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Inzak� het Openbaar Ministerie 

en 
BURGERLIJKE PARTIJ : 

met zetel gevestigd te . 

Vonnisnr / 
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burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester · advocaat te 

TEGEN BEKLAAGDE : 

geboren te 1 op 
van Belgische nationaliteit 

wonende te 

:, RRN 1 

beklaagde, die persoonlijk verschijnt. 

TENLASTELEGGING( EN) 

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

Op de percelen aldaar gelegen te: 
l ·, gekadastreerd als 

1 

eigendom van 1 en 

) 

ingevolge akte dd. 06/11/2013 verleden door notaris 1 

en 

·, gekadastreerd als · 

eigendom van en 
ingevolge akte dd. 11/125/2018 verleden door notaris 

A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning -

feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 

onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 

l 
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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, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in 

stand gehouden, 

namelijk op het bovenvermelde perceel gelegen te 1 

- het plaatsen van een afsluiting met reclamepanelen 

het plaatsen van een reclamezuil. 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening) 

!g_, : tussen 1 november 2013 en 23 augustus 2015, meermaals, op 

niet nader bepaalde data 

thans strafbaar gesteld als: 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, 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. 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 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) 

B afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 

constructie, met uitzondering 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 vergunning, hetzij in geval van 

schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 

namelijk op de bovenvermelde percelen: het uitbreiden van de magazijnen buiten de 

vergunde afmetingen. 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening) 
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!g_ : tussen 1 november 2013 en 23 augustus 2015, meermaals, op 

niet nader bepaalde data 

thans strafbaar gesteld als: 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, 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. 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 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) 

C gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslag materiaal, materieel 

en afval en het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens zonder of in strijd 

met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 maart 2018 

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 parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 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: het verharden en het gebruik van de terreinen voor de berging en opslag van 

materialen, materieel en afval (waaronder een oude mazouttank), alsook containers, 

remorquen, vrachtwagens en lichte vrachtwagens van het aannemingsbedrijf i 

(art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.l. 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) 

: van 1 november 2013 tot 24 april 2019 

D geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder 

of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 
februari 2017 

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 
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bebouwd onroerend goed, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als 
vergunningsplichtig heeft aangemerkt, 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, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van 

voornoemde Codex, in stand gehouden, 

namelijk het wijzigen van de hoofdfunctie van de bijgebouwen van de bovenvermelde 

percelen van wonen naar industrie en bedrijvigheid. 

(art. 4.2.1., 6°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening) 

� : tussen 1 november 2013 en 12 juni 2015, op een niet nader te 
bepalen datum 

thans strafbaar gesteld als: 

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. 

(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) 

Gedaagde tevens gedagvaard zich teneinde zich overeenkomstig art. 42,3" en/of 43bis van 

het Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen conform de schriftelijke 

vordering van het OM neergelegd in het strafdossier. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van , ref : 

1 
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Vonnisnr / 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

p.6 

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

partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor stedenbouwkundige inbreuken. 

Beklaagde was eigenaar van 2 percelen aan de en r 

. Hijzelf was woonachtig op nr . Zijn dochter is thans eigenaar van dit perceel. 

Op 25 augustus 2018 werden door de verbalisanten, naar aanleiding van een melding door 

de stedenbouwkundige dienst van de gemeente , vaststellingen 

verricht voor verschillende bouwovertredingen door beklaagde. 

Het bleek dat op het terrein nr het bestaande magazijn was uitgebreid en er een afdak in 

aluminium was bijgebouwd. 

Bovendien bleek het terrein afgesloten te zijn met reclamepanelen en was er een 
reclamezuil geplaatst aan de binnenzijde van de afsluiting. 

Het volledige terrein bleek verhard te zijn in betonklinkers en beton. 

Ook het het terrein nr werd vastgesteld dat de volledige voortuin, zijtuin en achtertuin 

verhard was met beton en betonklinkers en dat het bestaande magazijn was uitgebreid 
buiten de vergunde afmetingen met plaatsing van een aluminium dak (st.23, 3- 17). 

Voor al deze werken werd door beklaagde geen vergunning aangevraagd. 

Beklaagde kan zich niet verschuilen achter onwetendheid over de verplichte vergunning 

gezien hij professioneel aannemer is. 

