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Inzake het Openbaar Ministene tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

Oü6387 

00 6388 

1) 

met als KBO 
met maatschappelij ke zetel gevest igd t e 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

2) 
RRN 
geboren t e 01= 
van Belgische nationaliteit 
wonende t e 

beklaagde, bijgestaan door Meester 

3} 
RRN 
geboren te :>!= 
van Belgische nat ional iteit 
wonende te 

beklaagde, bijgestaan door Meester 

TENLASTELEGGING{ EN) 

advocaat t e 

advocaat t e 

. advocaat t e 

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

op het perceel aldaar gelegen t e 
huis gekadastreerd als 
met een (globale) oppervlakte van 
blote e1gendom van de huwgemeenschap 

( , vruchtgebruik van 

ingevolge akte verleden op door notans t e 

1 en 
Arch itecten 

A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
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burten de gevallen bedoeld rn de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 

Rurmtelijke Ordenmg, het optrekken of plaatsen van een constructie, met urtzondenng van 

onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 

strijd met de vergunning, hetZIJ na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van 

de vergunnrng, hetzij in geval van schorsing van de vergunnrng, te hebben uitgevoerd, 

voortgezet of, bulten het geval bedoeld 1n art1kel 6.1.1. hd 3 van voornoemde Codex, in 

stand gehouden, 

(art. 4.1.1., 3° en go, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. hd 1, r , en 3 Vlaamse Codex 
RuimteliJke Ordening) 

met de omstand1ghe1d dat het in artikel 6 1.1 lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdnjf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij d1e 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, biJ de uitoefenrng van ZIJn beroep. 

(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

thans strafbaar gesteld als 

buiten de gevallen bedoeld rn de art1kelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordenrng, het optrekken of plaatsen van een constructre, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunnrng, 
verkavelingsvergunning, omgev1ngsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunnrng te hebben uitgevoerd, hetZIJ na verval, vernietiging of het verstnjken van de 
termiJn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, verder te hebben urtgevoerd, 

(art. 4.1.1., 3° en go, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, r, en 6.3.1. § 1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. hd 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrij f gepleegd werd door een rnstrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de urtoefenrng van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare mnchtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die biJ die 
vernchtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van ZIJn beroep. 

(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

namelijk· 

1 te tussen 15 september 2014 en 21 september 2015, op een nret nader te 
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bepalen datum 
door 

het optrekken van een paardenstal (60m 2
) 

2 te 
door 

tussen 21 september 2015 en 25 september 2015 

het aanleggen van een betonnen verharding (293,75 m2) 

oOOo 

p 4 

Vonnrsnr I 

Gezien het bewijs van overschnJvrng van de dagvaardrng van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor van , dd. 25 februari 2019 boek 
deel 

oOOo 

en inzake van de vrijwillig tussenkomende partij : 

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE 
met bestuurszete l gevestrgd te 
doende te 

woonstkeuze 
met als ondernemingsnummer 

vnJwillrg tussenkomende partiJ, als eiser in herstel, vertegenwoordrgd door Meester 
advocaat te . loco Meester 

advocaat te 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats rn openbare terechtz ittmg. 

De rechtsplegrng verliep in de Nederlandse taa l. 

De rechtbank nam ken nis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 
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BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagden worden vervolgd voor mededaderschap aan een stedenbouwkundige inbreuk. 

Naar aanleiding van een melding vanwege de gemeentelijke drenst " rurmte" te van 
een bouwmisdrijf, st elden de verbalisanten op 28 september 2015 vast dat op het perceel 
gelegen aan te een betonnen verhardrng van 293,75 m2 was 
aangebracht en dat er een paardenstal was opgericht, zonder de vereiste 
stedenbouwkundige vergunnrng. (st. 24-26) 

Het perceel is e1gendom van tweede en derde beklaagde en eerste beklaagde heeft het 
vruchtgebruik ervan en is gelegen deels rn landschappelijk waardevol agransch geb1ed en 
deels in natuurgebied. 

Tweede en derde beklaaade zun architect en beiden werkzaam m1ddels hun vennootschap 
Zijnde eerste beklaagde. 

U1t de gegevens in het strafdossier blijkt dat de vergunning voor het Uitvoeren van de 
werken een eerste maal geweigerd was op 15 september 2014 op basis van het ongunstig 
adv1es van het departement landbouw en Visserij. 

Op 10 februan 2016 werd door derde beklaagde een regularisatie-aanvraag rnged iend met 
ook vermelding van de architect zijnde eerste beklaagde 

De regularisatie werd geweigerd door het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Gemeente en deze beslissing werd na het hoger beroep door derde beklaagde bij de 
Bestendige Deputatie, op 8 september 2016 bevestigd. 

