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Inzake het Openbaar M inisterie tegen
BEKLAAGDE(N) :

. RRN

1.

KBO

geboren te
op
van Belgische nationaliteit
ingeschreven te
beklaagde, die persoonlijk verschijnt.

2
gevestigd

KBO

beklaagde, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

TENLASTELEGGING{EN)

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

Op de eigendom aldaar gelegen
hu is nr.
gekadastreerd als
met een globale oppervlakte van
gekadastreerd als
landgebouw nr
met een globale oppervlakte van
hooiland gelegen
, gekadastreerd als
met een globale oppervlakte van
eigendom van
, allen gelegen in agrarisch gebied,
ingevolge akte van

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 va n schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen te hebben
uitgevoerd, in woonparkgebied,

'
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Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaa mse Codex Ruimtelij ke Ordening,
1. Artikel 4.2.1.1°.a): het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzond ering van
onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen va n een constructie,
1. tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015, op niet nader te bepalen data, de verjari ng
va n de st rafvord ering terzake de tenlasteleggi ng rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van

onderzoek of vervolging, namelijk door het proces-verbaal
2018 van de PZ

dd. 19 december

Het optrekken van een open overdekte loods waaronder onder meer 30 houten kisten met
gekliefd hout worden opgeslagen.
2. tussen 1 januari 2014 en 23 maart 2015, op niet nader te bepalen data. de verjaring van
de strafvordering te rzake de tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van
onderzoek of vervolging, namelijk door het proces-verbaal
dd. 19 december
2018 van de PZ,
Het doortrekken van het dak va n het hoofdgebouw dienstig als werkruimte/garage voor het
onderhoud van het werkmaterieel van de aannemingsbedrijven.
3. tussen 15 april 2015 en 13 maart 2016. op niet nader te bepalen data. de verjaring van de
strafvordering terzake de tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van
onderzoek of vervolging, namelijk door het kantschrift van het OM dd. 2 januari 2019,
Het construere n van een aarden wal die de aa ngelegde vijver in twee delen opdeelt.

ll. Van 24 september 2015 tot 13 januari 2020.
artikel 4.2.1.5° a): het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het
opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of
afval.
namelijk ondermeer watertanken, werktuigen, rubberen en PVC darmen, snelbouwstenen,
PVC buizen, paletten en bigbags.

111. Van 24 september 2015 tot 13 januari 2020,

artikel 4.2.1.5° b): het gewoonlijk gebruiken, aa nleggen of inrichten van en grond voor het
parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,
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namelijk er worden bedrijfsvoertuigen gestald, waaronder opleggers, graafmach ine,
heftruck, tractoren, aanhangwagen en voertuigen.

IV. tussen 15 april 2015 en 13 maart 2016. op niet nader t e bepa len data, de verjaring van
de strafvordering terzake de tenlastelegging rechtsgeld ig gestuit zijnde door daden va n
onderzoek of vervolging, namelijk door het kantschrift van het OM dd. 2 januari 2019,
artikel 4.2.1.4°: het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem , hetzij door de
bodem aan t e vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de
functie van het terrein wijzigt,
het uitgraven en beschonen van de grond in plassen water waarvan één dienst doet als
zwe mvijver ingevolge de aangelegde aarden wa l en waarin later een strand wordt
aangelegd.

De feiten vanaf 23 februari 2017 omschreven als in strijd met artikel 6 al.1 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 vergunningsplicht te hebben uitgevoerd,
geëxploiteerd, verkaveld of een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan,
namelijk hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelinge n, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het
verstrijken van de termijn van de vergunn ing, hetzij in geva l van schorsing van de
vergunning, stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening te hebben uitgevoerd of verde r te hebben uitgevoerd. De
sch endingen worden bestraft overeenkomstig artikel 6.2. 1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

De tweede verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43
bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de
ver mogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen 1.1 en 2, Il en 111, en voorlopig
ex aequo et bono begroot op 100.000 Euro.

