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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

, KBO  

Vonnisnr / 

met maatschappelijke zetel gevestigd te  

p 2 

002399 
beklaagde, vertegenwoordigd door Meester , advocaat te  

, loco Meester , advocaat te . 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

Op de percelen aldaar gelegen te  

 gekadastreerd als met een (globale) oppervlakte 

van  

eigendom van  

ingevolge aktes verleden door notaris  dd.  en  

en , gekadastreerd als  met een globale oppervlakte 

van  

eigendom van  (  

ingevolge akte verleden door notaris  dd  

gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot 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 en voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavehngsvergunning, 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben 

uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 

vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben 

uitgevoerd, 

namelijk: 

- achteraan de woning met huisnummer  werd de tuinzone over de volledige 

oppervlakte gebruikt voor het opslaan van allerhande materialen, waaronder een 

zeecontainer, verkeersborden, werfafsluitingen en bouwmaterialen en wordt de grond 
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- op het terrein met nummer  wordt achteraan de onverharde zone gebruikt voor het 

stallen van vrachtwagen en allerhande rollend materiaal. 

(art. 4.2.1., 5°, a) en b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4 , 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning) 

te  m de  van 8 maart 2017 tot en met 28  2018 

*** 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 

Rechtszekerheid van  dd.19/7 /2019 ref : ; 

PROCEDURE 

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

De rechtspleging verliep m de Nederlandse taal. 

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

partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

BEOORDELING: 

ten  

Beklaagde wordt vervolgd voor het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond 

hetzij zonder stedenbouwkundige vergunning, verkavehngsvergunning, 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 

verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben 

uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 

betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder 

te hebben uitgevoerd. Meer bepaald wordt beklaagde verweten achteraan de woning met 

huisnummer  de tuinzone over de volledige oppervlakte gebruikt te hebben voor het 

opslaan van allerhande materialen, waaronder een zeecontainer, verkeersborden, 

werfafsluitingen en bouwmaterialen en de grond grenzend aan de tuinzone te gebruiken als 

parking, alsook op het terrein met nummer  achteraan de onverharde zone gebruikt te 

hebben voor het stallen van vrachtwagen en allerhande rollend materiaal. 
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Uit het strafdossier blijkt dat op 8/03/2017 de staking werd gelast in naam van de 

stedenbouwkundig inspecteur van het verbouwen van de woning, gelegen te 

. Op 23/10/2009 was een vergunning afgeleverd geweest voor het 

verbouwen en uitbreiden van de woning en het bouwen van een garage. Het gebouw werd 

niet winddicht gemaakt binnen de 3 jaar na aanvang van de werken en bevond zich nog in 

de ruwbouwfase zodat de vergunning vervallen was. Verder werd vastgesteld dat op het 

bedrijfsterrein met nummer  achteraan de onverharde zone gebruikt werd voor het 

stallen van vrachtwagens en allerhande rollend materiaal. Op het moment van controle 

stonden er 22 voertuigen. De uitbater verklaarde dat de grond al meer dan 5 jaar werd 

gebruikt om voertuigen te stallen. Achteraan de woning met huisnummer  wordt de 

tuinzone over de volledige oppervlakte gebruikt voor het opslaan van allerhande materialen 

waaronder een zeecontainer, verkeersborden, werfafluitingen en bouwmaterialen 

De zaakvoerder van beklaagde betwistte de vaststellingen niet. Hij verklaarde dat de 

tuinzone als opslagplaats voor allerhande materiaal werd gebruikt en dit sedert zeker 5 jaar. 

Dat er voertuigen werden gestald op de grond naast de tuinzone was volgens de 

zaakvoerder reeds 15 jaar het geval. 

Op 17 /11/2017 opnieuw een stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van de 

woning gelegen nummer  afgeleverd. In de vergunning staat wel uitdrukkelijk dat geen 

vergunning wordt verleend voor de opslag van materialen in de achtertuin, dit 1s niet in 

overeenstemming met artikel 27 van de bouwcode en maakt geen deel uit van de aanvraag. 

Er werd gestipuleerd dat dit wordt uitgesloten van vergunning om misverstanden over het 

wederrechtelijk gebruik uit te sluiten. 

