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Inzake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: 
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BEKLAAGD YAN : 

Af De eente. tweede en derde 

Bij inbreuk op de artikelen 64, 78 en 81 van de Wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals aangevuld door arti
kel 2 van het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1984 en gecoördineerd op 22 
oktober 1996 door het decreet betreffende de ruimtelijke ordening (art. 42), 

zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen, 
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als zaakvoerders van de in het gebouw 2evesti2de detailhandels op het onroerende 
goed gelegen te . 2ekadastreerd als 

met een globale oppervlakte van , eigendom van 

namelijk: in strijd met artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 17 
juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigin
gen yan 18 juni 1996 tot 20 april 1999 
de wijziging van het gebruik van een vergund gebouw wat de hoofdfunctie betreft 
van het gebouw gelegen te op zijnde een gebouw 
gelegen in een groenpark of een daarmee gelijkgesteld bestemmingsgebied naar een 
nieuw gebruik bestaande uit om het even welk gebruik anders dan het oorspronkelij
ke , in casu van werkplaats/opslagruimte naar detailhandel te hebben instandgehou
den. 

B/ Deeerste 

tussen 29 augustus 1996 en 25 maart 1999 

Bij inbreuk op de wet van 29 juni 1975 art. 15§1 door het uitvoeren van werken, het 
instandhouden ervan of hoe dan ook, inbreuk gemaakt te hebben op de bepalingen 
van deze wet, meer bepaald op artikel 1 § 1 a) 3 • en artikel 2. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gelet op de behandeling dezer zaak ter openbare zitting van 14 maart 2002. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering. 

Gehoord derde beklaae:de in zijn verdedigingsmiddelen, 
ontwikkeld door Mr. . advocaat te en welke door de Rechtbank 
werd gemachtigd om derde beklaagde te vertegenwoordigen. 

Overwegende dat eerste beklaagde m tweede beklaagde 
den ter zitting niet zijn verschenen, hoewel behoorlijk gedagvaard 
zijnde. 

Overwegende dat de tenlastelegging sub A luidt: 

"Bij inbreuk op de artikelen 64, 78 en 81 van de Wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals aangevuld door ar
tikel 2 van het Decreet van de naamse Raad van 28 juni 1984 en gecoördineerd op 22 
oktober 1996 door het decreet betreffende de ruimtelijke ordening (art. 42), 
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zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen, 

als zaakvoerders van de in het vebouw vevestiJlde detailhandels op het onroerende 
goed gelegen te OJ gekadastreerd als 

met een globale oppervlakte van eigendom van 

namelijk : in strijd met artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 17 
juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruiknvijzigin
gen van 18 juni 1996 tot 20april1999 
de wijziging van het gebruik van een vergund gebouw wat de hoofdfunctie betreft van 
het gebouw gelegen te op zijnde een gebouw ge
legen in een groenpark of een daarmee gelijkgesteld bestemmingsgebied naar een 
nieuw gebruik bestaande uit om het even welk gebruik anders dan het oorspronkelij
ke, in casu van werkplaats/opslagruimte naar detailhandel te hebben instandgehou
den. " 

Overwegende dat de Rechtbank vaststelt dat de strafvordering gebaseerd is op het oud 
artikel 42 van het gecoördineerde stedebouwdecreet. 

Door het Minidecreet van 28 juni 1984 werd aan artikel 42 van het Stedebouwdecreet 
een vergunningsplichtige categorie toegevoegd, namelijk bepaalde 
gebruikswijzigingen van de hoofdfunctie van een bestaand gebouw. 

Overeenkomstig het oude artikel 42, 7°van het gecoördineerde stedebouwdecreet, "mag 
niemand zonder voorafgaande en schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het 
College van burgemeester en schepenen .. het gebruik van vergunde gebouwen wijzigen, 
voor zover deze wijziging is opgesomd in een door de Vlaamse Regering vast te leggen 
lijst" 

Overwegende dat de Rechtbank vaststelt dat de strafvordering gebaseerd is op het oud 
artikel 42 van het gecoördineerde stedebouwdecreet, terwijl ten tijde van het bevel tot 
dagvaarding de dato 6 november 2001 het nieuwe stedebouwdecreet van 18 mei 1999 
reeds in werking getreden was. 

Artikel 99 par 1, 6° Decreet Ruimtelijke Ordening de dato 18 mei 1999 bepaalt dat 
er een voorafgaandelijke stedebouwkundige vergunning vereist is voor : het geheel of 
gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het 
oog op een nieuwe functie, voor zover deze functiewijziging voorkomt op een door de 
Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen. 

Voormeld punt 6 is dienvolgens geïnspireerd op voormeld punt 7 van artikel 42 van 
het Decreet betreffend Ruimtelijke Ordening. 
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Feiten gepleegd onder gelding van een opgeheven wet, blijven strafbaar wanneer een 
nieuwe wet dezelfde aangelegenheid regelt als de wet die zij opheft, voor zover dit feit 
ook door de nieuwe wet als misdrijf wordt aangemerkt en strafbaar gesteld. 
Alleen de bij de vorige wet bepaalde straffen kunnen worden opgelegd, wanneer deze 
in de minst zware straffen voorziet. 

