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· JF OKTOBER TWEEDUIZEND EN EEN, in de openbare zitting van de · 
Zestiende Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk 
arrondissement Turnhout, alwaar zetelden: 

, Enig rechter-voorzitter; 
, Eerste Substituut-procureur des Konings; 

; , Griffier. 
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In zake van het OPENBAAR MINISTERIE 
tegen: 

, geboren te 
, handelaar. wonende te 

1'it l- 2. ~ geboren te op 
houder, wonende te 

BEKLAAGD VAN : te tussen 1 maart 1992 en 5 april 1992, 

De eerste en de tweede: 

Al 

op 

, boek-

Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de artikelen 
4, 20, 21 ·en 2-5 der wet van 22 december 1970 en gecoördineerd op 22 oktober 1996 
door het decreet betreffende de ruimtelijke ordening (art. 42), 

in strijd met de vergunning van het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente van 11 oktober 1989 en 22 juli 1997. 
als medeeigenaars die de opstelling van een vaste (?fverplaatsbare inrichting hebben 
toegestaan of gedoogd en die tot de werken opdracht hebben gegeven: 
op het onroerende goed gelegen te 
gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 
eigendom van en 
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de hiemavennelde werken in artikel 44 omschreven, 

De eerste en de tweede: 

van 22 juli tot 25 januari 2000 te hebben instandgehouden, een verkoopcentrum met 
een bouwoppervlakte van 847,2 m2 (42.36 x 20 m) en een aanbouw, waarvan de 
activiteit niet strookt met het vigerend gewestplan en de verharding rondom het terrein, . 
in plaats van een groene ruimte. 

De eerste: 

van 22 juli 1997 tot 25 januari 2000: 

BI 
Bij inbreuk op de artikelen 1 en 2 van de wet van 19 juni 1975 betreffende de 
handelsvestigingen (B.S. 1 juli 1975) zoals strafbaar gesteld door artikel 15 van de wet 
van 29 juni 1975 voornoemd, zonder machtiging verleend aan een ontwerp van 
handelsvestiging door het college van burgemeester en schepenen, hetzij, een ontwerp 
van handelsvestiging te hebben uitgevoerd wanneer geen afgifte van bouwvergunning 
vereist is, hetzij, een bouwvergunning gebruikt te hebben afgegeven overeenkomstig 
de bepalingen van de wetgeving op de organisatie van de ruimtelijke ordening en van 
stedebouw 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gelet op de behandeling van de zaak ter openbare zitting van 07.09.2001 ; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering. 

Geboord beklaagden in in bun middelen van verdediging, ontwikkeld door 
advokaatte 

Overwegende dat de tenlastelegging in de inleidende dagvaarding dient aangepast 
alsvolgt: 
Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der wet van 29.3.1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw, gewijzigd bij de art. 4, 20, 21 
en 25 van de Wet van 22.12.1970 , gecoördineerd op 22 oktober 1996 door het decreet 
betreffende ruimtelijke ordening en thans gecoördineerd op 18.5.1999 door het 
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 

n strijd met de vergunning van het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente van 11 oktober 1989 en 22 juli 1997. 
als medeeigenaars die de opstelling van een vaste of verplaatsbare inrichting hebben 
toegestaan of gedoogd en die tot de werken opdracht hebben gegeven: 
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op het onroerende goed gelegen te 
gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 
eigendom van en 

de hiemavennelde werken in artikel 44 omschreven, 

De eerste en de tweede: 

van 22 juli tot 25 januari 2000 te hebben instandgehouden, een verkoopcentrum met 
een bouwoppervlalcte van 847,2 m2 (42.36 x 20 m) en een aanbouw, waarvan de 
activiteit niet strookt met het vigerend gewestplan en de verharding rondom het terrein, 
in plaats van een groene ruimte. 

Mateáële vemi,ssin&; 

Overwegende dat de geïncrimineerde periode voor zowel tenlastelegging A als 
tenlastelegging B de periode 22 juni 1997 tot 25 januari 2000 betreft. 
Dat derhalve de vermelde periode 1 maart 1992 tot 5 april 1992 een materiële 
vergissing betreft en dient geschrapt. 

