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VONNIS 
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nummer : 

datum: 2 9 OKT, 200~ 

De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, kamer 8C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het vol
gende vonnis uitgesproken: 

Notitie nummer: AN66.99.750-98 

in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: 

TEGEN: 

008599 

BETICHT VAN: 

mechanicien 
geboren te 
wonende te 
Belg 

op 

A. Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw 
(artikelen 42, 66, 67, 68, 69 en 71 van het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996), thans strafbaar gesteld 
overeenkomstig de artikelen 99, 146, 147, 148 en 149 van het decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals 
gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003 

als elge!_lg,r ~i~<.?l9!tvt.er.k.en..apdr.acb.Lbaett.ga9..~J:ln 

op het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als sectie 
met een globale oppervlakte van 1.493 m2 

eigendom van ~ geboren te op 

.. 

de hierna vermelde werken, omschreven In artikel 44 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw (artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening 
gecoördineerd op 22 oktober 1996) en in artikel 99 van het decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
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1. zon~~! voorafgaandalijke..s.cbdftf3-IIJke en uitdrukkelijke vergunning van het 
college van burgemeester en schepènëri~ - -------· · 

tussen 30 juni 1996 en 1 september 1996 te hebben uttgevoerd, 
van 1 september 1996 tot en met 30 april 2000 te hebben instandge
houden 

• een gebouw uit geprofileerde staalplaten dienstig voor oa. het 
wassen van auto's, met als afmetingen 5 m breed, 1 O m lang en 4 
m hoog 

- een hondenhok met een oppervlakte van 10 m2 

- een parking in asfalt met een totale oppervlakte van 522 m2 

ll. in strij_d met de vergunning dd. 22 januari 1996 van het college van 
burgèmèëstër én· scnepenen fe 

tussen 1 Juli 1996 en 31 augustus 1996 te hebben uitgevoerd, 
van 1 september 1996 tot en met 30 april 2000 te heben instandge• 
houden 

de nooduitgang achteraan de werkplaats werd vervangen door een 
garagepoort die uitgeeft op de parking 

B. Bij inbreuk op de artikelen 99, 146, 147, 148 en 149 van het decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd 
door het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening wat het 
handhavingsbeleid betreft, 

als eigenaar die tot de werken opdracht heeft gegeven 

op het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als 
met een globale oppervlakte van 1.493 m.: 
eigendom van :, geboren te op 

de hierna vermelde werken, omschreven in artikel 99 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 

1. zonder voorafgaandelijke schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het 
college van burgemeester en schepenen, 

vanaf 1 mei 2000 tot 18 december 2002 te hebben instandgehouden 
namelijk: 

• een gebouw uit geprofileerde staalplaten dienstig voor oa. het 
wassen van auto's, met als afmetingen 5 m breed, 1 O m lang en 4 
mhoog 

- een hondenhok met een oppervlakte van 1 O m2 

• een parking in asfalt met een totale oppervlakte van 522 m2 
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ll. In strijd met de vergunning dd. 22 januari 1996 van het college van 
burgemeester en schepenen te 

vanaf 1 mei 2000 tot 18 december 2002 te heben instandgehouden 

namelijk: 

de nooduitgang achteraan de werkplaats werd vervangen door een garagepoort 
. die uitgeeft op de parking 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagden 
door de bewaarder der Hypotheken kantoor te dd. 4 maart 2004 
boek deel nr. 

Gezien de stukken van het onderzoek; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering; 

Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
Meester " advocaat; 

I. het bewijs van de feiten 

Beklaagde wordt vervolgd voor het plaatsen en instandhouden van illegale 
constructies. 

Beklaagde voert aan dat niet hij doch de de opdrachtgever 
is tot de constructies en derhalve aansprakelijk is voor de uitgevoerde wer
ken. Uit de voorliggende stukken in het strafbundel blijkt echter dat 
beklaagde mede-eigenaar is van de grond waarop het onroerend goed waarop 
de stedenbouwkundige inbreuken betrekking hebben, is gelegen. Hij is der
halve mee verantwoordelijk voor de werken die aan het onroerend goed zijn 
gebeurd zonder of in strijd met de vergunning. Bovendien is beklaagde afge
vaardigd bestuurder van de ·. Uit de verklaringen in het dos
sier blijkt duidelijk dat hij in die hoedanigheid zelf wetens en willens 
opdracht heeft gegeven tot de illegale werken. De betrokkenheid van 
beklaagde bij het uitvoeren en het nadien in stand houden van de werken 
staat derhalve vast. 