***
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PROCEDURE

De behandeling en de debatten va n de zaak hadd en plaats in openbare terechtzitting.
De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal.
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige
partijen.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

1. Feiten en beoordeling van schuld

1.
Beklaagden worden vervo lgd voor diverse stedenbouwkundige inbreuken met betrekking
tot een eigendom van eerste beklaagde, gelegen te
gelegen in
agrarisch gebied, namelijk om zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning hierna
vermelde handelingen te hebben uitgevoerd (strafbaar gesteld door artikel 6.1.1.1 ° van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna "VCRO" ) tot 23 februari 2017 en thans door
artikel 6.2.1 VCRO):
het optrekken of plaatsen van een constructie, in strijd met artikel 4.2.1.1°, a VCRO,
namelijk:
o het optrekken van een open overdekte loods, waaronder onder
meer 30 houten kisten met gekliefd hout worden opgeslagen, tussen
1 januari 2014 en 31 december 2015, op niet nader te bepalen data
(tenlastelegging 1.1);
o het doortrekken van het dak van het hoofdgebouw, dienstig als
werkruimte/garage voor het onderhoud van het werkmaterieel van
de aannemingsbedrijven, tussen 1 januari 2014 en 31 december
2015, op niet nader te bepalen data (tenlastelegging 1.2);
o het construeren van een aarden wal die de aangelegde vijver in twee
delen opdeelt, tussen 15 april 2015 en 13 maart 2016, op niet nader
te bepalen data (tenlastelegging 1.3);
het gewoon lijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan
van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of
afval, in strijd met artikel 4.2.1.5°,a VCRO, namelijk onder meer watertanken,
werktuigen, rubberen en PVC darm en, snelbouwstenen, PVC buizen, paletten en
bigbags, van 24 september 2015 tot 13 januari 2020 (tenlastelegging Il);
het gewoon lijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren
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van voertuigen, wagens of aanhangwage ns, in strijd met artikel 4.2.1.5°, b VCRO,
namelijk voor het stallen van bedrijfsvoertuigen, waaronder opleggers, een
graafmachine, een heftruck, tractoren, een aanhangwagen en voertuigen, van 24
september 2015 tot 13 januari 2020 (tenlastelegging 111);
het aanmerkelijk wijzigen van het re liëf van de bodem, door de bodem aan te vul len,
op te hogen, uit te graven of uit de diepen waarbij de aard of de functie van het
terrein wijzigt, het uitgraven en beschonen van de grond in plassen water waarvan
één dienst doet als zwemvijver ingevolge de aangelegde aarden wal en waarin later
een strand wordt aangelegd, in strijd met artikel 4.2.1.4° VCRO, tussen 15 april 2015
en 13 maart 2016 (tenlastelegging IV).

2.
Beklaagden verschenen in persoon ter terechtzitting va n 16 november 2020. Eerste
beklaagde is eigenaar van de desbetreffende percelen. Tweede beklaagde,
(KBO
, heeft haar maatschappelijke zetel op het adres
Tweede beklaagde oefent de volgende activiteiten uit:
verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw;
algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens;
detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren
van motorfietsen.

1.1 Overzicht van de relevante feiten
3.
Op 22 april 2009 werd er te
een controle uitgevoerd door
de lokale politie. Daarbij werd vastgesteld dat er op het perceel met nummer
een
gebouw stond dat zonder stedenbouwkundige ve rgunning werd gebouwd, met een dak van
metalen golfplaten. Tegen het gebouw stond een tent die dienst deed als
opslagruimte/garage voor een tractor en ander landbouwmateriaal.

