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In de zaak van het openbaar ministerie en 

BURGERLIJKE PARTIJ(EN): 

tegen: 

1. 
geboren te op 
van Belgische nationa liteit 
ingeschreven te 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester 

2. 
geboren te JP 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester 

BEKLAAGDE(N) : 

1. 

2. 

3. 

RRN 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

RRN 

beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
. advocaat te 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 

beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
advocaat t, 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

advocaat te 

advocaat te 

advocaat te 

:idvocaat te 

KBO 

advocaat te 
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loco Meester 

loco Meester 

loco 
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en 
voor notaris 

RR , ieder voor de helft, ingevolge akte van aankoop verleden 
te op 

Optrekken of plaatsen van constructie 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 Ruimte lijke 
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 verva l, vernietiging of het verstrijken van de 
termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder 
te hebben uitgevoerd, 
(ort. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1 •, o), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1 •, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening ; ort. 5, 1 °, o), en 6 lid 1 Decreet 25 opril 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

namelijk het plaatsen van 2 containerunits ingericht voor het huisvesten van honden. 

te tussen 15 mei 2019 en 1 september 2019. op een niet nader te bepalen datum 
door 

tevens gedagvaard om, op vordering van het 
openbaar ministerie, bij toepassing van art. 6.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zich te 
horen veroordelen tot het herstel in de oorspronkelijke toestand inhoudende het verwijderen van de 
containers en alle toebehoren zoals verhardingen en aansluit ingen voor nutsvoorzieningen, aangezien de 
constructies de ruimtelijke draagkracht van het perceel overschrijden en de maximum toegelaten 
oppervlakte voor bijgebouwen op het perceel bereikt is, zodat de verwijdering ervan de enige manier is om 
de goede ruimtelijke ordening te herstellen. Dit herstel dient uitgevoerd binnen de termijn van 2 maanden 
na het in kracht van gewijsde t reden van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.500,- per 
dag vertraging. 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor Rechtszekerheid 
dd. 25/4/2022 ref. 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

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

op strafgebied 

feiten 

a. 

ACl kamer 

De (derde beklaagde, verder: baat aan de 
een uit. (tweede beklaagde, veraer: en 

Vo nnisnr 

eerste beklaagde, verder: zijn de eigenaars van het handelshuis. was tevens 

/ 
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zaakvoerder van tot mei 2020, toen de rechtsvorm van de vennootschap werd geactualiseerd . 

was zaakvoerder en is nog steeds bestuurder. 

b. 
In 2019 plaatsten beklaagden twee containerunits bij de handelszaak, om er in te huisvesten. De 
containers hebben een gezamenlijke oppervlakte van 59,8 m2 en werden gep laatst op de verharde 
bouwvrije zijtuinstrook en de verharde bouwvrije achtertuinstrook. 

Voor de plaatsing van deze containers hadden beklaagden geen vergunning. 

bewijs, kwalificatie en toerekening 

c. 
De aanwezigheid van de containers werd op 11 augustus 2021 door de lokale politie vastgesteld, naar 
aanleiding van klachten van buurtbewoners gericht aan 

De plaatsing van de containers, het vergunningsplichtig karakter daarvan en de afwezigheid van een 
vergunning staan bij de behandeling ten gronde niet ter discussie en blijken afdoende uit de elementen van 
het dossier, namelijk de politionele vaststellingen en de gevoegde documenten. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van beklaagden volgt tevens uit het gevoerde onderzoek en staat 
niet ter discussie. 

De feiten zijn bewezen, werden correct gekwalificeerd in de rechtstreekse dagvaarding en worden 
beklaagden toegerekend. 

strafrechtelijke reactie, straf en strafmaat 

d. 
Het bepalen van een strafrechtelijke reactie benadrukt het belang van de overtreden norm en dient als 
signaal, zowel naar de beklaagde toe als naar de maatschappij in haar geheel. De reactie beoogt het herstel 
van de door het misdrijf aangebrachte maatschappelijke schade. De straf of maatregel dient ook om de 
maatschappij te beschermen. Tegelijk wordt de maatschappelijke reactie ten aanzien van de dader naar 
aanleid ing van het misdrijf afgerond en indien mogelijk wordt de dader ertoe gebracht herhaling te 
vermijden. 

Bij het bepalen van de concrete strafrechtelijke reactie wordt rekening gehouden met de aard en de ernst 
van de fei ten, het individuele aandee l van elke dader bij de feiten, de concrete feitelijke omstandigheden en 
persoonlijke omstandigheden van de dader. 