Op 5 oktober 2015 formuleerde het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente : · een herstelvordering die positief werd geadviseerd door de 
Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid op 15 januari 2016 (st. 59-52). 

Bij verschillende controles bleek dat de toestand nog niet geregulariseerd werd. 
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en dat het 

De uitbreidingen zouden verwijderd zijn en er zouden groenaanplantingen gebeuren en een 

nieuwe regularisatie aangevraagd worden. 

Beklaagde betwist niet dat hij de wederrechtelijke bouwwerken uitvoerde zonder 
stedebouwkundige vergunning en daardoor onrechtmatig een functiewijziging doorvoerde. 

De rechtbank verwijst naar de vaststellingen van de verbalisanten en de gevoegde foto's en 

acht de feiten A, B, C en D lastens beklaagde bewezen. 

Het openbaar ministerie vordert de verbeuring van het door beklaagde illegaal verkregen 

vermogensvoordeel door het uitsparen van de huur van een vergelijkbaar bedrijfsterrein in 

een daartoe bestemd gebied. 

Gelet op de ter zitting aangevoerde elementen en omstandigheden mildert de rechtbank 
het gevorderde bedrag van 60.358,10 euro naar 15.000 euro, ex aequo et bono begroot. 

Met betrekking tot de herstelvordering is de rechtbank van oordeel dat deze gemotiveerd is 

met het oog op een goede ruimtelijke ordening en goed leefmilieu. 

Derhalve dient deze te worden ingewilligd en dient de plaats te worden hersteld in de 

oorspronkelijke toestand door het verwijderen van alle niet vergunde constructies. 

De termijn voor uitvoering wordt bepaald op 1 jaar na het in kracht van gewijsde gaan van 
onderhavig vonnis. 

Een dwangsom van 100 euro per dag vertraging wordt opgelegd vermits dit het enige 

middel blijkt te zijn om het herstel te bekomen. 

Strafmaat 

De feiten A, B, C en D vermengen zich als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet. 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits in het belang van een goed leefmilieu de opgelegde 

reglementeringen strikt dienen te worden nageleefd. 

De rechtbank houdt rekening met het blanco strafregister van beklaagde en de ter zitting 

aangehaalde elementen en omstandigheden zodat de navolgende straf wordt opgelegd met 

uitstel, ook om beklaagde te motiveren het herstel door te voeren. 
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De vordering van de gemeente is ontvankelijk inzoverre zij een 
vordering stelt voor effectief bewezen schade. 

De rechtbank meent evenwel dat de motieven die worden aangevoerd in de nota van de 

burgerlijke partijstelling gebaseerd zijn op het optreden van de gemeente in het belang van 
de burgers en er geen persoonlijk en privé belang aan de orde is. 

De herstelvordering die bijkomend wordt aangehaald wordt overigens ingewilligd, waar de 

gemeente als vrijwillig tussenkomende partij kon tussenkomen. 

Effectieve schade wordt niet aangetoond zodat de vordering als ongegrond wordt 
afgewezen. 

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, 6, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd 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, 

artikel 91 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 april 1878, 
artikel 1 en 8 der wet van 29 juni 1964 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de tenlasteleggingen 

A, B, C en D, alsmede de artikelen 38, 40, 42, 43bis, 65, 66, 99bis van het Strafwetboek 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 1 :, Gemeente: 
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Veroordeelt 1 : voor de tenlasteleggingen A, B, C, D vermengd: 
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tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 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. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 15.000 euro. 

Beveelt lastens beklaagde dat de panden gelegen te 

en gekadastreerd als . en in hun 

oorspronkelijke staat zullen hersteld worden, 

namelijk door het verwijderen van alle niet-vergunde constructies, binnen een termijn van 

een jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis en onder 

verbeuring van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in het niet nakomen van 

het hiervoor bevolene. 

Dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest en de 

gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 
gemeente in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering 
ervan kan voorzien. 

Machtigt de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest 

en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 

gemeente 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; 

Veroordeelt 1 : tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 
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- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand. 

Vonnisnr / 
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- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

54,76 EUR. 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 253, 00 EUR. 

Op burgerlijk gebied 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij Gemeente . 
ongegrond. 

Verwijst de burgerlijke partij tot de kosten door haarzelf gemaakt. 

• ontvankelijk doch 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 7 oktober 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 . 