4.
Bij een nieuwe controle op 24 september 2015 st elde de stedenbouwkundig inspecteur het
volgende vast, met betrekking tot de onbewoonde percelen nr.
er
het dak van het (zonevreemd land)gebouw, bestaande uit golfplaten, werd sinds de
vorige vaststellingen in 2009 doorgetrokken en werd gebruikt als
werkruimte/garage. In het gebouw werd een rek aangetroffen met verschillende
banden, een motor, een benzinetank van 3500 liter, een olietank, een heftruck en
allerhande werkmateriaa l. Er werden ook gasflessen opgeslagen . Aan de voorgevel
van het gebouw werd ook een met golfplaten overdekte permanente tent
opgetrokken, met daarin een tractor (type grasmachine) en heel wat hout;
een tweede aanbouw achteraan het gebouw was vervangen door een open,
overdekte loods, met daaronder onder meer 30 houten kisten met gekliefd hout;
rond het pand was er allerlei materieel en materiaa l opgeslagen, waaronder
watertanken, gekliefde boomstammen, een oplegger van
en
met
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een rupsvoertuig, een graafmachine, verschillende werktuigen, een heftruck,
rubberen en PVC darmen, snelbouwstenen, PVC buizen en een afgedankte
brievenbus;
er werden recent plassen uitgegraven, die onder andere werden gebruikt om in t e
zwemmen (aangezien er in de plas een bal en luchtmatras lagen en naast de plas een
vu urkorf en ligstoel werden aangetroffen);
er bevonden zich midden op het perceel bergen zand, die ondertussen met onkruid
waren begroeid.
Vanaf de openbare weg werd tevens vastgesteld dat rechts naast de woning op perceel
een deel van het perceel werd ingericht voor het stallen van voertuigen . Op het
ogenblik van de controle waren er 2 aanhangwagens, een aanhangwagen voor paarden en
een wagen gestald.

5.
Eerste beklaagde werd op 3 februari 2016 verhoord omtrent de vastgestelde inbreuken.
Eerste beklaagde gaf aan intussen een architect en advocaat te hebben aangesteld om alle
inbreuken te regulariseren. Hij verklaarde niet anders te hebben geweten dan dat de vijver
er was. Hij zou de vijver wel geschoond hebben zodat er terug leven in de vijver is, zo onder
meer kikkers, salamanders, ganzen, eenden en andere vogels. Ook het gebouw zou er al
staan van toen hij nog kind was en steeds gebruikt geweest zijn voor materiaal om het
landbouwbedrijf te runnen. Naast een firma
, zou er ook een eenmanszaak
~evestigd zijn, die zich bezig zou houden met loonwerk en dergelijke. Het gebouw
zou eerste beklaagde gebruiken om het materiaal voor de firma's te stallen en op te bergen.
Eerste beklaagde verklaarde alles in gang te hebben gezet om alles te regula riseren en zich
te zullen schikken naar wat zou worden opgelegd, indien de inbreuken niet regulariseerbaar
zouden zijn .

6.
Eerste beklaagde diende op 23 mei 2016 een aanvraag tot regularisatie opslagplaats en
oprichting nieuwe autobergplaats in bij de gemeente
. maar deze werd zowel door de
gemeente
als nadien door de bestendige deputatie van de provincie
op 9
februari 2017 afgewezen.

7.
Op 16 september 2016 werd er opnieuw nazicht verricht door de lokale politie. Op de foto's
van deze vaststellingen is te zien dat er zich nog steeds allerlei voertuigen (zoals een tractor,
een oplegger, een kraan, een aanhangwagen en een heftruck) en allerlei materiaa l (zoals
cubitainers, pvc buizen, pvc darmen en een watertank) op de percelen bevonden.
Op 18 oktober 2016 ging ook de stedenbouwkundig inspecteur opnieuw ter plaatse. Deze
stelde vast dat
het hoofdgebouw met luifel achteraan en de aanbouw vooraan
onveranderd waren. Het gebouw werd nog steeds als werkruimte/garage gebruikt en de
opstelling onder de luifel en de aanbouw waren hetzelfde gebleven. Rondom het
hoofdgebouw stonden er nog meerdere werkvoertuigen (zoals tractoren), een oplegger,
een aanhangwagen, een bestelwagen, waterreservoirs, PVC buizen, ... Halverwege het
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perceel
was er een ophoging met aarde, tussen de zwemvijve r en een achterliggende
vijver. Op percee l
werd het rechtse gedeelte van de voortuin nog steeds in beslag
genomen voor het parkeren van wagens en het st ockeren van bouwmateriaal.

