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In de zaak van de rechtstreeks dagende partijen en het openbaar ministerie 

Rolnummer: 

in zake van: 

l. 
RRN 
geboren op 
wonende te 

Vonnisnr / 
p. 2 

ten einde dezer met gekozen woonst op het kantoor van zijn hierna ver
melde raadslieden te 

2. 

TEGEN: 

RRN 
geboren op 
wonende te 
ten einde dezer met gekozen woonst op het kantoor van zijn hierna ver
melde raadslieden te 

-rechtstreeks dagende paitijen, vertegenwoordigd door meester 
en meester advocaten met kantoor 

te 

publieksrechtelijk rechtspersoon, 
verte~enwoordi12d door het College van Burgemeester en Schepenen, 
KBO 
met administratie- en bestuursonrnan te 

-rechtstreeks gedaagde partij, vertegenwoordigd door meester 
en meester advocaten met kantoor te 

en in aanwezigheid van het Openbaar Ministerie; 

Gedaagd bij exploot van gerechtsdeurwaarder loco 
met standplaats te dd 29 april 2022. 

De rechtstreekse dagvaarding luidende als volgt 
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I. VOORWERP 

Verzoekers zijn de van 
eigenaars van de woning gelegen te 

Geopunt: luchtfoto 30.03.2021 

Deze woningen zijn net zoals de voorliggende straat gelegen binnen de verkaveling · 
verleend bij besluit van 03.02.1992 en gekend onder de referentie (stuk 

1). 

Ter hoogte van de linker perceelsgrens van verzoekers en de voorste perceelsgrens van 

/ 
p. 3 

werd op het openbaar domein, en derhalve op eigendom 
van een parkeerplaats aangelegd in grindverharding. Naast deze par-
keerplaats werd tevens 11oge beplanting en een boom geplant op het openbaar domein, zonder 
dat de gemeente daarvoor toestemming heeft verleend. 
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Het betrokken perceel in eigendom van de gemeente betreft een wegenis (met berm), namelijk 
en is kadastraal gekend als 

Jaren na de aanleg van de parkeerplaats werd er rond een kastanj ehek geplaatst tot tegen de 
haag van verzoekers. Recent werden nog metalen/plastieken palen (Beckaart afsluiting) ter 
versteviging van de houten afsluiting voorzien en werd pim1ekesdraad/prikkeldraad verweven 
rond het kastanjehek. Het mag nu al opvallen in welke goede toestand de haag van verzoekers 
was (zie afbeelden hierboven en de eerste links hieronder) en in welke staat deze is ten 
gevolge van de afsluiting (zie rechter foto hieronder en verder) 
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Door <le houding van de gemeente achten zij het klaarblijkelijk toegelaten om een privé par
keerplaats in te richten op openbaar domein tot tegen de perceelsgrens van verzoekers, en dus 
eigenlijk een deel van het openbaar domein zich toe te eigenen met de nefaste gevolgen van 
dien voor verzoekers. 

Rechtstreeks ten gevolge van de - zoals hierna zal bliiken onvenrnnde - oarkeerplaats met af
sluiting op het openbaar domein in eigendom van worden verzoekers 
geconfronteerd met aanzienlijke hinder en gevaar. 
Het gemeentebestuur laat deze ove1tredingen oogluiken toe, niettegenstaande door verzoekers 
meermaals om een oplossing werd verzocht (zie infra). Verzoekers zien zich bij gebrek aan 
actie namens de gemeente in haar hoedanigheid van eigenaar van het perceel genoodzaakt tot 
rechtstreekse dagvaarding over te gaan. 

II. DE FEITEN 

Onvergund karakter 

Op de luchtfoto van 22.05.1988 via Geopunt.be is te zien dat het terrein nog akkerland was op 
dat moment. Bij besluit van 03.02.1992 werd voor de betrokken site echter een verkavel ings
vergunning verleend. De luchtfoto waarop de parkeerplaats voor het eerst zichtbaar is, is deze 
van 20.02.2003. 

Geopunt (luchtfoto 20.02.2003) 

Het kastanjehekken werd rond de parkeerplaats voorzien in het jaar 2015. Verzoekers voegen 
een foto van in de periode dat deze werd geplaats, zo mag blijken uit de datum bovenaan de 
afbeelding. Recent - namelijk augustus-september 202 1, zo mag eveneens blijken uit de da
tum waarop onderstaande foto's werden genomen - werd een metalen-plastieken paal, ver
moedelijk een stuk Bekaert-afsluiting, geplaatst ter versteviging van de kastanjehek.kens. Bo
vendien werd op datzelfde moment pinnekesdraad/prikkeldraad verweven rond de bovenkant 
van de kastanjehekkens. 
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Dit alles gebeurde zonder een stedenbouwkundige vergunning, terwijl dit wel degelijk vereist 
was en is (zie infra). 

