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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

BEl<LAAGDE(N) : 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, die persoonlijk verschijnt. 

TEN LASTELEGGING(EN) 

ACl kamer 

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

in de kelderverdieping van het oand oo het perceel qeleqen te 
kadastraal gekend als 
eigendom van de huwgemeenschap 

Vonnisnr 

en 

/ 
p.2 

A geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed 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 geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, 
indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt, hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen 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 termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk: 
(art. 4.2.1 ., 6°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°. en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

in de periode van 20 augustus 2018 tot en met 14 januari 2019 

het wijzigen van de hoofdfunctie van de garage van diensten naar detailhandel en industrie en 
bedrijvigheid. 

tussen 29 april 2019 en 20 augustus 2020, op een niet nader te bepalen datum 

het wijzigen van de hoofdfunctie van de garage van diensten naar detailhandel. 

B schending meldingsplicht 
buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1 . § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, 
zonder meldingsakte een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse te hebben geëxploiteerd 
of veranderd , namelijk de exploitatie van een autoherstelplaats (rubriek 15.2 bijlage 1 Vlarem 11). 
(art. 5.2.1 . §§ 5 en 6 lid 2, en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid ; art. 5, 2°, b), en 6 lid 2 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

in de periode van 20 augustus 2018 tot en met 29 april 2019 
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PROCEDURE 

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

De rechtsp leging verliep in de Nederlandse taa l. 

Vonnisnr 

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

beoordeling 

op strafgebied 

feiten 

a. 

/ 
p. 3 

huurde van 2016 de kelderverdieping van een pand 
inde 

Van augustus 2018 tot januari 2019 gebruikte hij deze ruimte als autoherstelplaats en verkoopplaats, 
zonder melding of vergunning. 

bewijs, kwalificatie en toerekening 

b. 
De kelderruimte van het pand aan de te iNerd vroeger 
gebruikt als parkeergarage voor de kantoren en winkels erboven en in de buurt. Op 20 augustus 2018 
stelde eer :oezichter (gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur van 1 

vast dat wagens werden gestald op deze locatie. 

De toezichter noteerde tevens het gebruik als parkeergarage onder de functie diensten valt en 
beschreef te hebben vastgesteld dat de garage gebruikt werd als verkoopsruimte voor 

tweedehandswagen aan particulieren, wat onder de (hoofd)functie detai lhandel zou vallen, Het is 
evenwel niet duidelijk op we lke basis de toezichter stelt dat de ruimte als verkoopsruimte zou 
worden gebruikt en de gevoegde foto's tonen dit evenmin aan. 

De beschrijving als verkoopsruimte va lt niet onder de bijzondere bewijswaarde van het proces
verbaal, want betreft geen zintuig lijke vaststelling maar een interpretatie van de verbalisant. 

c. 
De toezichthouder milieu controleerde de parkeergarage op 14 januari 2019 samen met de 

:oezichter, en trof er vijf voertuigen aan, een hefbrug, negenenveertig autobanden en 
werkmateriaa l om auto's te herstellen. 

werd vervolgens bestuurlijk gehoord op 16 januari 2019. Hij ste lde de parkeergarage nog te 
willen gebruiken om er auto's te stallen voor verkoop, waarop de toezichthouder milieu hem uitlegde 
dat hij er wagens mocht stallen, maar dat hij er stedenbouwkundig geen hande l mag drijven zonder 
de functie aan te passen (zie aanvankelijk proces-verbaal, stuk 14 strafdossier). 
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d. 

Vonnisnr / 
p. 4 

;telde bij de behandeling ten gronde dat er in de garage geen verkoop plaatsvond, maar dat er 
enkel wagens werden gestald. Bij zijn verhoor 26 januari 2019 stelde hij meer precies: (. .. ) Ik doe 
verkoop van auto's en ik huur de parkeerruimte om mijn auto's die te koop zijn daar te stallen. Ik stel 
de wagens te koop via internet en als er iemand interesse heeft[,] mogen zij daar de auto's bekijken. 
Het betreft geen autohandel waar men vrij auto's kan bezichtigen. 