Terzake stelt de Rechtbank vast dat de feiten onder de tenlastelegging A die 
- inzoverre bewezen - strafbaar waren op het ogenblik dat ze gepleegd werden, ook 
strafbaar gebleven zijn overeenkomstig artikel l, 2, 99 paragraaf 1, 1 ·, 146, 14 7, 148, 
149 en 204 van het decreet van Ruimtelijke Ordening de dato 18 mei 1999. 

Overwegende dat de tenlastelegging A dienvolgens dient te worden aangevuld in die 
zin dat na de zinsnede: " ... en gecoördineerd op 22 oktober 1996 door het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening (artikel 42) " eveneens dient te worden 
toegevoegd: "eveneens strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 1, 2, 99 paragraaf 
1.6: 146, 147, 148, 149en204vanhetdecreetvanRuimtelijkeOrdeningdedato 18mei 
1999" 

De Vlaamse regering stelde op 17 juli 1984 de lijst vast van de vergunningsplichtige 
gebruikswijzigingen. 

Hierin werd onder meer opgenomen "in een bufferzone, groen-, park- ofbosgebied of 
een daarmee gelijkgesteld bestemmingsgebied het oorspronkelijk hoofdgebruik 
omzetten in om het even welk ander gebruik" 

Terzake wordt niet betwist dat het bedoelde gebied in het gewestplan de dato 30 
september 1977 werd ingedeeld tot parkgebied. 

Dat besluit de dato 17 juli 1984 werd afgeschaft en vervangen door het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
gebruikswijzigingen. 

Krachtens dit laatste besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 is een 
stedebouwkundige vergunning nodig als de hoofdfunctie van een onroerend gebouwd 
goed geheel of gedeeltelijk wijzigt van één van volgende functiecategoriên naar een 
andere: 

1. wonen; 
2. verblijfsrecreatie; 
3. dagrecreatie; 
4. landbouw in de ruime zin; 
5. handel, horeca, kantoorfunctie en diensten; 
6. industrie en ambacht. 
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Wanneer echter een vroeger besluit wordt vervangen door een later besluit dat werd 
genomen ter uitvoering van dezelfde wet als het vroegere besluit, zonder dat de wet 
zelf gewijzigd werd, blijven de feiten die ingevolge het vroegere besluit strafbaar 
waren ten tijde waarop zij werden gepleegd, strafbaar, zelfs indien ze ingevolge het 
latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde wet die niet werd gewijzigd, ten 
tijde van het vonnis geen strafbare feiten meer opleveren. Artikel 2 lid 2 Strafwetboek 
vindt daarop geen toepassing. (Cass., 10/12/1991, Arr.Cass., 1991-92, 326; Cass., 21/ 
2/1995, Verkeersrecht, 1995, 186). 

Overwegende dat blijkens de gegevens van het strafdossier respectievelijk eerste 
beklaagde tot 24 maart 1999 en tweede beklaae:de vanaf 24 maart 1999 zaakvoerder 
en strafrechtelijk verantwoordelijke waren van groot
en kleinhandel in meubelen, vloerbedekking, partijgoederen. (stuk 330, 337 en 240-
241 strafdossier). 

Blijkens de gegevens van het strafdossier was tiidens de geïncrimineerde periode derde 
beklaagde zaakvoerder vari welke aldaar een partijhandel uitbaat, 
zijnde een klein-en groothandel in de meest uiteenlopende zaken (stuk 269, 240-241 
strafdossier). 

Overwegende dat de tenlastelegging B in hoofde van eerste beklaagde eveneens 
bewezen wordt verklaard blijkens de gegevens van het strafdossier, nu na 1juli1975, 
datum waarop de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen van kracht 
werd, de bestemming van het gebouw gewijzigd werd, dient 
overeenkomstig artikel 1 paragraaf 1 a 3° van voornoemde wet in het bezit te zijn van 
een sociaal economische machtiging om er kleinhandel uit te baten, hetgeen niet het 
geval is (stuk 225). 

Overwegende dat de tenlasteleggingen sub A en B zich in hoofde van eerste beklaagde 
vermengen wegens eenheid van opzet, zodat hiervoor conform artikel 65 van het 
Strafwetboek slechts één straf, namelijk de zwaarste, dient te worden uitgesproken. 

Herstelyordering: 

Overwegende dat het de Rechtbank behoort de vordering van de administratie op haar 
interne en externe wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze op basis van 
machtsafwending of machtsoverschrijding werd genomen, zonder zich over de 
opportuniteit van de herstelvordering te mogen uitspreken; 

Tot de herstelvordering wordt beslist door de bevoegde instantie met inachtneming van 
de substantiele vormvoorschriften. 

De Rechtbank vermag deze vordering slechts marginaal op haar interne wettigheid te 
toetsen. Het staat niet aan de Rechtbank de opportuniteit ervan te beoordelen. Het blijkt 
niet dat deze herstelvordering werd genomen met machtsoverschrijding, 
machtsafwending of miskenning van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 
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Het blijkt niet dat de vordering steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke 
ordening, of op een opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk 
onredelijk is. (Gent 9 oktober 1998, T.M.R. 1999, 212, noot SEBREGHTS,H.) 