Door de burgemeester werd een herstelvordering uitgebracht die het herstel van de plaats 

in de oorspronkelijke toestand beoogt. De herstelvordering werd als volgt gemotiveerd: 

Het strijdig en gewoonlijk gebruik van de grond voor het opslaan van allerhande 

materiaal (".) en voertuigen (dient) gestaakt te worden en al het materiaal en de 

geparkeerde voertuigen van de percelen met nummers  en  moeten verwijderd 

worden; 

De verhardingen op beide percelen voor de opslagplaatsen, en parkeerplaatsen dienen 

te worden verwijderd; 

De tuinzone van het perceel met nummer  dient te worden aangelegd conform de 

stedenbouwkundige vergunning van 23 oktober 2009 en de stedenbouwkundige vergunning 

van 17 november 2017 (".). 

Gemotiveerd dat het ruimtegebruik niet inpasbaar is binnen de onmiddellijke omgeving en 

visueel vormelijke hinder die onaanvaardbaar is binnen de onmiddellijke omgeving. 

Volgens artikel 4 2.1, 5°, a, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 1s een voorafgaande 
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stedenbouwkundige vergunning vereist voor het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of 

inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van 

allerlei materialen, materieel of afval. Krachtens artikel 6.1.1, 1ste lid, 1° Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening is voormeld gewoonlijk gebruik van een grond zonder vergunning 

strafbaar. 

Met "gewoonlijk gebruik" beoogt het decreet geen vergunningsplicht voor de toevallige 

opslag van goederen maar vereist het een gebruik van de grond dat een zekere regelmaat 

vertoont en een zekere tijd moet duren alvorens een vergunning noodzakelijk is. Het 

misdrijf bestaat van zodra door meerdere handelingen van gebruik zonder dat daartoe de 

nodige vergunning verkregen werd, het gewoonlijk gebruik ontstaat, hetgeen de rechter 

onaantastbaar in feite vaststelt {Cass. 6/12/2011, P.11.0599. N/4). 

Het gewoonlijk gebruik dat in se niet betwist wordt, heeft zijn aanvang genomen kort na de 

aankoop van het perceel, volgens eigen zeggen tussen 1985 en 1988. Op dat ogenblik was er 

nog geen sprake van een vergunningsplicht. Deze is slechts in het leven geroepen op 

1/05/2000 door de invoering van het Decreet Ruimtelijk Ordening. 

Volgens beklaagde geldt in dat geval het praetoriaans vermoeden van vergunning. Volgens 

beklaagde is er sprake van het vermoeden van vergunning zoals bepaald in artikel 4.2.14 

VCRO. Volgens artikel 4.2.14 VCRO worden bestaande constructies waarvan door enig 

rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze werden gebouwd in de periode 

vanaf 22/04/1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen ze 

gelegen zijn, voor de toepassing van deze codex geacht vergund te zijn, behoudens het 

leveren van het in die paragraaf vermelde tegenbewijs. 

Voormeld artikel heeft betrekking op bestaande "constructies" en niet op het "gebruiken, 

aanleggen of inrichten van een terrein". Deze handelingen betreffen afzonderlijke 

vergunningsplicht1ge handelingen in de zin van artikel 4.2.1 VCRO. Het vermoeden van 

vergunning kan niet worden aangenomen. Uit het strafdossier blijkt dat er sprake is van een 

toename van de uitbating. 

Het gewoonlijk gebruiken van een grond zonder vergunning is een voortdurend misdrijf dat 

gepleegd wordt zolang de pos1t1eve daden van het stallen en het opslaan op zich van de 

materialen en voertuigen gesteld worden. Het gewoonlijk gebruik voor zoals in casu het 

stallen van voertuigen vormt op zichzelf een afzonderlijk misdrijf bestaande uit 

opeenvolgende afzonderlijke daden van {vergunningspllchtig) gebruik. Het gebruik van 

constructies door het stellen van vergunningspl1cht1ge gebruikshandelingen is op zich 

strafbaar los van de constructie. Dit is zelfs het geval indien dit de voortzetting uitmaakt van 

een eerder gebruik dat niet vergunningsplichtig was, maar dit door een latere wijziging 

inzake de vergunningsplicht wel 1s geworden. {zie ook B. De Smet, "Voortgezet misdrijf en 
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gewoonlijk gebruik Is de cirkel rond of werd deze omgebogen naar een 

oneind1ghe1dsteken?", TOO 2017, afl. 4, 472-479). 

Het gewoonlijk gebruik blijft voortduren zolang de grond verder wordt gebruikt door 

positieve daden te stellen met een zekere regelmaat. Tot zolang kan er van instandhouding, 

dit is de onthouding om door enige handeling aan het bestaan van de gecreëerde toestand 

van onrechtmatig gebruik van de grond een einde te maken, geen sprake Zijn. 