2. Hinderli jke gevolgen 

De parkeerplaats met daarrond kastanjehekkens en prikkeldraad bevindt zich nagenoeg tot te
gen de linker perceelsgrens van verzoekers en in elk geval tegen hun haag van verzoekers. Dit 
maakt het voor verzoekers onmogelijk om hun haag ter hoogte van de linker perceelsgrens te 
onderhouden, hetgeen nefast is voor de haag. Uit onderstaande afbeelding mag blijken dat de 
haag (enkel) ter hoogte van de illegale parking met afsluiting aan het afsterven is. 

Verzoekers hebben dit meermaals aangekaart met echter deze werden niet bereid 
gevonden de kastanjehekkens te verwijderen. Meer nog, zoals reeds aangehaald, werd louter 
om verzoekers het leven zuur te maken nog eens pinnekesdraad/prikkeldraad verweven rond 
de afsluiting. 
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Thans kunnen verzoekers zich dus bovendien nog eens ernstig kwetsen indien zij hun haag 
wiilen onderhouden en snoeien, hetgeen in wezen ter hoogte van de afsluiting eigenlij k niet 
meer mogelijk is. Het zelfde gevaar geldt overigens ook voor andere personen die gebruik 
maken van het openbaar domein. 

3. Reeds ondernomen stappen 

Op 08.05.2015 werd naar aanleiding van een klacht van verzoekers door gewezen 
een schrijven gericht aan (stuk 

2). In deze brief werd bevestigd dat er een kastanjehek op openbaar domein werd geplaatst. 
Tevens werd meegedeeld dat het enkel toegelaten is om lage beplanting aan te brengen op het 
openbaar domein, en dat hoge beplanting/bomen en constructies zoals een afsluiting - en dus 
afortiori een parkeerplaats - niet toegelaten zijn. Er werd gevraagd om het hek te 
verwijderen, hetgeen dus nooit is gebeurd. 

Bij schrijven van 24.11.2015 aan verzoekers werd bevestigd dat het gemeentebestuur "zijn 
verantwoordelij'kheid" zou opnemen en dat zou worden overgegaan tot de "gepaste 
maatregelen" (stuk 3). Ondanks deze belofte en het aandringen van verzoekers werd verder 
echter niet meer ondernomen door het gemeentebestuur. 

Verzoekers ziin er zich van bewust dat de oprichtingsmisdrijven werden gepleegd door 
\ilinnelijk overleg tussen mocht echter niet 

baten. Kennelijk voelen zich gesterkt door de dralende houding van de gemeente. 
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Gezien deze vergunningsplichtige handelingen zonder de vereiste vergunning werden 
uitgevoerd op het openbaar domein én vermits het gemeentebestuur klaarblijkelijk heeft 
nagelaten zijn verantwoordelijkheid op te nemen, werd de gemeente bij aangetekend schrijven 
van 15.11.2021 door verzoekers in gebreke gesteld (stuk 4). 

Er mocht geen enkele reactie volgen na ingebrekestelling. Op 22.12.202 1 werd zelfs nog de 
moeite gedaan door verzoekers om in gesprek te gaan met de schepen van ruimtelijke 
ontwikkeling, (stuk 5). Ondanks dien belofte werd opnieuw geen enkel 
gevolg gegeven aan de vraag van verzoekers. 

Om niet onbedachtzaam om te gaan met de mogelij kheid tot rechtstreekse dagvaarding werd 
door verzoekers nog een laatste poging gedan om tot een oplossing tf. krnnen. F.r werd op 
14.01.2022 een schrijven gericht aan de Vrederechter van het kanton teneinde de 
gemeente op te roepen in verzoening (stuk 6). Bij schrijven van 14.02.2022 werd aan 
verzoekers echter meegedeeld dat de gemeentebestuur de uitnodiging van het Vredegerecht 
voor de verzoeningszitting had ontvangen, maar dat het college van burgemeester en 
schepenen van tijdens de zitting van 03.02.2022 heeft beslist deze verzoeningszitting 
niet bij te wonen (stuk 7). 