8.
Bij aangetekend schrijven van 17 oktober 2018 legden de burgemeester en de
gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur namens de gemeente
en de
geweste lijke stedenbouwkundige inspecteur de herstelvordering voor de perce len te
voor aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering.
Op 23 november 2018 verleende de Hoge Raad voo r de Handhavingsuitvoering een positief
advies.

9.
Bij nazicht van de toestand op 13 januari 2020 bleek dat er twee verplaatsbare se rres
werden opgericht en dat er op een deel van het perceel ook maïs werd geplant. De
permanente tent voor het lan dgebouw werd verwijderd. Op perceel
stond er ook nog
een aanhangwagen en lag er nog wat materiaal en materieel.

1.2 Beoordeling van schuld

10.
Eerste beklaagde verklaarde op de terechtzitting van 16 november 2020:
dat de loods er altijd al stond en vroeger een stal met koeien was - hij gebruikte de
loods voor het stallen van landbouwvoertuigen;
dat het afdak er altijd al was en werd gebruikt om kruiden in te stallen;
dat hij de aarden wal een achttal jaar geleden aanbracht en de vijver opschoonde,
maar dat de vijver er altijd al was;
dat het aannemingsmateriaal 2 à 3 jaar geleden reeds werd verwijderd.
Eerste beklaagde legde tevens foto's voor die betrekking zouden hebben op de huidige
toestand van het terrein.

11.
Tenlasteleggingen 1.1 en 1.2 viseren niet het optrekken van het landgebouw (vroeger
mogelijk een stal met koeien) op zich, maar wel de open overdekte loods achteraan het
landgebouw, waaronder houten kisten werden gestapeld (tenlastelegging 1.1) en het
doortrekken van het dak van het hoofdgebouw (tenlastelegging 1.2).
Uit luchtfoto's van
blijkt dat het dak van het gebouw minstens werd vervangen
tussen 1 januari 2014 en 23 maart 2015 (waarbij het nieuwe dak zichtbaar is op een
luchtfoto van 23 maart 2015). Samen met de vervanging van het dak werd in diezelfde
periode ook de overdekte loods achteraan het landgebouw opgericht.
De stedenbouwkundig inspecteur stelde op 24 september 2015 ook vast dat, ten opz ichte
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va n de vorige controle in 2009, 1) het dak van het landgebouw werd doorgetrokken en 2)
dat een tweede aanbouw achteraan het gebouw was vervangen door een open, overdekte
loods.
De rechtbank acht t enlasteleggingen 1. 1 en 1.2 dan ook afdoend e bewezen, gelet op de
va st stellingen van de stedenbo uwkundig inspecteur, de foto's die tij dens deze vaststellingen
werden genomen en aan het strafdossier werden gevoegd en de luchtfoto's van
De vaststellingen van de stedenbouwkundig inspecteur die werden opgenomen in een
proces-verbaal gelden tot bewijs van het tegendeel (artikel 6.2.4 VCRO). De loutere
bewering van eerste beklaagde dat het afdak er altijd al was volstaat niet als tegenbewijs.
12.
Eerste beklaagde betwistte ter terechtzitting van 16 november 2020 niet dat hij de aarden
wal in de vijver aanbracht om de vijver in twee delen op te delen, maar de vijver zou er altijd
al geweest zijn.
Met tenlasteleggingen 1.3 en IV wordt het construeren van de aarden wal in de vijver
geviseerd en het feit dat ten gevolge daarvan één van de vijvers nu dienst doet als
zwemvijver. Het aanleggen van de vijver op zich wordt niet geviseerd. Uit de aan het
strafdossier gevoegde luchtfoto's (zo onder meer een orthografische foto van 12 maart
2007, stuk 163 strafdossier) blijkt ook dat de vijver al voor 2015 aanwezig was.
Uit een vergelijking van de luchtfoto's van 15 april 2015 en 13 maart 2016 blijkt evenwel dat
de bestaande vijver in die periode werd opgedeeld door de aanleg van een aarden wal en
uit- de vaststellingen blijkt dat één van die vijvers vervolgens als zwemvijver werd gebruikt.
Tenlaste leggingen 1.3 en IV zijn bewezen gelet op de eigen verklaring van eerste beklaagde
op de terechtzitting van 16 november 2020, de aan het strafdossier gevoegde foto's van de
vaststellingen ter plaatse en de luchtfoto's.
13.
Eerste beklaagde betwistte verder niet dat er materiaal van zijn aannemingsactiviteiten
aanwezig was, maar stelde dat dat materiaal nu allemaal weg zou zijn en zelfs al 2 à 3 jaar
weg zou zijn.
Bij de vaststellingen op 18 oktober 2016 werd nog vastgesteld dat er nog meerdere
werkvoertuigen (zoals tractoren), een oplegger, een aanhangwagen, een bestelwagen,
waterreservoi rs en PVC buizen lagen. Bij nazicht van de toestand door de lokale politie op
13 januari 2020 werd er nog materiaal en materieel aangetroffen (blauwe tonnen, houten
kisten, een boot, paletten en bigbags) en een aanhangwagen.
De rechtbank acht de feiten van tenlasteleggingen Il en 111 afdoende bewezen gelet op de
vaststellingen van de verba lisanten en de aan het strafdossier gevoegde foto's. Aangezien
uit de vaststellingen van 13 januari 2020 blijkt dat er nog slechts één aanhangwagen op het
perceel
stond (wat mogelijk is in het kader van residentieel gebruik), beperkt de
rechtbank de incriminatieperiode van ten lastelegging 111 wel tot de periode va n 24
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september 2015 tot 19 oktober 2016.