De herstelvordering betreft een vordering in rem. Door te eisen dat de vordering tot 
herstel persoonsgericht geschiedt, zou een voorwaarde aan het decreet toegevoegd 
worden die geen steun vindt in de decretale bepaling (artikel 149, par. 1 D.R.O). 

Overwegende dat dienvolgens de herstelvordering gegrond wordt verklaard . 

Gezien de bepalingen van art. 162, 185, 186, 194 van het Wetboek van Rechtspleging 
in Strafzaken; art. 2 2de lid), 38, 40, 65 van het Strafwetboek; art. 1wet5 maart 1952, 
gew. wet24december1993; de wetten van2juli 1981, 22december1989, 20juli 1991 
(B.S. 1 augustus 1991), 26 juni 1992 en 24 december 1993; art. 91 K.B. 28 december 
1950, gew. K.B. 29 juli 1992 enK.B. 23december1993; art. 2, 11, 12, 14, 31, 32, 34, 
35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935; art. 28 en 29 wet 01 augustus 1985, gew. 
wet 24 december 1993; art. 58§1 K.B. 18 december 1986. Art. 2, 3 en 4 wet van 26 
juni 2000. 

OM DEZE REDENEN, 
en bij toepassing van artikels 64, 78 en 81 van de Wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals aangevuld door 
artikel 2 van het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1984 en gecoördineerd op 
22 oktober 1996 door het decreet betreffende de ruimtelijke ordening (art. 42). 
Art. 4 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 17 juli 1984. Art. 1 § 1 a)3°, 
artikel 2, artikel 15 § 1 wet van 29 juni 1975. Artikel 1, 2, 99 paragraaf 1.6°, 146, 
147, 148, 149 en 204 van het decreet van Ruimtelijke Ordening de dato 18 mei 1999, 
door de Voorzitter aangeduid. 

DE RECHTBANK, 
vonnissende op tegenspraak opzichtens derde beklaa2'de 
bii verstek onzichtens eerste beklaagde 

en 
en tweede beklaagde 

Beveelt de aanvulling van de tenlastelegging sub A in die zin dat na de zinsnede: "." 
en gecoördineerd op 22 oktober 1996 door het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening (artikel 42) " eveneens dient te worden toegevoegd: "eveneens strafbaar 
gesteld overeenkomstig artikel 1, 2, 99 paragraaf l.6°, 146, 147, 148, 149 en 204 van 
het decreet van Ruimtelijke Ordening de dato 18 mei 1999" 

Verklaart de feiten bewezen. 

Veroordeelt eerste beklaagde wegens de voormelde 
vermengde tenlastelegging A, zoals aangevuld, en B tot een GELDBOETE van 
HONDERD EURO, gedeeld door 40, 3399. 
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Zegt voor recht dat voormelde geldboete verhoogd wordt met 1.990 opdeciemen en 
gebracht wordt op: 495, 79 Euro. 

Boete vervangbaar bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenzitting van één maand . 

Veroordeelt tweede beklaagde en derde beklaagde 
wegens de voormelde tenlastelegging sub A, zoals aangevuld, 

IEDER tot een GELDBOETE van HONDERD EURO, gedeeld door 40, 3399. 

Zegt voor recht dat voormelde geldboeten verhoogd worden met 1.990 opdeciemen 
en gebracht wordt op: telkens 495, 79 Euro. 

Boeten vervangbaar bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn telkens door 
een gevangenzitting van één maand . 

Verwijst beklaagden ieder tot één/derde van de kosten van het proces, belopende in 
het geheel en tot op heden: 55, 72 Euro. 

Verwijst beklaagden, ingevolge art. 1 van het Koninklijk Besluit van 29 juli 1992 
(gewijzigd K.B. van 23 december 1993), IEDER tot betaling van een vergoeding van 
VIJFENTWINTIG EURO. 

Verwijst beklaagden bovendien, bij wijze van bijdrage tot de financiering van het 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, IEDER tot betaling 
van een bedrag van TIEN EURO, telkens verhoogd met 40 gpdeciemen en aldus 
gebracht op telkens VIJFTIG EURO. 

Veroordeelt beklaagden bovendien op schriftelijke vordering van het Bestuur voor 
Ruimteliike Ordening om. binnen de twaalf maan.den nadat onderhavig vonnis in 
kracht van gewijsde zal zijn getreden,. met betrekking tot het onroerende f!Oed gelef!en. 
1.e_ uPkndn~trPPrdals 

met een globale oppervlakte van eigendom van 
ie plaats in de vorige staat te herstellen door het ongedaan maken van. de 

bestemmingswüzigi.ng en de verwijdering van de wederreçhtelük opgerichte 
reclamepanelen. 

Machtigt het College van Burgemeester en Schepenen of de gemachtigde ambtenaar 
ingeval huidig vonnis binnen voormelde termijn niet ten uitvoer werd gelegd, daarin 
te voorzien op kosten van beklaagde. 
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