Feit A: 

Overwegende dat de tenlastelegging A thans inbreuk uitmaakt op het Decreet van de 
Vlaamse Raad dd. 18.05.1999, ook strafbaar gebleven zijnde, overeenkomstig art. 146; 

Overwegende dat uit het dossier blijkt dat op het vermelde perceel een activiteit wordt 
uitgeoefend, namelijk een verkoopscentrum, welke niet strookt met de voorschriften 
van het vigerende gewestplan. Dat volgens dat plan er op die plaats een industriële 
activiteit verwacht wordt. 

Overwegende dat het terrein rond het gebouw verhard werd terwijl er een groene 
ruimte rondom zou moeten zijn aangelegd. 

Overwegende dat de ten laste gelegde feiten in hoofde van eerste en tweede beklaagde 
ten genoegen van recht bewezen zijn, overigens door hen niet betwist worden. 

Feit B: 

Overwegende dat eerste beklaagde niet in het bezit is van een socio-economische 
vergunning. 

Overwegende dat het feit B in hoofde van eerste beklaagde derhalve ten genoegen van 
recht bewezen is, overigens door hem niet betwist wordt. 
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Straftoemeting 

Overwegende dat bij de straftoemeting in hoofde van beide beklaagden wordt rekening 
gehouden met de aard der feiten en met hun smetteloos strafverleden. 

Herstelvordering: 

Overwegende dat het herstel van de plaats in de vorige staat gevorderd wordt door het 
ongedaan maken van het strijdig gebruik, zijnde het gebruik van een hal als 
verkoopsruimte en voor het uitstallen van allerhande tuinartikelen in plaats van het 
uitoefenen van een industriële activiteit. 

Overwegende dat tevens het herstel van de plaats in de vorige staat gevorderd wordt 
door de aanleg van een groenscherm zoals dat in de voorwaarde van de vergunning van 
11.10.1989 werd opgelegd. 

Overwegende dat deze vorderingen ontvankelijk en gegrond voorkomen. 
Overwegende dat de termijn voor het herstel bepaald wordt op twaalf maanden. 

Overwegende dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat beklaagden onwillig 
zouden zijn in de uitvoering van de genomen beslissing, zodat het opleggen van een 
dwangsom niet aangewezen voorkomt. 

Gezien de bepalingen van art.162.194 van het Wetboek van Rechtspleging in 
Strafzaken;art.38.40. van het Strafwetboek; art. 1 van de wet van 5 maart 1952, 
gewijzigd bij wet van 24 december 1993; art. 91 van het K.B. dd. 28 december 1950, 
gewijzigd bij K.B.dd. 29 juli 1992 en K.B. dd.23 december 1993; art. 
2.11.12.14.31.32.34.35.37 en41 der wet van 15 juni 1935; art. 28 en29 van de wet van 
01 augustus 1985, gewijzigd bij de wet van 24 december 1993; art. 58 § 1 van het K.B. 
van 18 december 1986; 

OM DEZE REDENEN, en bij toepassing van de artikelen44, 64, 65 en 69 der wet 
van 29.3.1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw, 
gewijzigd bij de art. 4, 20, 21 en 25 van de Wet van 22.12.1970 , gecoördineerd op 22 
oktober 1996 door het decreet betreffende ruimtelijke ordening en thans gecoördi
neerd op 18.5.1999 door het Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke orde
ning; 

DE RECHTBANK, vonnissende op tegenspraak : 

Zegt dat de geïncrimineerde periode voor zowel tenlastelegging A als tenlastelegging 
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B de periode 22 juni 1997 tot 25 januari 2000 betreft. 
Dat derhalve de vermelde periode 1 maart 1992 tot 5 april 1992 een materiële 
vergissing betreft en dient geschrapt. 