14.
De rechtbank acht bijgevolg de feiten van tenlasteleggingen 1.1, 1.2, 1.3, Il, 111 (met beperkte
incriminatieperiode) en IV afdoende bewezen en toerekenbaar aan eerste beklaagde.
15.
Wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van tweede beklaagde betreft, dient er op
gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 5, lid 1 van het strafwetboek, een
rechtspersoon strafrechtelijk slechts verantwoordelijk is voor misdrijven die hetzij een
intrinsiek (geen occasioneel) verband hebben met de verwezenlijking van haar doel of de
waarneming van haar belangen of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor
haar rekening zijn gepleegd. Daarenboven dient te worden nagegaan of de feiten moreel
aan de rechtspersoon kunnen worden toegerekend. Daartoe is vereist dat de
verwezenlijking van het misdrijf volgt uit een wetens en willens genomen beslissing binnen
de rechtspersoon dan wel dat deze het gevolg is van een binnen de rechtspersoon
gepleegde nalatigheid.
De rechtbank stelt vast dat enkel de tenlasteleggingen 1.2, Il en 111 een intrinsiek verband
hebben met de verwezenlijking van het doel van tweede beklaagde, wiens activiteiten
bestaan in het verhuren en leasen van machines en installaties voor de bouwnijverheid, het
algemeen onderhoud en reparatie van auto's en bestelwagens en handel in en onderhoud
van motorfietsen. Tweede beklaagde gebruikte de percelen van eerste beklaagde om
materiaal op te slaan en bedrijfsvoertuigen te parkeren en ook het doortrekken van het dak
van het hoofdgebouw dat gebruikt werd als werkruimte/garage (zoals blijkt uit het
aangetroffen materiaal in het gebouw en het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen
van 26 oktober 2011) was tweede beklaagde tot nut. Deze misdrijven zijn ook moreel aan
tweede beklaagde toerekenbaar, aangezien tweede beklaagde heeft nagelaten de
onwettige toestand te remediëren.
De rechtbank acht de feiten van tenlasteleggingen 1.2, Il en
incriminatieperiode) bewezen en toerekenbaar aan tweede beklaagde.