Tevens houdt beklaagde voor dat de uitvoering van de werken verjaard is. 
Het is echter duidelijk dat het plaatsen van de illegale constructies een voort
gezet misdrijf vormt met de latere instandhouding ervan. De verjaring begint 
derhalve slechts te lopen vanaf de laatste datum van de instandhouding zoals 
voorzien in de dagvaarding, d.i. 18 december 2002. Er is derhalve nog geen 
sprake van enige verjaring van de feiten. 

Beklaagde houdt nog voor dat de feiten vermeld onder tenlasteleggingen A II 

en B II niet langer strafbaar zijn overeenkomstig het nieuwe artikel 146, 3de 
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lid, van het thans geldende stedenbouwdecreet. In een arrest van het Arbitra
gehof van 22 juli 2004 werd echter gesteld dat artikel 146, derde lid, in strijd 
is met de grondwet. Deze rechtbank zal zich naar dit arrest van het Arbitrage
hof voegen. Derhalve wordt.vastgesteld dat de uitzonderingsbepaling voor de 
strafbaarheid van de instandhouding van illegale constructies, voorzien in 
artikel 146, 3 de lid, de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet schendt en 
derhalve niet kan worden toegepast. 

Ook verwijst beklaagde naar een vonnis van de vrederechter te Deurne van 
14 juni 2002 waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat alleen voertuigen die niet 
door de poort vermeld onder tenlasteleggingen A II en B II kunnen rijden, 
nog over de naast het bedrijf gelegen servitudeweg mogen rijden. Beklaagde 
stelt dat de vrederechter hem derhalve verplicht om dagelijks voor het door
gaand verkeer gebruik te maken van deze poort en van de hierachter gelegen 
parking. 

De rechtbank leidt vooreerst af uit het dossier dat de inbreuken reeds vooraf
g~d aan het vonnis van de vrederechter werden gepleegd. De verdere 
instandhouding van de constructies na het vonnis van de vrederechter is hier
van slechts een uitloper. Beklaagde plaatste zich bewust in een wederrechte
lijke toestand en hield deze toestand bewust in stand. 

Het is ook duidelijk dat de vrederechter beklaagde niet heeft verplicht om de 
illegale garagepoort te gebruiken. De vrederechter heeft hiervoor trouwens 
geen bevoegheid. In het vonnis van de vrederechter is enkel het gebruik van 
de servitudeweg naast het bedrijfverbonden aan een aantal voorwaarden. 

Bovendien acht de rechtbank het niet voldoende aangetoond dat beklaagde 
de niet vergunde garagepoort absoluut nodig heeft om zijn bedrijfsactivitei
ten uit te oefenen. Uit de conclusies die werden neergelegd in de loop van de 
burgerlijke procedure blijkt dat de geaccidenteerde en beschadigde wagens 
en de wagens met panne bestemd voor het carrosseriebedrijf meestal middels 
vrachtwagens worden aangevoerd en dat voor de toegang van deze vrachtwa
gens de toegangspoort aan de te klein en te smal is. Derhalve is 
het gebruik van de servitudeweg voor deze wijze van aanvoer van de wagens 
niet strijdig met de beschikking van de vrederechter. Daarnaast kan 
beklaagde niet op rechtmatige wijze aanvoeren dat hij de garagepoort nodig 
heeft voor de doorgang van de personenwagens naar de parking achteraan het 
bedrijf. Deze parking is immers niet vergund en mag derhalve niet alsdusda
nig worden gebruikt. 

r 

De rechtbank is dan ook van oordeel dat beklaagde niet aantoont dat er enige 
rechtvaardigingsgrond zou bestaan voor het plegen van de hem ten laste 
gelegde strafbare feiten. 
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Al de aan beklaagde in de dagvaarding ten laste gelegde feiten zijn vol
doende bewezen 

ll. de herstelvordering 

In het strafbundel bevinden zich de gemotiveerde herstelvorderingen op 
straffe van een dwangsom van de stedenbouwkundig inspecteur en van het 
college van burgemeester en schepenen van de stad wat de con-
structies vern1eld onder de tenlasteleggingen Al en BI. Deze herstelvorderin
gen zijn ingegeven door een consequent beleid inzake ruimtelijke ordening. 
De gevorderde dwangsom zal worden opgelegd vennits dit het dwangmiddel 
bij uitstek is om het beoogde herstel te bekomen met medewerking van de 
beklaagden zelf. 