Zegt dat de tenlastelegging in de inleidende dagvaarding dient aangepast als volgt: 

Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der wet van 29.3.1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw, gewijzigd bij de art. 4, 20, 21 
en 25 van de Wet van 22.12.1970 , en thans gecoördineerd op 18.5.1999 door het 
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 

n strijd met de vergunning van het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente , van 11 oktober 1989 en 22juli 1997. 
àls medeeigenaars die de opstelling van een vaste of verplaatsbare inrichting hebben 
toegestaan of gedoogd en die tot de werken opdracht hebben gegeven: 
op het onroerende goed gelegen te 
gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 
eigendom van en 

de hiemavermelde werken in artikel 44 omschreven, 

De eerste en de tweede: 

van 22 juli tot 25 januari 2000 te hebben instandgehouden, een verkoopcentrum met 
een bouwoppervlakte van 847,2 m2 {42.36 x 20 m) en een aanbouw, waarvan de 
activiteit niet strookt met het vigerend gewestplan en de verharding rondom het terrein, 
in plaats van een groene ruimte. 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde ieder wegens voormelde tenlastelegging A tot 
een geldboete van DUIZEND frank, verhoogd met 1990 opdeciemen en gebracht op 
TWEEHONDERD DUIZEND FRANK frank, vervangbaar bij gebrek aan betaling 
binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van drie maanden; 

En aangezien eerste en tweede beklaagde nog geen veroordeling opgelopen hebben 
tot een criminele of een correctionele straf van meer dan twaalf maanden 
gevangenzitting en een maatregel van genadigheid van aard is om hwi verbetering te 
doen hopen; 
Gezien art. 8 van de wet van 29 juni 1964, gewijzigd door de wet van 10 februari 1994; 
Verleent gewoon uit~tel van uitvoering gedurende een periode van drie jaar voor 
VIJFHONDERD frank van de hiervoren lastens beklaagde uitgesproken geldboete 
van 1.000 fr., verhoogd met 1990 opdeciemen en gebracht op 100.000 frank of 
vijfenveertig dagen der plaatsvervangende gevangenisstraf; 
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Veroordeelt -.te beklaagde wegens .voorm~de tenlastelegging B tot een geldboete~ 
van TWEEHONDERlJèV,IJFrIG frank, verhoogd met 1990 opdeciemen: ~ 
gebracht op VIJFfIGDUIZEND. FRANK frank, vervangbaar bij gebrek aan 
betaling .b_ipn_en q~ w~elijke termijn door een gevangenisstraf van twee maanden; 

Verwijst beklaagden elk tot de helft der kosten van het proces, belopende in het 
geheel en tot op heden: 2.411 frank en tevens ieder tot betaling van een vergoeding 
van 1.000 frank, cfr.art.l KB 23.12.1993. 

Verwijst IEDER der beklaagden bovendien, bij wijze van bijdrage tot de financiering 
van het Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, tot betaling 
van een bedrag van tien frank, verhoogd met 1990 opdeciemen en gebracht op 
tweeduizend frank. 

Rechtdoende op de herstelvordering: 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en ged~ltelijk gegrond, onder afwijzing 
van het anders-of meergevorderde. 

Beveelt dat de plaatsen in hun vorige staat zullen hersteld worden door beklaagde 
binnen een termijn van twaalf maanden na het in kracht van gewijsde treden van huidig 
vonnis door het ongedaan maken van het strijdig gebruik, zijnde het gebruik van een 
hal als verkoopsruimte en voor het uitstallen van allerhande tuinartikelen in plaats van 
het uitoefenen van een industriële activiteit en door de aanleg van een grocnscherm 
zoals dat in de voorwaarde van de vergunning van 11.10.1989 werd opgelegd. 

Kosten ten laste van beklaagde. 

Wijst de gevorderde dwangsom af als ongegrond. 

Machtigt het College van Burgemeester en Schepenen en de gemachtigde ambtenaar, 
thans de stedenbouwkundige inspecteur, om zelf tot herstel van de plaats over te gaan, 
kosten verhaalbaar op beklaagde, indien deze nalaat binnen de gestelde termijn zelf tot 
herstel over te gaan. 
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