Nad1en volgde op 6 februan 2017 de herste lvordenng van de GemeentE . namelijk 
herstel rn de oorspronkelijke st aat waarbij ook de Stedenbouwkundige Inspecteur zich op 
9 maart 2017 aansloot. (st.97-114) 

De herstelvordering werd pos1tief geadviseerd door de Hoge Raad voor het 
Handhavmgsbeleid op 20 april 2017. (st . 136-140) 

Tot op heden werd de toestand nog steeds niet geregulariseerd . 
Ter zit ting verwijzen beklaagden naar de aankoop van het naastgelegen perceel waarop een 
nieuwe paardenstal zou geplaatst worden middels een nieuwe aanvraag tot 
bouwvergunnrng. Zij schetsen de achtergelegen problemat iek en voeren aan dat z1j thans 
het verloop van de op 22 augustus 2019 rngediende bouwaanvraag afwachten om de 
toestand in orde t e brengen en zo de paardensta l te verplaatsen en de betonplaat af te 
breken. 
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Beklaagden verzoeken tot opschorting van de beslissing over de herstelvordering. 
De rechtbank gaat h1er niet op in. 
Het staat vast dat de huidige toestand niet regulariseerbaar IS, zodat de afloop van de 
n1euwe aanvraag op een andere plaats niet relevant is voor de beoordeling van deze 
herstelvordenng die betrekking heeft op de huidige gepleegde mbreuk. 

Er bestaat ook 1mmers geen betwisting over het feit dat beklaagden niet m bezit waren van 
een geldige vergunnmg voor het oprichten van de paardenstal en aanleggen van de 
betonnen verharding. 

Beklaagden zijn professionelen en dienden te weten dat voor de uitvoering van de werken 
een vergunnmg noodzakelijk was. De rechtbank weerhoudt terzake de 
verantwoordelijkheld van alle beklaagden gezien tweede als mede-bouwheer en eerste 
beklaagde ook vermeld als architect, en die ook als vruchtgebruiker handelt, betrokken zijn 
bij de aanvragen van de regularisatie en het uitvoeren van de werken. (st. 44-61) 
Bijkomend benadrukt de rechtbank dat, gezien de felten ook gebeurden tijdens het nog 
geldend artikel 5 lid 1 Sw., en dus de oude gunstigere wetgeving nog van toepassing is, de 
fe1ten aan alle beklaagden kunnen worden toegerekend. 

De felten werden immers wetens en willens gepleegd binnen het kader van de 
rechtspersoon en houden intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap (HvB Antw. 26/10/2011 en 30/1/2013, HvB 21/01/2018, onuitgeg.). Dit blijkt 
Uit de omschrijving van het doel in het Belgisch Staatsblad. 
Middels de uitbating genoten alle beklaagden inkomsten, verm1ts tweede en derde beklaag
de handelen voor rekenmg van de rechtspersoon. 

Aan de rechtspersoon kan een gebrekkige interne organisatie worden verweten, waardoor 
de voorwaarden worden gecreéerd d1e het misdrijf mogelijk maakten. Door niet op te 
treden heeft z1j wetens en w1llens een misdrijf gedoogd en wordt zij als mededader aan het 
misdnjf beschouwd. 

Het blijkt niet dat de rechtspersoon zich tegen het optreden van de verantwoordelijken 
bmnen de vennootschap heeft verzet of maatregelen heeft genomen om bepaalde 
handelingen en inbreuken te vermijden (Cass. 22 me1 2012, P.11.1723 N/19 en Cass. 3 
maart 2015, P.13.1261.N/1). 

Integendeel, de rechtspersoon wordt gebruikt om de inbreuken mogelijk te maken. Dit blijkt 
Uit de feitelijke omstandigheden van de zaak. Het handelen van de natuurlijke persoon 
vloeit voort uit het gedrag van de vennootschap. Het betreft een eigen schuldpatroon van 
de rechtspersoon. Er is dus wel degelijk een eigen strafrechtelijk toerekenbaar schuld
verwijt. 
Er werd gekozen voor een bednjfsvoering waarbij aan de nalevmg van de hierboven
vermelde regelgevmg geen aandacht werd besteed (HvB Antw. 21/01/2018 onuitgeg.). 
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Alle beklaagden hadden de mogelijkheid om besl issingen te nemen om inbreuken te 
vermijden. Nalatigheid staat in causaal verband met de inbreuken. Zowel zaakvoerders als 
rechtspersoon dragen een eindverantwoordelijkheid. 
Z1j handelden vrijwillig, bewust en zonder enige dwang. Dit geldt voor zowel opzettelijke als 
voor onachtzaamheidsmisdrijven (Cass1 4 februari 20141 P.12.1757.N.I en HvB Antw/ 21 
Januan 20181 onuitgeg.). 

De rechtbank meent verder ook dat beklaagden zelf een actleve informatieplicht hebben/ 
zodat zijzelf zich ervan moeten vergewissen of alle documenten in orde zijn. Onwetendheid 
maakt geen verschoning uit1 zeker niet gezien hun professionele activiteiten. 

