 

Machtigt de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en 
Schepenen de van de herstelling van de plaats afkomende materialen 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; 

oOOo 
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Dit vonn is is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 4 november 2019 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 

p. 7 