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

dient het maatschappelijk belang en het individueel belang te verzoenen. Door constructies te plaatsen 

zonder de nodige vergunningen aan te vragen of af te wachten, stelden beklaagden hun persoonlij k belang 

boven het maatschappelijk belang en verhinderden ze de noodzakelijke afstemming met de bevoegde 
diensten. 

f. 

Beklaagden verwijzen naar een vergissing die ze zouden begaan hebben op basis van een door 

)p 3 september 2021 overgemaakt document, op basis waarvan ze verkeerdelijk zouden hebben 
gedacht dat de plaatsing van de containerunits regulariseerbaar was. 

Ten eerste merkt de rechtbank op dat een regulariseerbare of zelfs geregulariseerde plaatsing van een 
construct ie strafbaar blijft, bij afwezigheid van een voorafgaande vergunning. 

Ten tweede gaan beklaagden er hierbij aan voorbij dat de vaststelling door de politie niet de eerste melding 
betrof betreffende het stedenbouwkundig probleem dat de plaatsing van de containers opleverde. De 

burgemeester en de algemeen directeur van de gemeente schreven immers reeds op 13 januari 

2021 aan met de mededeling dat de twee containerunits beschouwd werden als bouwovertreding en dat ze 
volgens de gemeente "niet regulariseerbaar [zijn] omdat de maximale gezamenlijke oppervlakte voor 
bijgebouwen, overeenkomstig de verkavelingsvoorschriften, reeds bereikt is door het bouwen van twee 
tuinbergingen." 

Tevens, ten derde, stellen beklaagden zich te vergissen betreffende de afmetingen van de kavels die werden 
samengevoegd tot één kavel voor de bouw van de handelszaak waar gevestigd is met woonhuis, 

waar wonen, waardoor een grotere oppervlakte voor bijgebouwen beschikbaar zo u zijn. 
Hierbij maken ze er abstractie van dat het was die in 2010 de aanvraag indiende om de kavels 

samen te voegen, zodat de precieze gegevens hieromtrent beklaagden duidelijk bekend waren. 

g. 
De concrete bouwovertreding leidde tot een te grote densiteit aan gebruik van de beschikbare oppervlakte 
in de specifieke omgeving, in woongebied. 

h. 

Het gevoerde onderzoek kende geen ongerechtvaardigde vertraging. De enige vertraging in het onderzoek 
heeft betrekking op de vergeefse pogingen die werden gedaan om te verhoren. 

Bovendien heeft het verloop van de procedure tot de behandeling ten gronde beklaagden de tijd gegeven 

om de feitelijke toestand t e regulariseren. Beklaagden stellen immers, en de burgerlijke pa rtijen bevestigen 
dit, dat de containerunits op 21 september 2022 werden verwijderd. 

i. 

Het gevoerde onderzoek toont aan dat en de grootste strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid dragen. Wat betreft, mag verwacht worden dat een schuldigverklaring volstaat 

als signaa l en om het plegen van nieuwe feiten tegen te gaan. Aangezien een correctionele veroordeling en 

bestraffing niet str ikt noodzakelijk zijn, wordt haar veroordeling opgeschort gedurende een proefperiode 
van drie jaar. 

j, 

liep al zeventien strafrechtelijke veroordelingen op en komt ook om die reden niet meer in 
aanmerking voor een opschorting van de uitspraak van een veroordeling. 

De ernst van de feiten en de rol van daarbij brengen met zich dat een opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling ook voor deze beklaagde geen gepaste straf zou zijn. 
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De hierna bepaalde geldboetes zijn gepast voor en Bij het bepalen van de hoogte van 
de geldboete wordt in het bijzonder rekening gehouden met de ernst van het misdrijf en de duurtijd van de 
gevolgen ervan, het gerechtelijk verleden van beide beklaagden en de vaststelling dat de containers -
hoewel erg recent - inmiddels werden verwijderd. 

k. 

Het openbaar ministerie nam een herstelvordering op in zijn dagvaarding, betreffende het verwijderen van 
de containers en toebehoren. 

toont aan dat de containers op 21 september 2022 werden verwijderd. De herstelvordering is 
zonder voorwerp. 

op burgerlijk gebied 

1. 

:burgerlijke partijen) wonen in de 
onmiddellijke omgeving van beklaagden en vorderen een schadevergoeding van 2.600 euro respectievelijk 
2.750 euro in hoofdsom, meer interesten en een rechtsplegingsvergoeding. Zij klagen in het bijzonder de 
geluidsoverlast aan die veroorzaakt wordt door de uitbating van meer bepaald door de 
bijkomende ruimte in de containerunits. 

m. 