De feiten zijn dan ook afdoende bewezen gelet op de objectieve vaststellingen. Bovendien 

kan er geen sprake zijn van een onoverwinnelijk dwaling in hoofde van beklaagde. Immers 

blijkt uit het strafdossier dat met betrekking tot nummer  door de bestendige deputatie 

de vergunningsaanvraag geweigerd werd voor het regulariseren van bovenvermelde 

containers. De verbouwing van de woning gelegen te  werd vergund in 2009 onder 

voorwaarden dat de wegenis naar de garage beperkt blijft tot een breedte van 3 meter en 

de tuinzone groen wordt aangelegd. Ook in de nieuwe vergunning werd dit herhaald. 

De  

Overeenkomstig artikel 6.3.1., §1 VCRO beveelt de rechtbank ambtshalve of op vordering 

van een bevoegde overheid, naast de straf, een meerwaarde te betalen en/of bouw -en 

aanpassingswerken uit te voeren, en/of de plaats in de oorspronkelijke toestand te 

herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met inachtneming van de volgende 

rangorde: 

1° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke orde, 

het bestaan van een meerwaarde; 

2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 

bouw -of aanpassingswerken; 

3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

De Burgemeester heeft een herstelvordering ingesteld waarbij het herstel in de 

oorspronkelijke toestand werd gevorderd Volgens de Burgemeester werden de 

handelingen verricht in strijd met de bepalingen van het gewestplan, de VCRO, en de 

bouwcode. Volgens de Burgemeester is de toestand onverenigbaar met de goede 

ruimtelijke ordening. Dit zou concreet inhouden dat het strijdig en gewoonlijk gebruik van 

de grond voor het opslaan van allerhande materiaal en voertuigen gestaakt dient te worden 

en al het materiaal en de geparkeerde voertuigen van de percelen  en  moeten 

verwijderd worden, de verhardingen op beide percelen voor de opslagplaatsen en 

parkeerplaatsen dienen te worden verwijderd en dat de tuinzone van het perceel met 

nummer  groen dient te worden aangelegd conform de stedenbouwkundige vergunning 

23/10/2009 en de stedenbouwkundige vergunning 17 /11/2017, waarbij o.m. de breedte 
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De rechtbank 1s van oordeel dat de herstelvordering intern en extern wettig is en kan 

worden toegekend zoals gevorderd. De geviseerde handelingen vormen een ondeelbaar 

geheel zodat de eenheid van de herstelvordering dient te worden bewaard. 

Gelet op het voortdurend karakter van het misdrijf 1s er geen sprak van verjaring van de 

herstelvordering. 

Nu geen vordering tot meerwaarde werd gesteld, kan de rechtbank geen andere dan de 

gevorderde herstelmaatregel bevelen. Het bestuur heeft de beleidsvrijheid bij de keuze van 

de gevorderde herstelmaatregelen en komt niet de rechter toe. Er werd nergens een 

meerwaarde gevorderd en er werd expliciet gesteld dat de handelingen niet verenigbaar 

zijn met de goede ruimtelijke orde. 

De rechtbank kan evenmin besluiten tot een schending van het gelijkheidsbeginsel nu door 

beklaagde zelf deze schending niet gespecifieerd wordt. Een hypothetische schending kan 

niet leiden tot het vaststellen van een inbreuk die de herstelvordering onwettig zou maken. 

Ook een schending van het rechtzekerheidsbeginsel ligt niet voor. Uit het strafdossier blijkt 

dat reeds langer door beklaagde geweten was dat hij niet over de vereiste vergunningen 

ging kunnen beschikken. Er zijn hier met betrekking tot het gewoonlijk gebruik geen 

toezeggingen gedaan waardoor er bij beklaagde een gerechtvaardigde verwachting was. Er 

is ook geen inbreuk op het vertrouwensbeginsel nu de overheid reeds ruim voor de 

incriminatieperiode had aangegeven dat de situatie niet strookte met de goede ruimtelijke 

orde. 

Dat de s1tuat1e te regulariseren valt, is irrelevant voor de hu1d1ge procedure nu het geen 

afbreuk doet aan de strafbaarheid ervan tijdens de incnminatiepenode. Aangezien 

beklaagde geen aanvraag heeft ingediend, ziet de rechtbank hoegenaamd niet in waarom zij 

de zaak voor die reden in voortzetting dient te zetten. 

Met betrekking tot de materièle motiveringsplicht, merkt de rechtbank op dat zij zich niet in 

de plaats kan stellen van de overheid met betrekking tot de keuzes die gemaakt werden. De 

keuze die gemaakt werd, met name herstel in de oorspronkelijke toestand werd 

gemotiveerd. 