Verzoekers hebben bijgevolg alle mogelijkheden die zij konden benutten aangewend, echter 
tevergeefs. 

III. IN RECHTE/ DE VORDERING 

Door de wet van 11.07.2018 (B.S. 20.07.2018) werd het lid 4 van artikel 5 Strafwetboek 
afgeschaft. Dit vierde lid bepaalde dat onder meer de gemeenten niet als strafrechtelijke 
verantwoordelijke rechtspersonen werden beschouwd. Gemeenten zijn wél strafrechtelijk 
verantwoordelijk vanaf 30.07.2018. kan dan ook vanaf deze datum 
strafrechtelijk verantwoordelijk worden gestekd voor de betrokken feiten. 

Volgende tenlasteleggingen zijn te weerhouden: 

A. Het als eigenaar toestaan/aanvaarden van de aanleg, inrichting en het gebruik van. 
een gron voor het parkeren van voertuigen langsheen de 

op een perceel kadastraal gekend als 

In de periode van 30.07.2018 tot heden. 

Voor de betrokken parkeerplaats ligt actueel geen vergunning voor. Daarover bestaat geen 
discussie, terwij l dit conform de in de tijd geldende bepalingen wel degelijk vereist was (en 
op vandaag nog steeds vereist is), hetgeen en misdrijf uitmaakt. 

• Periode tof inwerkingtreding VCRO: 

A1tikel 93, 5°, b) Decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening (hierna: DRO) 

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning : 
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5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichtigen voor : 
a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen , materieel of 
afval; 
b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangswageus; 

Artikel 146 DRO: 

1\i/et een gevangenisstrqf'van 8 dagen tof 5jaar en mei een geldboete van 26 euro tot 
400. 000 euro of met één van deze slrc!ffen alleen, wordt de persoon gestraft die: 

1° de bij de artikelen 93 en 107 bepaalde handelingen hetzij zonder voorafgaande 
vergunning, hetz[j h1 strijd met vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het 
verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunning, uitvoert, voortzet<~( in stand houdt; 
20 ... 

3° als eigenaar toestlwt of aanvaardt dat één van tie onder 1° en 2° bedoe/tie 
strafbare feiten worden gepleegd, voortgezet ofin stmul gehouden; 

• Periode na inwerkingtreding VCRO 

Artikel 4.3 .l VCRO 

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen: 

5° een gromt gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: 
a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, 
materieel of a.fi,al, 
b) het parkeren van voertuigen, wagens of (lanltangwagens, 

A1tikel 6.1.1, 1 °- 3° VCRO (voor de periode van inwerkingtreding VCRO - 01.03.2018): 

1\t/et een gevangenisstraf van acht dagen tof vijfjaar en met een geldboete van 
26 euro tot 400. 000 euro of met één van deze stra.ff'en alleen, wordt de persoon 
gestraft die: 

1 °de bij de artikelen 4. 2. 1 en 4. 2. 15 bepaalde handelingen 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, uitvoert, 
voortzet ofin stand houdt; 

20 ... 

3° als eigenaar toestaat of aanvaardt dat één V(lll de onder 1° en 2° vermelde 
strafbare feiten worden gepleegd, voortgezet of il1 st,md gehouden; 
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A1tikel 6.2.1 , 1 ° - 7° VCRO (01.03.2018-heden) 

De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige misdrijven 
genoemd, en worden bestraft ,net een gevangenisstrqf van acht dagen tot vijfjaar en 
met een geldboete van 26 euro tot 400. 000 of met een van deze straffen alleen: 

1 ° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4. 2.1 en artikel 4. 2.15, hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de 
betreffende vergunning, of ht verder uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 
4. 2.1 en artikel 4. 2.15, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn 
van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning; 

7° !tet als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een van de misdrijven, vermeld in 
punt 1° tot en met 6°, worde11 gepleegd. 

B. Het als eigenaar toestaan/aanvaarden van het plaatsen van Bekaert-palen en 
pinnekesdraad/ prikkeldraad rond een parkeerplaats te 
op een perceel kadastraal gekend als 

In de periode van 01.07.2021 tot 02.09.2021. 

Voor het plaatsen van Bekaert-palen en het verweven van pinnekesdraad/prikkeldraad rond de 
bovenkant van de kastanjehekkens ligt actueel geen vergunning voor. Daarover bestaat geen 
discussie, terwijl dit conform de in de tijd geldende bepalingen wel degelijk vereist was en is, 
hetgeen een misdrnif uitmaakt. 

