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Vonmsnr I 

Inzake het Openbaar Ministerre tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

001502 
geborente op 
van Belg1sche nationaliteit 
wonende te 

RRN 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meest er 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

op de eigendom aldaar gelegen t e 
huis gekadastreerd als 
met een globale oooervlakte van 
eigendom var 
in volle e1gendom. en 

en 

elk voor 1/12 in volle eigendom, 

advocaat te 

voor 3/4 
en 

ingevolge akten van 3 februari 1988, 28 september 2009, 8 maart 2010 en 16 november 
2016. 

hetZIJ zonder voorafga ande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunnmg, hetzij na verval, vern1etigmg, verstrtjken van de termiJn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen t e hebben 
uitgevoerd, in woongebied, 

btj mbreuk op artikel 6.1.1.1 o van de Vlaamse Codex RuimteltJke Ordening, 

I. artikel4.2.1.1°.a): het verrichten van navolgende bouwwerken, met uitzondering van 
onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een construct ie, 

nameltjk: 

a). het aanleggen van de verhardingen naar de niet vergunde constructt es, stro-opsla g, 
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drafmolen en hooiopslag; 

b} In de paardenstalmgericht als kantoorruimte wordt een balkon met een schuifraam 
gebouwd en de gevelopenmgen Wijken af van de vergunnmg voor de paardenstal. 

tussen 1 januan 2015 en 30 september 2015, in meerdere malen, op niet nader te bepalen 
data, 

11. artlkel4.2.1.r.c}: het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, 

namelijk in stnjd met de bouwvergunmngen afgeleverd door de gemeente op 7 
september 2015 en op 7 december 2015, niet tot afbraak te ZIJn overgegaan van de 
onvergunde hooiopslag en een stal. 

tussen 7 september 2015 en 13 december 2018, 

111. art1kel 4.2.1.6°: het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd 
onroerend goed, waarbij deze functiewijzigmg door de Vlaamse Regering als 
vergunnmgsphcht1g werd aangemerkt, meer bepaald van land- en tuinbouw m de rUime zin 
naar kantoorfunct1e, d1enstverlenmg en vrije beroepen; 

namelijk: de funct1ew1jzigmg van een paardenstal naar een kantoor. 

t ussen 1 1anuari 2015 en 30 september 2015, in meerdere malen, op met nader te bepalen 
data, 

De fe1ten vanaf 23 februari 2017 omschreven als m stnjd met artikel 6 al.1 van het Decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevmgsvergunning een project dat bij of krachtens de 
decreten, vermeld m art1kel 5, is onderworpen aan vergunningspl1cht te hebben uitgevoerd, 
geexploiteerd, verkave ld of een vergunnmgsphchtige verandering eraan t e hebben gedaan, 
namelijk hetzij zonder voorafgaande omgevmgsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelmgen, hetzij in st rijd met de vergunning, hetzij na verval, vern ietiging of het 
verst njken van de termijn van de vergunn ing, hetzij 1n geval van schorsmg van de 
vergunning, stedenbouwkundige handelingen als vermeld 1n artikel 4.2.1 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordenmg te hebben uitgevoerd of verder te hebben uitgevoerd. 
De schendingen worden bestraft overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordenmg. 
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De recht bank verwijst naar de vaststellingen van de st edenbouwkundige mspe~teur en 
verbalisanten en de gevoegde foto 's en acht de feiten I, 11 en lillastens beklaagde bewezen. 

Het openbaar ministene vordert het herstel in de oorspronkelijke toestand zoals 
geformuleerd m de dagvaarding. 

De gemeente noch de stedenbouwkundig mspecteur vorderen het herstel gezien 
door de aard en omvang van de fe iten en de liggrng van het perceel in agrarisch gebied 
volgens het gewestplan, de schending n1et behoort tot de pnonteitenlijst. 

Beklaagde voert aan dat de herstelvordering van het openbaar minist erie kennelijk 
onredeliJk is conform art. 159 GW. 

HIJ voert aan dat de vordenng van het openbaar mmistene niet steunt op motieven van een 
goede ruimtelijke ordening. 

HIJ verwijst naar de activiteiten van Zijn schoonzoon die de toestand ook zal regu lariseren. 

De rechtbank weerhoudt ZIJn stelling. 

De herstelvordenng is n1et gemotiveerd met het oog op het vnjwaren van de goede 
ruimtelijke ordenmg. 

De vordenng is kennelijk onredeliJk gezien ook het nadeel voor beklaagde groter is dan het 
voordeel dat zou onstaan voor de ruimtelijke ordening door herstel m de oorspronkelijke 
staat. 

De rechtbank acht de herstelvordenng onwettig conform artikel159 Gw en w ijst ze af. 

Strafmaat 

In het belang van een goede ruimtelijke orden1ng dienen de opgelegde reglementeringen 
stnkt te worden nageleefd. 

Beklaagde verzoekt om de opschortmg. 

Hij heeft een gunst1g strafregrster. 

De rechtbank meent dat hem die gunst kan worden toegekend om hem te motiveren de 
toestand te regulanseren. 

TOEGEPASTEWETTEN 

De rechtbank houdt rekenmg met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 
misdrtjven en de st rafmaat bepalen, en het taa lgebruik in gerechtszaken regelen: 
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artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
art1kelen 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 verordenmgen van de Raad van de mmisters 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 invoenng van de 
euro, 
art1kel 1 van de wet van 5 maart 1952, 
wet van 19 maart 2017 tot opnchtmg van een Begrotmgsfonds voor de JUridische 
tweedel iJnSbiJStand, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april1878, 
en bij toepassmg van de artikelen 1, 3, 5, 6 van de wet van 29 JUni 1964, 

De rechtbank: 

op tegenspraak t en aanz1en van 

Op strafgebied 

Verklaart de ten lastelegging lastens bewezen. 

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

Zegt dat de Uitspraak van de veroordel1ng zal opgeschort worden met een proeftijd van 3 
jaar, zonder voorwaarden. 

De vordenng tot herstel van het openbaar ministerie wordt buiten beschouwmg gelaten 
conform art. 159 G.W. 

Veroordeelt tot betaling van: 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor juridische 
tweedeliJnsbijstand 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 255,69 EUR 
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Dit vonn1s is gewezen en uitgesproken in openbare z1ttmg op 24 februan 2020 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdehng Antwerpen, kamer ACl: 

. rechter 
m aanwezighetd van een mag1straat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