De rechtbank verwijst naar de obJectieve vaststellingen van de verbalisanten/ de gevoegde 
foto 's en acht de fe1ten onder de tenlasteleggingen Al en A2 lastens eerste1 tweede en 
derde beklaagde bewezen. 

Met betrekkmg tot de herstelvordering is de rechtbank van oordeel dat deze dient te 
worden mgewilligd . Zij is niet kennelijk onredelijk en is mgegeven door de vere1ste van een 
goede rUimteliJke ordening met in achtneming van natuur en bos. 
Het perceel van beklaagden IS 1mmers deels gelegen in landschappeliJk waardevol agrarisch 
gebied en deels 1n natuurgebied (kwetsbaar gebied). 

De handelingen gebeurden 1mmers met niet-naleving van de bestemmingsvoorsch nften1 en 
zonder vergunning. 

Enkel door toekennmg van de herstelvordering kunnen de inbreuken worden opgeheven. 
De termiJn voor uitvoenng wordt bepaald op 1 jaar na het in kracht van geWIJsde gaan van 
onderhavig vonnis. Een dwangsom van 200 euro wordt opgelegd vermits d1t het enige 
m1ddel bhjkt te zijn om het herstel t e bekomen. 

De rechtbank wijst de vordering tot rechtsplegingsvergoeding door de Gemeente 
van 1440 euro af. De Gemeente treedt op als e1ser tot herstel en beoogt 1mmers een 
algemeen belang. 

Strafmaat: 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits in het belang van een goede ruimtelijke ordening/ en de 
bescherming van onze natuur en bossen en voor het bekomen van een goed leefmilieu/ de 
opgelegde reglementermgen strikt d1enen te worden nageleefd. 

Beklaagden verzoeken ondergeschikt om een opschorting. 

Rekening houdend met alle aangevoerde omstandigheden doch ook met de lange tijd die 
beklaagden kregen om te regu lariseren/ gaat de rechtbank enkel in op d1t verzoek voor 
tweede en eerste beklaagde. Aan derde beklaagde verleent de rechtbank nog de gunst van 
het uitstel. 
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Deze bestraffmg zou beklaagden die nog een blanco, respectlevelij k gunstig, strafregister 
hebben moeten motrveren om het herstel door de voeren. 

De feiten Al en A2 vermengen zich in hoofde van beklaagden 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 st rafmaat bepalen, en het taa lgebruik 1n gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 

art1kelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 JUni 1935, gewijz1gd 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, 

art1kel 1 van de wet van 5 maart 1952 

Wet van 19 maart 2017 tot oprrchting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbiJStand 

artikel 91 van het Kon inklijk Beslult van 28 december 1950 

artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

art1kelen 3 en 4 der wet van 17 april1878, 

bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen zoals aangehaald rn de 
hierbovenvermelde tenlasteleggmg Al en A2, 

brJ toepassing van de artrkelen 1, 3, 5, 6 van de wet van 29 juni 1964, 

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

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE 

Op strafgebied 

Verleent akte aan DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE 
tussenkomst als eiser 1n herstel. 

van zijn vrijwillige 
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Ten aanz1en van 
eerste beklaagde 

Verklaart de tenlasteleggingen Al, A2 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 veroordelmg zal opgeschort worden met een proeftijd van 
3 jaar, zonder voorwaarden 

Veroordeelt 
tot betaling van: 

een biJdrage van 20,00 EUR aan het Begrotmgsfonds voor juridische 
tweedeliJnsbiJstand. 

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

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/3 x 103,62 = 34,54 EUR. 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Verklaart de tenlasteleggingen Al, A2 lastens bewezen. 

Stelt vast dat m de voorwaarden verkeert om te genieten van de 
gewone opschorting van de uitspraak van de veroordelîng. 

Zegt dat de uit spraak van de veroordeling zal opgeschort worden met een proeftiJd van 
3 jaar, zonder voorwaarden. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een biJdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor JUrid ische 
tweedelijnsbiJStand. 

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

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/3 x 103,62 = 34,54 EUR. 
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Ten aanz1en van . derde beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen Al, A2 vermengd: 

tot een geldboete van 12000,00 EUR, Zijnde 2000,00 EUR, verhoogd met 50 
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. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdec1emen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

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

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

- de kosten van de strafvordenng tot op heden begroot op 1/3 x 103,62 = 34,54 EUR. 

*** 
Beveelt lastens eerste, tweede en derde beklaagde dat de plaatsen in hun oorspronkelijke 
staat zullen hersteld worden, 

namelijk door de afbraak van alle wederrechtelijk opgerichte constructles op het te rrein aan 
de te m zonderheid door : 

het verwijderen van de betonplaat; 

het verwijderen van de paardenstalling; 

btnnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf het m kracht van gewijsde treden van hu1dig 
vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 200 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. 
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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 veroordeelden gehouden zijn 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; 

Wijst de vordering tot rechtsplegingsvergoeding door de Gemeente 
af. 

oOOo 

van 1440 euro 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 4 november 2019 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

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