111 (met beperkte

Daarentegen blijkt uit het strafdossier niet dat de open overdekte loods, waaronder hout
werd opgeslagen, of de aarden wal in de zwemvijver tweede beklaagde in concreto tot enig
nut waren. Tweede beklaagde wordt vrijgesproken voor de feiten van tenlasteleggingen 1.1,
1.3 en IV.

1.

Straftoemeting

16.
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de
feiten, de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en het strafrechtelijk verleden
van elke beklaagde.
De feiten zijn ontoelaatbaar. Zij geven blijk van een gebrek aan respect voor de regelgeving
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inzake ruimtelijke ordening.
Eerste beklaagde werd eerder viermaal po litioneel en eenmaal correctioneel veroordeeld.
Tweede bekl aagde heeft nog een blanco strafregister.
All e feit en van de bewezen verk laa rde tenlasteleggingen vermengen zich in hoofde van elke
beklaagd e als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, zodat de rechtbank met
toepassing va n artikel 65, eerste lid van het strafwetboek aan elke beklaagde voor die feiten
telkens slechts één straf kan opleggen, met name de zwaarste.

17.
De rechtbank mee nt dat de hierna bepaalde geldboete een voldoende waarschuwing zal
betekenen voor beklaagden voor de toekomst teneinde recidive te voorkomen.
Gelet op het relatief gunstig strafregister van eerste beklaagde en het blanco strafregister
van tweede beklaagde, de door hen inmiddels gedane inspanningen om het herstel te
realiseren (zoals blijkt uit de ter zitting bijgebrachte foto's) en de lange duur van het
onderzoek (waarbij er slechts enkele keren vaststellingen werden gedaan), wordt de
geldboete ten aanzien van beide beklaagden volledig met uitstel opgelegd, zij het voor een
maximale termijn van drie jaar, om het ontradend karakter van het uitstel te optimaliseren.
Beklaagden dienen er zich wel zeer goed van bewust te zijn dat het gaat om een
gunstmaatregel, die voor herroeping vatbaar is, ingeval er zich nieuwe fe iten zouden
voordoen .
2. Verbeurdverklaring

18.
Het openbaar ministe rie vroeg ter te rechtzitting conform artikel 42,3° en 43bis van het
Strafwetboek de verbeurdverklaring van een bedrag van 100.000,00 euro aan
wederrechtelijke vermogensvoordelen uit de misdrijven onder tenlasteleggingen 1.1 en 1.2, Il
en 111, ex aequo et bono begroot, in hoofde van eerst e en tweede beklaagde.
De rechtbank stelt vast dat het strafdossier enkel ten aanzien van tweede beklaagde een
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie bevat (met name de dagvaarding). Met
betrekking tot de verbeurdverkla ring ten aanzien van eerste beklaagde werd er geen
schriftelijke vordering neergelegd, zodat niet aan de voorwaarden van artikel 43bis van het
Strafwetboek voldaan is, zodat de rechtbank geen wederrechtelijk verkregen
vermogensvoordelen in hoofde van eerste beklaagde verbeurd kan verklaren.
Tweede beklaagde bekwam door het gebruik van de percelen te
in
strijd met de st edenbouwkund ige regelgeving een onrechtmatig economisch voordeel. De
rechtbank beschikt evenwel niet over voldoende gegevens (bijvoorbeeld de gemiddelde
huurprijs va n een vergelijkbaar perceel) om de vermogensvoord elen in concreto te ramen .
Bovendien werden er slechts zeer sporadisch vaststellingen gedaan zodat de omvan g van
het wederrechtelijk gebruik onduidelijk blijft. De rechtbank bepaa lt het te verbeurd
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verklaren bedrag aan wederrechtelijke vermogensvoordelen (op basis van de in hoofde van
tweede beklaagde bewezen verklaarde tenlasteleggingen 1.2, Il en 111 (met beperkte
incriminatieperiode) daarom ex aequo et bono op een bedrag van 7.500,00 euro.
3. Herstelvordering