Het staat vast dat containers wederrechtelijk werden geplaatst en dat er in werden ondergebracht. 
Het bewezen misdrijf staat in oorzakelijk verband met de geluidshinder die de burgerlijke partijen 
ondervonden en waar ze schade door opliepen. 

Het past de schadevergoedingen naar billijkheid te begroten en te herleiden ten aanzien van de gevorderde 
bedragen. Een schadevergoeding van 600 euro in hoofdsom voor elk van de burgerlijke partijen, moreel en 
materieel vermengd, is gepast. 

n. 

Tevens werden de gevorderde schadevergoeding dermate ruim begroot, dat het aangewezen is de 
rechtsplegingsvergoedingen te bepalen op basis van het toegekende bedrag. Evenwel is er geen reden om 
slechts het minimumbedrag toe te kennen. 

De burgerlijke partijen worden door dezelfde advocaat bijgestaan, zodat de hoogte van de verschuldigde 
rechtsplegingsvergoeding op basis van artikel 1 van het KB van 26 oktober 2007, zoals gewijzigd door het KB 
van 29 maart 2019, in beginsel bepaald wordt door de hoogte van de gezamenlijke vordering - en in deze 
door de som van de ingewilligde eisen - en vervolgens verdeeld wordt over de partijen. In deze betreft het 
toegekende bedrag in hoofdsom een geldsom van meer dan 750 euro en minder dan 2.500 euro. De som 
van de rechtsplegingsvergoedingen wordt dan ook bepaald op 560 euro, gelijk verdeeld tot 280 euro per 
partij. 

Op basis van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek en artikel 162bis Wetboek van Strafvordering worden alle 
beklaagden tot een rechtsplegingsvergoeding veroordeeld. 
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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, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 50, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
art 162bis Sv 
art 1382 BW. 
artikelen 1, 3, 5, 6, van de wet van 29 juni 1964; 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de enige tenlastelegging: 

tot een geldboete van 8.000,00 EUR, zijnde 1.000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

/ 
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Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 
90 dagen. 

Veroordeelt tot beta ling 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 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor j uridische tweedelijnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoed ing bedraagt 52,42 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 293,45 x 1/3 = 97, 81 EUR 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Verklaart de tenlastelegging lastens bewezen. 

Stelt vast dat in de voorwaarden verkeert om te genieten van de gewone opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling. 

Zegt dat de uitspraak van de veroordel ing zal opgeschort worden met een proeftijd van 3 jaar, zonder 
voorwaarden. 
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Veroordeelt tot betaling van: 

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

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 52,42 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 293,45 x 1/ 3 ::; 97, 81 EUR 

Ten aanzien van derde beklaagde 

Veroordee lt voor de enige tenlastelegging: 

tot een geldboete van 12.000,00 EUR, zijnde 1.500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Veroordeelt tot betaling va n: 

I 
p. 8 

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

opdeciemen, ter fina nciering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

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

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 52,42 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 293,45 x 1/3 = 97, 81 EUR 

Herstel 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is 

Op burgerl ijk gebied 

Verklaart d e eis van toelaatbaar en gegrond in de volgende mate: 

veroordeelt beklaagden sol idair tot betaling va n de som van zeshonderd euro (600,00 EUR) defini
tief, te vermeerderen met vergoedende interesten vanaf 15 mei 2019 tot heden en de gerechtelijke 
moratoire interesten vanaf heden tot de dag van de volledige betaling; 

veroordeelt 

veroordeelt 

veroordeelt 

tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 280 euro; 

tot beta ling van een rechtsplegingsvergoed ing va n 280 euro; 

tot betaling van een rechtsplegingsvergoed ing van 280 euro; 
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Verklaart de eis van toelaatbaar en gegrond in de volgende mate: 
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veroordeelt beklaagden solidair tot betaling van de som van zeshonderd euro {600,00 EUR) defini
tief, te vermeerderen met vergoedende interesten vanaf 15 mei 2019 tot heden en de gerechtelij ke 
moratoire interesten vanaf heden tot de dag van de volled ige betaling; 

veroordeelt 

veroordeelt 

veroordeelt 

Wijst meergevorderde af. 

tot beta ling van een rechtsplegingsvergoeding van 280 euro; 

tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 280 euro; 

tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 280 euro; 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 21 november 2022 door de rechtbank van 

eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 
rechter 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand van griffier 