Wat de feiten der tenlasteleggingen All en BIi betreft, hiervoor werd door het 
college burgemeester en schepenen de betaling van een transactiesom voor
gesteld. Er wordt geen bewijs voorgelegd dat deze transactiesom zou zijn 
betaald zodat de strafvordering niet is vervallen. Anderzijds dateert dit voor
stel tot betaling van een transactiesom van 10 september 1998 en voldoet dit 
niet aan de vereisten van het huidige decreet. 

De rechtbank zal derhalve enkel het herstel van de plaats in de oorspronke
lijke toestand bevelen voor de constructies vern1eld onder de tenlasteleggin
gen Al en BI, dit op straffe van een dwangsom van 24 7 ,89 euro per dag 
vertraging in de uitvoering. De termijn waarbinnen het herstel dient te gebeu
ren wordt in billijkheid bepaald op 9 maanden na het in kracht van gewijsde 
gaan van onderhavig vonnis. 

lil. de strafmaat 

De feiten zijn ernstig. Beklaagde breidt zijn bedrijf uit zonder zich te bekom
meren om de geldende regels van ruimtelijke ordening. Dit geeft blijkt van 
een gebrek aan burgerzin. De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf 
rekening met de omvang van de werken, de duur van de instandhouding, 
doch ook met het blanco strafregister van beklaagde. 

De feiten A en B vern1engen zich als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar 
opzet; 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

,r 

Gelet op de artikelen 162, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, 
artikel 29 der wet van 1 augustus 1985, 
- de verordeningen van de Raad van de Ministers nr.974/98 dd0 3.5.1998 en 
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nr.1103/97 dd 0 17.6.1997 en de wetten van 26.06.2000 (art.2,3 en 4) en 
30.6.2000 betreffende de invoering van de euro, het K.B. van 11.12.2001, 
artikel l van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 24 decem
ber 1993, 
en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de 
voormelde tenlasteleggingen, alsmede de artikelen 38,40,65 van het Straf
wetboek; 

Rechtdoende op tegenspraak, 

Veroordeelt beklaagde hoofdens de vermengde feiten A en B tot een 
geldboete van DUIZEND EUR 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952 gewijzigd door 
de wet van 26 juni 2000 de geldboete vermeerderd wordt met 40 decimes, 
zodat die geldboete 5.000 euro bedraagt. 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete vervangen 
kan worden, bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 
van het strafwetboek, op DRIE maanden 

Verwijst de veroordeelde tot de kosten van het geding, hetzij 323,04 
EUR; 

Verplicht veroordeelde tot het betalen, - als bijdrage voor de financiering van 
het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - , van 
een bijdrage van TIEN EUR, 
- dewelke bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd 
door de wet van 7.2.2003, (B.S.25.2.2003) en het KB van 22.12.2003, ver
meerderd is met 45 decimes en gebracht op VIJFENVIJFTIG EUR. 

Verplicht veroordeelde tot betaling van een vergoeding van 25 EUR bij toe
passing van artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 deceml:fer 1950, ver
vangen door KB van 29.7.1992 en gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 
23 december 1993 alsook het K.B. van 11.12.2001; 
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Beveelt het herstel van de plaats in de vorige staat door de afbraak van de 
autowasplaats en het hondenhok met inbegrepen de vloerplaat en het afbre
ken van de parking, met verwijdering van alle materiaal en afval en beveelt 
de aanplanting van hoog- en laagstammig groen zodat het parkkarakter 
opnieuw gerealiseerd wordt, binnen een termijn van 9 maanden na het in 
kracht van gewijsde gaan van onderhavig vonnis, onder verbeuring van 
een dwangsom van 247,89 euro per dag vertraging. 

Zegt voor recht dat de stedenbouwkundig inspecteur en het college van bur
gemeester en schepenen ambtshalve in de uitvoering van dit vonnis kunnen 
voorzien, indien de plaats niet binnen de door deze rechtbank gestelde ter
mijn in de vorige staat werd hersteld. 

Machtigt de stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester 
en schepenen die het vonnis uitvoert, de materialen en voorwerpen afkomstig 
van de herstelling van de plaats te verkopen, te vervoeren en te verwijderen. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde verplicht is alle uitvoeringskosten, ver
minderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te 
vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de uitvoerende overheid, 
of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter. 

Alles wat voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen der wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal 
geschied. 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting op 
negenentwintig oktober tweeduizend en vier. 

AANWEZIG: 

Voorzitter van de kamer, rechter, 
Rechter 
Rechter 
Substituut-procureur des konings, 

griffier. 