19.
Overeenkomstig artikel 6.3.1, §1 VCRO beveelt de rechtbank ambtshalve of op vordering
van een bevoegde overheid, naast de straf, een meerwaarde te betalen en/of bouw- en
aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in de oorspronkelijke toestand te
herstellen of het strijdige gebruik te staken . Dat gebeurt, met inachtneming van de volgende
rangorde:
1) als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke
ordening, het betalen van een meerwaarde;
2) als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van
bouw- of aanpassingswerken;
3) in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de pla ats in de
oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik.
De burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur namens de
gemeente
en de gewestelijke stedenbouwkundige insoecteur hebben een
herstelvordering ingesteld voor de percelen te
die er
concreet toe strekt :
het volledig en definitief staken van het wederrechtelijk gebruik van het landgebouw
als werkplaats/garage en de niet-agrarische handelsactiviteiten;
het volledig slopen, inclusief eventuele funderingen/vloerplaten van het landgebouw
met de permanente tent vooraan en de overdekte loods achteraan om het perceel
van
en
terug in de oorspronkelijke staat te herstellen;
het definitief verwijderen van alle op de percelen
en
opgeslagen
materialen en materieel;
het definitief verwijderen van alle op de percelen
en
opgeslagen grond
en het herstellen van het oorspronkelijk maaiveld waardoor het perceel opnieuw kan
ingezet worden als een landbouwgebruiksperceel;
het definitief verwijderen van alle op het perceel
gestalde voertuigen die niet
strikt horende bij de residentiële bewoning op het perceel;
het volledig en definitief staken van elke vorm van gewoonlijk gebruik van de grond
voor de opslag van allerhande materialen (met inbegrip van grond) en materiee l;
het definitief en volledig staken van elke vorm van gewoonlijk gebruik van de grond
voor de stalling van voertuigen die niet strikt behoren tot het residentieel gebruik
van de woning;
het definitief en volledig staken van elke vorm van recreatief gebruik van de vijver;
het verwijderen van het aangelegde strand in wit zand en het herstellen van het
oorspronkelijke reliëf;
het verwijderen van de aarde wal of dijk die de vijver opdeelt in twee delen;
het herplanten van hoogstammige bomen waardoor de vijver opnieuw volledig
omgeven is door bomen .
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Die herstelvordering werd op 23 november 2018 positief geadviseerd door de Hoge Raad
voor de Handhavingsuitvoering. De Hoge Raad stelt dat de geviseerde handelingen niet
kunnen worden aanvaard omwille van een gebrek aan functionele inpasbaarheid binnen de
onmiddellijke omgeving, een ruimtegebruik dat niet inpasbaar is binnen de onmiddellijke
omgeving, de visueel-vormelijke hinder die onaanvaardbaar is binnen de onmiddellijke
omgeving en de verstoring van het bodemreliëf binnen de onmiddellijke omgeving.
20.
Beklaagden lijken zich intussen al heel wat inspanningen te hebben getroost om de percelen
in hun oorspronkelijke toestand te herstellen. Deze foto's volstaan evenwel niet om te
oordelen dat de herstelvordering intussen zonder voorwerp zou zijn. De foto's hebben
immers geen vaste datum en er kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de foto's
betrekking hebben op het gehele perceel. Bovendien is er op een van de foto's nog het
afdak van de open loods te zien, die dus in elk geval nog niet werd verwijderd.
De rechtbank is van oordeel dat de herstelvordering intern en extern wettig is en kan
worden toegekend zoals gevorderd. De herstelvordering is gesteund op motieven van een
goede ruimtelijke ordening en is niet disproportioneel. De geviseerde handelingen vormen
ook een ondeelbaar geheel zodat, met het oog op een goede rechtsbedeling, de eenheid
van de herstelvordering dient te worden bewaard.
21.
De rechtbank meent dat een hersteltermijn van 1 jaar kan worden voorzien. Het doel van de
dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan alleen bereikt worden indien de
dwangsom in verhouding staat tot het belang van de zaak, de financiële draagkracht van de
veroordeelde en diens te verwachten weerstand. Urgentie speelt hierbij geen rol. De
rechtbank bepaalt de dwangsom op 100,00 euro per dag vertraging, met dien verstande dat
die dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in
zoverre het huidig vonnis vooraf werd betekend. Er wordt aldus geen dwangsomtermijn
toegestaan.