Attikel 4.2. 1, 1 ° VCRO: 

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunn;ng: 

1° de ltiemavolgende bouwwerken verricltten, met uitzondering van 
onderhoudswerken: 
") !tet optrekken of plaatsen vcm een co11structie, 
b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, 
c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie; 

Artikel 6.2.1, 1 ° -7° VCRO: 

De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige misdrijven 
genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijfjaar en 
met een geldboete van 26 euro tot 400. 000 euro of met een van deze straffen alleen; 

1 ° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4. 2.1 en artikel 4. 2.15, hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
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omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de 
betrejfènde vergunning, of het verder ui/lJoeren van de handelingen, vermeld in 
artikel 4. 2.1 en artikel 4. 2.15, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijjken van de 
term[jn van de betr~ffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
betreffende vergunning 

7° het als eigenaar toestaan of aanvaarde11 dat een van de misdrijven, vermeld in 
punt 1° tot en met 6°, worden gepleeg,J 

C. Eenheid van opzet en voortdurend karakter 

Het betrok.ken gebruiksmisdrijf - namelijk de grond gewoonlijk gebruiken voor het parkeren 
van voe1tuigen - kent een voo1tdurend karakter. Telkens deze onvergunde activiteit 
plaatsvindt, begaat de gemeente door dit gebruik te aanvaarden / toe te staan telkens een 
stedenbouwkundig misdrij f ( artikel 6.2.1 7° VCRO), en zulks met ingang van 30.07.2018. 

De voormelde misdrijven zijn op basis van aitikel 65 van het strafwetboek verbonden door 
eenheid van opzet, met name het door rechtstreeks gedaagde aanvaard / toegestaan, 
wedderrechtelijk vo01tschrijdend gebruik van de parkeerplaats - tot op vandaag - van een op 
alle vlakken onvergunde parkeerplaats met afsluiting. 

De misdrijven kunnen bijgevolg niet ve1jaren tot de inbreuken definitief hebben opgehouden 
te bestaan. Dit op heden niet het geval. 

IV. BURGERLIJKE VORDERING 

Zodra de strafrechtelijke veranwoordelijkheid vaststaat, vragen verzoekers om de schade die 
de m isdrijven (lees: de fout) veroorzaken, hersteld te zien in natura. 

Het lijdt geen twijfel dat verzoekers hinder en gevaar ondervinden door de onvergund 
aangelegde parkeerplaats met omheining en het daarmee gepaard gaande gebruik. Hun van 
weleer gezonde haag is ter hoogte van de parkeerplaats aan het afsterven en zij kunnen deze 
niet meer snoeien. Bovendien zouden zij zich hierbij ernstig kunnen verwonden gelet op de 
pinnekesdraad die verweven werd rond de afsluiting van de parkeerplaats. Dit is slechts een 
van de pesterijen waarmee verzoekers geconfronteerd worden, hetgeen een nefaste impact op 
hun leef- en woonkwaliteit heeft. 

Uit het voorgaande blijkt de causaliteit tussen de fout en de schade onmiskenbaar. 

Verzoekers vragen daarom het herstel in natura door het wegnemen van alle gevolgen van de 
stedenbouwkundige bewezen inbreuken als in het beschikkend gedeelte opgesomd. Dit alles 
kan op korte termijn en bovendien dient dit, gelet op de minnelijke pogingen en onwil van de 
rechtstreeks gedaagde om vrijwillig een eind te stellen aan de inbreuken onder verbemte van 
een ernstige dwangsom. 

De schadeclaim wordt vooralsnog beperkt tot 1 euro provisioneel. 
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PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het ka ntoor Rechtszeker-
heid dd.29/8/202 2 ref 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden 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 part ijen. 

beoordeling 

a. 
Bij deurwaardersexploot betekend op 29 april 2022 daagden 

(burgerlijke partijen) beklaagde, verder: voor de 
correctionele rechtbank wegens vermeende inbreuken tegen de VCRO op een deel van het openbaar 
domein, grenzend aan hun eigendom. Meer bepaald zou toelaten dat op het openbaar 
domein een stuk grond gewoonlijk wordt gebruikt als parkeerplaats en dat er door een derde een 
afsluiting werd geplaatst aan deze parkeerplaats. 

