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Inzake van het openbaar ministerie tegen : 

~eboren te n o~ , wonende te 
, van Belgische nationaliteit 

beklaagd van : 

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

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 Code>< Ruimtelijke 
Ordening, het optrekken of plaatsen 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 bedoe ld in artikel 6.1.1. lid 3 van 
voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk : op het percee l gelegen te 

kadastraal gekend als , eigendom van 
geboren te I op wonende te 

(art. 4.1.1., 3° en 9", 4.2.l ., 1 °, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Code>< Ruimtelijke 
Ordening) 

meer bepaald : 

te , op niet nader te bepa len data in de periode van 1 januari 2011 tot 30 september 2014 
(stuk 14) 

l. een bijgebouw te hebben opgericht bestaande uit 2 studio's met afmetingen 9,40 m x 4,48m >< 2,90 
m hoog 

2. verhard ingen te hebben aangelegd 

te 1 op niet nader te bepalen data in de periode van 1 ianuari 2011 tot 30 september 2014 
(stuk 14} 

B gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval 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. t ot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van 
gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval, 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 
dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk : op het perceel gelegen te 
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70, kadastraal gekend als 
,op • wonende te 

eigendom van , geboren te 

meer bepaald : het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van voertuigen en materialen 
(stuk 26) 

(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4.2 .3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, l°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

1 in de periode van 11 september 2014 {stuk 2) tot en met 25 oktober 2016 {stuk 49) 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 19 september 2019 en na tussenvonnis tot 
heropening der debatten op 24 oktober 2019 uitgesteld naar 19 december 2019 .. 

De rechtbank nam kenn is van de stukken van de rechtspleging. en hoorde het openbaar ministerie, bij 
monde van substituut-procureur des Konings •ende beklaagde, vertegenwoordigd door zijn 
raadsman mr. , advocaat te 

De Nederlandse taal werd gehanteerd voor de rechtspleging. 

Op strafrechtelijk gebied 

1. Wat betreft de gegrondheid der feiten 

De tenlasteleggingen A en B zijn ten genoege van recht bewezen gelet op de gegevens van het 
strafdossier en het onderzoek ter zitting. 

In landschappelijk waardevol agrarisch gebied werd een bijgebouw gezet bestaande uit 2 studio's met 
toegangsdeur en raam. Er is geen vergunning voor het bijgebouw. Eén flatje wordt gebruikt door een 
oudere dame die zich zou prostitueren. Een tweede flatje is voor een aame in de nieuwe wandeling. 

beweert dat de dienst stedebouw hem zegde dat er geen vergunning nodig was voor een 
bijgebouw van maximum 40 m2 en maximum 2,5 meter hoogte. Hij zegde er niet bij dat zijn bijgebouw 
dienstig was voor bewoning. Hij had geen architect van doen. 

Uit de foto's blijkt dat op het terrein allerlei afval ligt, waaronder twee lange limousines. 

Volgens vaststellingen op 22 september 2015 werd de constructie dan niet meer gebruikt als woning. 
De keuken was wel nog aanwez ig. Op 25 februari 2016 was het terrein ongewijzigd. 

Wat betreft tenlastelegging A wordt niet betwist dat er sprake was van het oprichten van twee studio's, 
zijnde woongelegenheden, waardoor bepaalde uit zonderingen met betrekking tot een bijgebouw van 
40 m2 niet van toepassing zijn. Er was geen stedenbouwkundige vergunning gevraagd voor het 
oprichten van bijkomende woongelegenheden, daar waar er al een woongelegenheid was. Het inrichten 
van studio's was derhalve niet toegestaan zonder vergunning zelfs indien er geen vergunning nodig zou 
geweest zijn voor het bijgebouw op zich (zie art. 4 .2.1 § 1, 7° VCRO en art. 2.2.3° Vrijstellingsbesluit). De 
beklaagde betwist ten andere niet dat het bijgebouw iets groter was dan 40 m2. Verder is er wel degelijk 
sprake van het aanleggen van verharding door de dichte laag gebroken dakpannen die werd 
aangebracht. 
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Wat betreft tenlastelegging B is de rechtbank van oordeel dat er wel degelijk sprake is van opslag van 
voertuigen én materialen. Het gaat niet enkel om het stallen van twee voertuigen. Het betreft 
voertuigen die ten andere niet gebruiksklaar, ingeschreven of verzekerd zijn. Het betreffen afgedankte 
voertuigen in de zin van art. 4.2 .1 § 1, 5°, a VCRO. Verder is er allerlei bouwmateriaal aanwezig zoals 
platen, snelbouwstenen en diverse bouwmaterialen op ongeordende wijze. Het blijkt dat een groot 
gedeelte van het terrein wordt in beslag genomen door deze materialen en limousines zodat er wel 
degelijk sprake is van een niet-vergunde opslag. 

Het weze herhaald dat het landschappelijk waardevol gebied betreft. 

2. Wat betreft de strafmaat 

De in hoofde van beklaagde bewezen geachte feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A.l, A.2 
en B zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet 2odat voor deze 
feiten bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek slechts één straf moet worden uitgesproken, 
namelijk de 2waarste. 

De straftoemeting moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde zoals die 
blijkt uit het strafrechtelijk verleden, zijn gezinstoestand en zijn arbeidssituatie voor zover bekend. 