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:
art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935;
art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis, 25, 38, 39, 40, 41, 41bis, 42, 43bis, 65, 66, 99bis strafwetboek
art. 4 V.T.Sv
art 1 en 8 wet 29/6/1964
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis.
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De rechtbank:

op tegenspraak ten aanzien va n
Beperkt de incrimi natieperiode van tenlastelegging 111 als volgt : "van 24 september 2015 tot

19 oktober 201611

Op strafgebied

Te n aanzien van

• eerste beklaagde

Veroordeelt
voor de vermengde feiten van de ten lasteleggingen 1.1, 1.2, 1.3, Il,
111 (met beperkte in criminat ieperiode) en IV:
t ot een geldboete van 16000,00 EUR, zijnde 2000,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.
Boete vervangbaar bij gebreke va n betaling binnen de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 90 dagen.
Verleent uitstel van tenu itvoerlegging wat betreft de geldboete voor een t ermijn 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
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders

-

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

-

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafza ken. Deze vergoeding bedraagt

50,00 EUR
-

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 212,09 = 106,05 EUR

Ten aanzien van
Spreekt

tweede beklaagde
vrij door de tenlasteleggingen 1.1, 1.3 en IV
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Veroordeelt
voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen 1.2, Il en 111
(met beperkte incriminatieperiode):
tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.
Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van
3 jaar.

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor
een bedrag van 7500,00 euro.
Wijst het meergevorderde af.
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
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders

-

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

-

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt
50,00 EUR

-

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 212,09 = 106,05 EUR

herstelvordering

Beveelt lastens
dat de percelen gelegen te
zullen hersteld worden, met name :

en
in hun oorspronkelijke staat

het volledig en definitief staken van het wederrechtelijk gebruik van het landgebouw
als werkplaats/garage en de niet-agrarische handelsactiviteiten;
het volledig slopen, inclusief eventuele funderingen/vloerplaten van het landgebouw
met de permanente tent vooraan en de overdekte loods achteraan om het perceel
van
en
terug in de oorspronkelijke staat te herstellen;
het defin itief verwijderen van alle op de percelen
en
opgeslagen
materialen en materieel;
het definitief verwijderen van alle op de percelen
er
::,pgeslagen grond
en het herstellen van het oorspronkelijk maaiveld waardoor het perceel opnieuw kan
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ingezet worden als een landbouwgebruiksperceel;
het definitief verwijderen van alle op het perceel
gestalde voert uigen die niet
strikt horende bij de resid entiële bewoning op het perceel;
het volledig en definitief staken van elke vorm van gewoonlij k gebruik van de grond
voor de opslag van allerh ande materialen (met inbegrip van grond) en mat erieel;
het definitief en volledig staken van elke vorm van gewoonlijk gebruik van de grond
voor de stalling van voert uigen die niet strikt behoren tot het residentieel gebruik
van de woning;
het definitief en volledig staken van elke vorm van recreatief gebruik van de vijver;
het verwijderen van het aangelegde strand in wit zand en het herstellen van het
oorspronkelijke reliëf;
het verwijderen van de aarde wal of dijk die de vijver opdeelt in twee delen;
het herplanten van hoogstammige bomen waardoor de vijver opnieuw volledig
omgeven is door bomen .
binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van
hui dig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100,00 euro per dag vertraging in
het niet nakomen van het hiervoor bevolene en met dien verstande dat die dwangsom zal
verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig
vonnis vooraf werd betekend.
Machtigt de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de gemeente
in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, om van ambtswege in de uitvoering
ervan te voorzien.
Machtigt de 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 veroordeelden 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;

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 7 december 2020 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
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