De rechtbank meent dat een hersteltermijn van 1 jaar kan worden voorzien. Het doel van de 

dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan alleen bereikt worden indien de 
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dwangsom in verhouding staat tot het belang van de zaak, de financiele draagkracht van de 

veroordeelde en diens te verwachten weerstand. Urgentie speelt h1erb1j geen rol. De 

rechtbank bepaalt de dwangsom op 150 euro per dag vertraging met dien verstande dat die 

dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in 

zoverre het huidig vonnis vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen 

dwangsomtermijn wordt toegestaan. De verkoop van het pand brengt niet mee dat 

beklaagde in de volkomen onmogelijkheid zou zijn om het gevorderde herstel uit te voeren. 

Er zijn geen redenen om de dwangsom te beperken in de tijd of een maximum bedrag op te 

leggen. 

 

De feiten zijn ontoelaatbaar. De feiten geven blijk van een gebrek aan respect voor de 

ruimtelijke ordening. 

Bij het opleggen van de straf, houdt de rechtbank rekening met de aard en ernst der feiten, 

de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en de persoon en het strafrechtelijk 

verleden van beklaagde. 

Beklaagde heeft een blanco strafregister 

De rechtbank houdt rekening met het feit dat beklaagde ten tijde van de feiten in een 

vechtsche1ding verwikkeld was waarbij het niet onaannemelijk is dat beklaagde, onterecht 

weliswaar, foute prioriteiten heeft gesteld en alles op zijn beloop heeft gelaten. 

Beklaagde werpt op dat de redelijke termijn is overschrijden. Het startpunt van de redelijke 

termijn 1s het ogenblik waarop beklaagde verontrust werd en dus niet het startpunt van 

illegale toestand. De rechtbank stelt vast dat het onderzoek een normale voortgang heeft 

gekend zonder lange periodes van onverantwoorde inactiviteit. 

Een eenvoudige schuldigverklaring onder opschorting 1s de rechtbank niet bekend als straf 

zodat hier niet verder wordt op ingegaan. 

Gelet op het blanco strafregister van beklaagde en de specifieke omstandigheden 

waarbinnen de feiten zich afspeelden zal de hierna bepaalde geldboete gedeeltelijk met 

uitstel te worden opgelegd. 

Het staat vast dat beklaagde illegale vermogensvoordelen heeft genoten doordat zijn bedrijf 

onvergund heeft kunnen stockeren en parkeren. Beklaagde heeft immers niet moeten 
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investeren in een nieuwe locatie. De rechtbank meent evenwel dat de begroting van het 

Openbaar Ministerie niet gevolgd kan worden nu niet enkel de vergelijking kan worden 

gemaakt met de huur van een magazijn. Bovendien zijn de enkele vergelijkingspunten niet 

afdoende voor de rechtbank. Teneinde geen onredelijke bestraffing op te leggen, begroot 

de rechtbank de vermogensvoordelen naar redelijkheid en billijkheid op 25.000 euro. 

De hierna bepaalde bestraffing beantwoordt 

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: 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 6, 7bis 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 verordeningen van de Raad van de ministers 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 invoering van de 

euro, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 

wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand, 

artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

artikel 1 en 18bis der wet van 29 juni 1964 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de tenlastelegging, 

alsmede de artikelen 38, 40bis, 42, 43b1s, 66 ,99bis van het Strafwetboek 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van , 

Op strafgebied 

Veroordeelt  voor de tenlastelegging : 

tot een geldboete van 6000,00 EUR, zijnde 750,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen 
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Verleent uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 Jaren wat betreft deze 

geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 3000,00 EUR, zijnde 375,00 EUR 

verhoogd met 70 opdeciemen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 25.000 euro 

WIJSt meergevorderde af. 

Beveelt lastens  

dat de plaatsen gelegen te , gekadastreerd als  

 en te , gekadastreerd als  

, in hun oorspronkeliJke staat zullen hersteld worden, 

namelijk door het uitvoeren van aanpassingswerken zodat de bouwwerken qua volume en 

omvang conform de verleende bouwvergunning zijn, 

binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig 

vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in het niet 

nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest en de 

gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 

gemeente in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering 

ervan kan voorzien. 

Machtigt de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest 

en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 

gemeente de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te 

verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Veroordeelt  tot betaling 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 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken m openbare zitting op 30 maart 2020 door de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

- , rechter 

m aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministene, 

met bijstand van gnffrer   

p 11 