Hieruit volgt dat :>ij de vraag of de ruimte gebruikt wordt voor de verkoop van auto's als 
criterium hanteert ot men al dan niet vrij de parkeergarage kan bezoeken. Dat de parkeergarage in 
functie van de mogelijke aankoop van een wagen slechts bezocht kon worden op afspraak (na contact 
via internet), sluit echter niet uit dat de parkeergarage effectief werd gebruikt voor de verkoop van de 
wagens. Meer bepaald blijkt dat een cruciaal deel van de handel in wagens daar plaatsvond, namelijk 
de controle van de tweedehandswagen door de kandidaat-koper. 

De ru imte werd niet louter gebruikt om voertuigen te stallen, waarop ie per hypothese op een 
andere locatie aanbood aan een kandidaat-koper, maar de ruimte werd concreet gebruikt voor de 
verkoop. Dit betreft wel degelijk het aanwenden van de ruimte voor de functie detailhandel in de zin 
van artikel 1.1.2, s• VCRO en artikel 2 § 1, s• van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 
2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen. 

e. 
Met betrekking tot de hefbrug en het materieel stelde in de parkeergarage enkel aan eigen 
voertuigen te sleutelen. De concrete feitel ijke vaststellingen tonen echter aan dat er wel degelijk in 
een professioneel kader aan voertuigen werd gewerkt, zodat de parkeergarage gebruikt werd als 
autoherstelplaats, wat valt onder de functie industrie en bedrijvigheid (artikel 2 § 1, 8° van het Besluit 
van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen). 

f. 
De feiten in de periode van augustus 2018 tot en met januari 2019 (tenlastelegging A.1 en B - eerste 
deel) zijn bijgevolg bewezen en werden correct gekwalificeerd. Deze feiten worden toegerekend. 

g. 
Naar aanleiding van de vaststell ingen in januari 2019 werc =en bestuurlijke maatregel opgelegd, 
die werd opgeheven in april 2019 omdat de ruimte werd leeggemaakt en er geen meldings- of 
vergunningsplichtige handelingen meer werden gesteld (vaststellingen van 24 januari 2019 - stuk 59 

strafdossier). 

In een verhoor van 3 augustus 2019 verklaarde )CCasioneel nog auto's te verkopen en de 
stadstoezichter stelde bij een controle op 19 augustus 2020 vast dat er nog wagens werden gestald, 
waarbij werd vermeld 'met als doel deze te verkopen' (stuk 77 strafdossier). 

Het bewijs wordt echter niet geleverd dat de parkeerruimte door met een ander doel werd 
gebruikt dan om er voertuigen te stallen. Dat hij deze voertuigen eventueel te koop stelde en 
verkocht, impliceert niet dat hij de parkeergarage na januari 2019 nog gebruikte als verkoopruimte. 

h. 
De feiten van tenlastelegging A.2 zijn niet bewezen, noch de exploitatie van een autoherstelplaats na 
januari 2019, zodat de incriminatieperiode van tenlastelegging B wordt beperkt tot 24 januari 2019. 
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straf en strafmaat 

i. 

ACl kamer Vonnisnr / 
p.5 

Het opleggen van een straf benadrukt het belang van de overtreden norm en dient als signaa l, zowel 
naar de beklaagde toe als naar de maatschappij in haar geheel. De bestraffing beoogt het herstel van 
de door het misdrijf aangebrachte maatschappelijke schade. De bestraffing dient ook om de 
maatschappij te beschermen. Tegelijk wordt de maatschappelijke reactie ten aanzien van de dader 
naar aanleiding van het misdrijf met de bestraffing afgerond en indien mogelijk wordt de dader ertoe 

gebracht herhaling te vermijden . 

Bij het bepalen van de concrete straffen wordt rekeni ng gehouden met de aard en de ernst van de 
feiten, de concrete fei telijke omstandigheden en persoonlijke omstandigheden van de dader. 