b. 
In deze rechtstreekse dagvaarding refereren de burgerlijke partijen op twee plaatsen aan de nadelige 
gevolgen die zij ervaren van het vermeende misdrijf. Onder de titel 'de feiten' halen ze als tweede 
punt 'hinderlijke gevolgen' aan: 

De parkeerplaats met daarrond kastanjehekkens en prikkeldraad bevindt zich nagenoeg tot 
tegen de linker perceelsgrens van verzoekers en in elk geval tegen hun haag van verzoekers. 
Dit maakt het voor verzoekers onmogelijk om hun haag ter hoogte van de linker perceelsgrens 
te onderhouden, hetgeen nefast is voor de haag. Uit onderstaande afbeelding mag blijken dat 
de haag (enkel) ter hoogte van de illegale parking met afsluiting aan het afsterven is. 

Verzoekers hebben dit meermaals aangekaart met hun buren, echter deze werden niet bereid 
gevonden de kastanjehekkens te verwijderen. Meer nog, zoals reeds aangehaald, werd louter 
om verzoekers het leven zuur te maken nog eens pinnekesdraad/prikkeldraad verweven rond 

de afsluit ing. 

Thans kunnen verzoekers zich dus bovendien nog eens ernstig kwetsen indien zij hun haag 
willen onderhouden en snoeien, hetgeen in wezen ter hoogte van de afsluiting eigenlijk niet 
meer mogelijk is. Het zelfde gevaar geldt overigens ook voor andere personen die gebruik 
maken van het openbaar domein. 

Onder de titel 'burgerlijke vordering' expliciteren de burgerlijke partijen: 

Zodra de strafrechtelijke verantwoordelijkheid vaststaat, vragen verzoekers om de schade die 
de misdrijven {lees: de fout) veroorzaken, hersteld te zien in natura. 

Het lijdt geen twijfel dat verzoekers hinder en gevaar ondervinden door de onvergund 
aangelegde parkeerplaats met omheining en het daarmee gepaard gaande gebruik. Hun van 
weleer gezonde haag is ter hoogte van de parkeerplaats aan het afsterven en zij kunnen deze 
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niet meer snoeien. Bovendien zouden zij zich hierbij ernstig kunnen verwonden gelet op de 

pinnekesdraad die verweven werd rond de afsluiting van de parkeerplaats. Dit is slechts een 
van de pesterijen waarmee verzoekers geconfronteerd worden, hetgeen een nefaste impact 

op hun leef- en woonkwaliteit heeft. 

c. 

Uit het voorgaande blijkt de causaliteit tussen de fout en de schade onmiskenbaar. 
Verzoekers vragen daarom het herstel in natura door het wegnemen van alle gevolgen van de 
stedenbouwkundige bewezen inbreuken als in het beschikkend gedeelte opgesomd. Dit alles 
kan op korte termijn en bovendien dient dit, gelet op de minnelijke pogingen en onwil van de 
rechtstreeks gedaagde om vrijwillig een eind te stellen aan de inbreuken onder verbeurte van 

een ernstige dwangsom. 

De schadeclaim wordt vooralsnog beperkt tot 1 euro provisioneel. 

Hoewel anders verwoord, stellen de burgerlijke partijen het gebruik van een deel van het openbaar 
domein aan de kaa k en klagen ze over de bereikbaarheid van hun haag vanop een perceel dat niet 

hun eigendom is. Dat hun haag zou 'afsterven' door een lage omheining in kastanjehout (zie de foto's 

opgenomen in de rechtstreekse dagvaard ing) wordt niet aannemelijk gemaakt in de rechtstreekse 

dagvaarding, de besluiten of de behandeling ten gronde. 

De burgerlijke partijen verwijzen aldus naar hinder en gevaar als gevolg van de vermeende misdrijven 
in hoofde van maar maken geen reële persoonlij ke schade, dit is een effectieve aantasting 

va n hun vermogen, aannemelij k. De loutere beperking van de toegankelijkheid van hun haag va nop 

het perceel van een derde - in deze een perceel van - is geen schade die het mogelijk maakt 

deze derde rechtstreeks voor een strafrechter te dagen. 

De rechtstreekse dagvaarding is onontvankel ijk. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende art ikelen 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, 6 strafwetboek 

art. 4 V.T.Sv 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Stelt vast dat de rechtstreekse dagvaarding onontvankelijk is. 

Verwijst rechtstreeks dagende partij tot de kosten door haarzelf gemaakt. 



Rolnumme1 ACl kamer 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Vonnisnr / 
p.14 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 27 februari 2023 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffie, 