De feiten zijn objectief zwaarwichtig en getuigen van een verregaand gebrek aan respect voor de 
elementaire rechtsregels, meer in het bijzonder deze met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw. De handelingen van beklaagde maakten een aantasting uit van het landschappelijk 
waardevol karakter van de omgeving. 

Een geldboete zoals hierna bepaald dringt zich op teneinde de beklaagde op het ontoelaatbare van zijn 
handelen te wijzen. Beklaagde toont het gevaar voor de maatschappelijke reclassering niet aan, zodat 
er geen redenen zijn om de gunst van de opschorting toe te staan in welk geval de maatregel een 
onvoldoende waarschuwing zou inhouden. 

Tevens vordert het Openbaar Ministerie de toepassing van de herstelvordering. Art. 6.3.10 VCRO stelt 
dat de stedenbouwkundig inspecteur maar een herstelvordering bij het Openbaar Ministerie kan 
inleiden, mits positief advies van de hoge raad . Er werd evenwel door de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid negatief advies verleend voor wat betreft het vorderen van het verwijderen van het 
woningbijgebouw nu dit een te ingrijpende maatregel werd geacht. Er was positief advies voor wat 
betreft de overige geviseerde handelingen. 

Wat betreft het verwijderen van het woningbijgebouw werd derhalve op onontvankelijke wijze een 
herstelvordering Ingesteld. Dit belet niet dat de rechtbank ambtshalve een herstelmaatregel kan 
bevelen (art. 6.3.1 VCRO), waartoe het advies van de Hoge Raad kan gevolgd worden zoals hierna 
bepaald. In de mate de beklaagde hieraan reeds gevolg gegeven heeft, zal de herstelvordering ter zake 
zonder voorwerp zijn. 

Wat de overige gevorderde maatregelen betreft werd de herstelvordering op ontvanke lijke wijze 
ingesteld en kan deze vordering gevolgd worden. 

_J 
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Gelet op de artikelen : 
40, 65, 66, 100 strafwetboek; 

-4.1.1.,- 3° en 9°, 4.2.1., 1 °, a}, 4.2.1.,5°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; 
84 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 
KB 28.12.1950, zoals gewijzigd; 
28.29 Wet 1.8.1985; 
wet 5.3.1952, zoals gewijzigd ; 
4 §3 van de wet van 19 maart 2017; 
4 wet 26.6.2000 ; 
162.163.179.182.184.185.189.190.194 Wetboek strafvordering; 
wet 15.6.1935; 
door de voorzitter ter zitting aangeduid. 

OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK, rechtdoende in eerste aanleg en op tegenspraak voor beklaagde : 

Op strafrechtelijk gebied : 

Veroordeelt de beklaagde voor de hem ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten A.1, A.2 en B 
samen tot: . 

een geldboete van 250,00 euro, te vermeerderen met 50 opdeciemen (x6} en aldus gebracht op 
1.500,00 euro. 

Zegt dat bij niet voldoening binnen de door de wet gestelde termijn deze geldboete zal vervangen 
worden door een gevangenisstraf van 75 dagen. 

Spreekt tegen de beklaagde de verplichting uit een bjjdrage te betalen van vijfentwintig euro verhoogd 
met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 200 euro tot financiering van het bijzonder fonds voor de hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Veroordeelt de beklaagde krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017, tot het betalen van een 
bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Legt bovendien aan de veroordeelde een vergoeding op van 54,76 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de proceskosten, wat de openbare partij betreft tot op heden in het geheel 
begroot op 282,60 euro. 

Herstelvordering 

Beveelt in toepassing van art. 6.3.1 § 1 VCRO volgende bouw- of aanpassingswerken uitte voeren en het 
met de bestemmingsvoorschriften strijdige gebrui_k te staken : 

1. · het ongedaan maken van die elementen qua inrichting die een (her)gebruik als 
woongelegenheid mogelijk maken, zoals het wegnemen van keuken en slaapgelegenheid; 

2. de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein, verwijderen van alle aangebrachte 
verharding, verwijderen van de autowrakken en verwijderen van alle gestapelde materialen. 
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Zegt dat deze werken dienen uitgevoerd te zijn uiterlijk zes maanden na de uitspraak tenzij de beklaagde 
de gehele constructie zou afgebroken hebben binnen diezelfde termijn. 

Machtigt de stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen ambtshalve 
in de uitvoering van de herstelmaatregel te voorzien, dit op kosten van de veroordeelde, voor het geval 
binnen deze termijn van één jaar de plaats niet in de vorige staat werd hersteld, dat het strijdige gebruik 
niet werd gestaakt of dat de bouw• of aanpassingswerken niet werden uitgevoerd. 

Tenslotte wordt de beklaagde veroordeelt tot het betalen van een dwangsom van 250,00 euro per dag 
vertraging in het uitvoeren van de herstelmaatrege l na het verstrijken van de voormelde termijn van 
één jaar. 

Zegt dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven gedinginleidende akte moet worden 
ingeschreven op de wijze vermeld in artikel 84 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en dient 
ingeschreven te worden in het vergunningsregister van de gemeentf 

De griffiers mogen, op straffe van vergoeding van alle schade, geen uitgifte van zodanige vonnissen 
afgeven, voordat hun behoorlijk bewezen is in de bij artikel 84 voorgeschreven vorm dat de inschrijving 
gedaan is. 

Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting van negentien december tweeduizend 
negentien. 

Aanwezig: 

, alleenrechtsprekend rechter ; 
substituut•procureur des Konings; 

, griffier. 




