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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

geboren te op wonende te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

beklaagd van: 

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

A. 

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, 

op het perceel gelegen te 

0~ 

wonende te 
en van 

kadastraal gekend als 
eigendom van . 

geboren te op 
geboren te 

beiden 

hiernavermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als 
vergunningsp lichtig werd aangemerkt) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden 

meer bepaald de bestemming te hebben gewijzigd van serre/loods (met een beperkte 
verkoopsruimte voor de verkoop van eigen productie van planten en sla met een 
oppervlakte van 100 m2

) naar een verkoopsru imte voor verkoop van dieren, voeders en 
toebehoren (o.a. drinkbakken, hokken, afsluitingen, kooien, accessoires, ... ) met een totale 
oppervlakte tussen de 1.500 en 1.850 m2 

te , op niet nader te be·palen data in de periode van 9 december 2015 tot 27 
april 2016 (stuk 119) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1 ° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

B. 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, na de datum van 
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inwerkingtreding van dit decreet, een inbreuk te hebben gepleegd op de plannen van aanleg 
en verordeningen tot standgekomen volgens de bepalingen van het decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en die nog van kracht waren omdat 
ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavig 
decreet , of een dergelijke inbreuk te hebben voortgezet of in standgehouden, op welke 
wijze ook, zonder dat de uitgevoerde handelingen vergund zijn, of het gaat om 
onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om handel ingen die 
vrijgesteld zijn van de vergunningsp licht; 

op het perceel gelegen te 

op 
wonende te 

en van 

kadast raal gekend als 
eigendom van 

geboren t e op 
geboren te 

. beiden 

namelijk: door het uitbaten van een verkoopsruimte tussen de 1.500 en 1.850 m2 in strijd 
met de bestemming van agrarisch gebied 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 9 december 2015 tot 27 
april 2016 (stuk 119) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. l .6° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

C. 

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 van schorsing van de vergunning, 

op het perceel gelegen t e 

op 
wonende te 

en van 

kadastraal gekend als 
eigendom van , geboren te 

~eboren te op beiden 

bouwwerken te ·hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

a): het optrekken of plaatsen van een constructie 
b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
c}: het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald zonder stedenbouwkundige vergunning reclamepanelen te hebben gehangen 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 9 december 2015 tot 27 
april 2016 (stuk 119) 
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deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1 ° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaarding werd regelmat ig betekend. 

De dagvaarding werd ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te . Zij vermeldt de 
kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van de 
tenlasteleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoa ls voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelijk vergun~ingenregister (art. 6.2.1. 
VCRO). 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 18 
december 2018. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 19 februari 2019, 17 
september 2019, 21 januari 2020, 18 februari 2020 en 16 juni 2020. 

De zaak werd op de terechtzitting van 18 februari 2020 in zijn geheel voor de zetel in zijn 
huidige samenst elling hernomen. 

Bij vonnis van 30 juni 2020 werd uitspraak gedaan op strafrechtelijk gebied en werd de zaak 
met betrekking tot het gevorderde herstel in voortzetting gesteld op de openbare 
terechtzitting van deze rechtbank en kamer van 16 februari 2021. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 16 februari 2021: 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
substituut-procureur des Konings; 

eerste 

- de beklaagde, 

door meester 
in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd 

, advocaat te 
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STRAFRECHTELIJK 

Beoordeling 

Wat de herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur betreft 

Bij vonnis van 30 juni 2020 werd de beklaagde strafrechtelijk veroordeeld wegens het in 
strijd met artikel 6.l.l.6° van de Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening op het perceel te 

een verkoopsruimte tussen 1.500 en 1.800 m2 in strijd met de 
bestemming van agrarisch gebied te hebben uitgebaat in de periode van 9 december 2015 
tot 27 april 2016. Hij werd tevens veroordeeld om zonder stedenbouwkundige vergunning 
reclamepanelen t e hebben gehangen op hetzelfde perceel en in dezelfde periode. 

De beoordeling van de herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 
van 5 april 2017 werd gelet op de nog lopende administratieve regularisatieprocedures 
uitgesteld naar de t erechtzitting van 16 februari 2021. 

Op deze openbare terechtzitting legde de raadsman van de beklaagde een proces-verbaal 
van gewestelij k verbalisant opgesteld op 22 januari 2021 neer. Hieruit 
blijkt dat het college van burgemeester en schepenen op 18 augustus 2020 een 
voorwaardelijke vergunning verleende voor het regulariseren van kweek en verkoop van 
vogels, kippen, pluimvee, konijnen en kleinvee in een bestaande serre. Navolgend waren er 
enkele plaatsbezoeken waarbij er nog opmerkingen waren wat betreft de verkoopsruimte 
van 100 m2

• In navo lging hiervan werd een bijkomend plan met aanduiding van de eigenlijke 
verkoopsruimte van 100 m2 geüpload in het omgevingsloket. 

Op 22 januari 2021 stelde de verbalisant ruimtelijke ordening vast dat de voorwaardelijke 
vergunning nageleefd werd. 

De herstelvordering is derhalve zonder voorwerp geworden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering; 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Herstelvordering 

Stelt vast dat de herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur zonder 
voorwerp is geworden. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 16 maart 2021. 

Aanwezig: 

voorzitter 
eerste substituut-procureur des Konings 
griffier. 