De bewezen feiten werden met eenzelfde strafbaar opzet gepleegd, zodat één hoofdstraf wordt 
opgelegd en de mogelijke straf bepaald wordt door het feit waarvoor de wet de strengste straf 

voorschrijft. 

j. 
De activiteiten van economische actoren worden gereglementeerd om het evenwicht met de overige 
subj ecten en activiteiten in de samenleving te garanderen. Dit geldt in het bij zonder voor activiteiten 
die een mogelijke negatieve impact hebben op de omgeving, namelijk mens en natuur. Een fijnmazig 
systeem van exploitatievoorwaarden en vergunningen is hierbij een nuttig en noodzakelijk 

hulpmiddel. 

Voorafgaande toelatingen en voorwaarden hebben slechts nut wanneer ze nageleefd worden en 
afgedwongen worden bij niet-naleving. Het gedogen van inbreuken ondermijnt niet alleen de 
pub lieke controle op hinderlijke economische activiteiten, het zou tevens het ondernemerschap in de 

betreffende sector schaden door oneerlijke concurrentie in het leven te roepen . 

k. 
De regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw heeft tot doel tot een maatschappelijk 
gestroomlijnde ruimtelijke ordening te komen, waarbij het kader van regelgeving en vergunningen 

ertoe dient het maatschappelijk belang en het individueel belang te verzoenen. Door 
functiewijzigingen door te voeren zonder de nodige vergunningen aan te vragen, stelde beklaagde 
zijn persoonlijk belang boven het maatschappelijk belang en verhinderde hij de noodzakelijke 

afstemming met de bevoegde diensten. 

1. 
Concreet voerde nandelingen uit die zowel formeel als inhoudelijk hinderlijk waren. Hij 
gebruikte een pa rkeergarage om er wagens te verkopen en om aan tweedehandswagens te werken. 
Dit betreffen activiteiten die belastend zijn voor de omgeving en waarvoor een voorafgaandelijke 

bestuurlijke toets nodig was. 

heeft aan gehandeld te hebben zonder zich vooraf voldoende te informeren. Tevens volgt uit de 
bevindingen en de analyse hierboven dat hij zich naar aanleiding van de controles in regel heeft 
gesteld. Hij werkte vervolgens enige tijd bij ?n zou inmiddels een nieuwe zelfstandige activiteit 

hebben opgestart, waarbij hij zich ook administratief liet ondersteunen. 

m. 
Er werd een minnelijke schikking aangeboden, maar daar ging hij niet op in. 

Het past hem een geldboete op te leggen als straf. Rekening houdende met het vrijwillig herstel en de 
kosten die hij diende te maken, is het aangewezen het de tenuitvoerlegging van deze straf uit te 
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Vonnisnr / 
p. 6 

stelfie n, om de desocialiserende effecten van een ge ldboete (voorwaarde lijk) te verm ijden en om het 
opnieuw plege n van misdrijven te ontraden. Teneinde dit ontradend ka rakter te maximaliseren wordt 
het ui tstel gekoppeld aan de langste termijn van uitstel die de wet toelaat. 

TO GEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestandde len van de misdrijven en de 
strafmaat bepalen, en het taa lgebruik in gerechtszaken regelen: 

art . 1, 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, 65, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
art. 191 Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de in leidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien var 

Spreekt 
en met 29 april 201~; 

Veroordeelt 
januari 2019 : 

VRIJ voor de ten lastelegging A2 en B voor de periode van 25 januari 2019 tot 

voor de vermengde feiten van de ten lasteleggingen Al en B beperkt ot 24 

tot een geldboete van 2800,00 EUR, zijnde 350,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 2 maanden. 

Verleent uitstel van tenui tvoerlegging wat betreft de geldboete voor een te rmijn van 3 jaar. 

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 opzettel ijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoed ing voor beheerskosten in st rafzaken . Deze vergoeding bedraagt 52,42 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 294,49 EUR 

Verplicht veroordeelde tot betaling van een administ rat ieve toes lag. Deze toeslag bedraagt 25,95 

EUR. 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op S december 2022 door de rechtbank 
van eerste aan leg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

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

/ 
p. 7 




