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Inzake het Openbaa r Ministerie tegen
BEK LAAGDE(N) :

D06001

KBO
1.
met maatschappe lijke zetel gevest igd te

beklaagde, vertegenwoordigd doo r Meester

advocaat t e

RRN
2.
geboren te
op
van Belgische nationaliteit
ingeschreven te
beklaagde, vertegenwoordigd door Meester

advocaat te

TENLASTELEGGING(EN)
Als dader of mededader in de zin van artikel 66 va n het st rafwetboek;

Te
Op de eigendom aldaar gelegen
huis gekadastreerd als
m et een globale oppervlakte van
voor 7 /9 in volle eigendom er
eigendom van
, voor 2/9 in volle eigendom,
ingevolge akte van 19 december 2012,
thans opgesplitst in 2 entiteiten waarvan Lot het gelijkvloers en de grond uitmaakt,
eigendom van
voor 7/9 in blote eigendom. var
voor 2/9 in
blote eigendom en va n
(KBOnr
voor het gehele
vruchtgebruik,
ingevo lge akte dd. 21 december 2017.
hetzij zonder voorafgaande st edenbouwkundige vergunn ing, hetzij in strijd met de
vergunning, hetzij na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunn ing,
hetzij in geva l van schorsing va n de vergu nning, hierna vermeld e handelingen te hebben
uitgevoerd, in woonparkgebied,
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Bij inbreuk op artikel 6.1.1. 1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orden ing,

1. Van 1 januari 2013 tot 4 dece mber 2013, de ver jaring van de strafvordering t erzake de
ten lastel eggi ng rechtsgeldig gestu it zi jnd e door daden van ond erzoek of vervolging, namelijk
bi j kantschrift van het OM dd. 29.12.2017 aan de PZ
Art ikel 4.2.1.6° : het geheel of gedeeltel ij k wijzigen va n de hoofdfunctie va n een bebouwd
onroerend goed, waa rbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als
vergunningspl icht ig wordt aangemerkt,
namelijk:
de functiewijziging va n wonen naar industrie en bedrij vigheid, door het perceel aan t e
wenden voor een bed rijf dat handelt in afsluitingen en poorten.

2. Van 1 januari 2013 t ot 17 september 2019,
Art ikel 4.2.1.5° a): het gewoonlijk gebruiken, aan legge n of inrichten van een grond voor het
opslaan va n gebruikte of afgedankte voertuige n, va n allerhande materialen, materieel of
afval,
namelijk het opslaan van allerlei bouwmateria len, hekwerk, afslu it ingen en (bouw)afval in
het kader van de het bouwbedrijf,

3. Tussen 1 januari 2013 en 29 mei 2017. op niet nader te bepalen data. de ver jaring van de
strafvord ering t erzake de t enlaste legging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van
onderzoek of ve rvolging. namelijk bij kantschrift van het OM dd. 29.12.2017 aan de PZ

Artikel 4.2.1.1°.a ): het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van
onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie,

1. Het verharden van ongeveer 1.812 m 2 va n het perceel, waa ronder een groenzone van 956
m 2 en 691 m 2 opritten/doorritten en autostaan plaatsen;
ll. het plaatsen va n een stockageruimte en een reclamepaneel.

door Besloten ven nootschap met beperkte aansprakelijkheid

De feiten vanaf 23 f ebruar i 2017 omschreven als in strijd met art ikel 6 al.1 van het Decreet
van 25 apr il 2014 betreffende de omgevingsvergu nning een project dat bij of krachtens de
decreten, ve rmeld in artikel 5, is ond erworpen aan ve rgunnin gsplicht te hebben uitgevoerd,
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geëxploiteerd, verkaveld of een vergunn ingsplicht ige verandering eraan te hebben gedaan,
namelijk hetzij zonde r voorafgaa nd e omgevingsvergunning voor steden bouwkundige
handelingen, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verva l, vern ietiging of het
verstrij ken van de term ijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de
vergunning, stedenbouwkundige handelingen als verme ld in art ikel 4.2.1 van de Vlaamse
Cod ex Ruimt elij ke Ordening te hebben uitgevoerd of verder te hebben uit gevoe rd. De
schendin gen worden bestraft overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

De eerste en tweede verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeen komstig art . 42, 3°
en/of 43 bis van het Strafwetboek, te horen veroo rdelen tot de bijzondere
verbeurdverkl aring va n de ve rmogensvoordelen voortvloeiende uit de t enlast eleggingen 1,
2 en 3, conform de schriftel ijke vordering neergelegd door het OM in het strafdossier.

Verdachten tevens gedagvaard om, bij toepassing va n art. 6.3.1. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, zich te hore n veroord elen t ot het herstel in de oorspronkelij ke
toestand conform de herstelvordering van de gemee nte
dd. 10 september
2018, op vordering van het ope nbaar ministerie onder verbeurte va n een dwangsom va n
250,- Euro per dag bij niet uitvoering van het bevolen herstel, nl. binnen de t ermijn va n 6
maanden na het in kracht van gewijsde t reden va n het vonn is.

***

PROCEDURE

Gezien het bewijs van overschrijving va n de dagvaarding van beklaagde op het kantoor
Rechtszekerheid
dd. 27/12/2019 ref

De behandeling en de debatten van de zaa k hadden plaats in openbare terecht zitting.
De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal.
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige
partijen.
BEOORDELING OP STRAFGEBIED

__________________
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Voorafgaandelijk
Aanvulling zittingsblad
Op het zittingsblad va n de zitting van 3 februari 2020 werd de datum niet vermeld.
De rechtbank herstelt deze materië le vergissing.

Verzoek tot weren conclusies t ege npartij

Door het openbaa r ministerie wordt in haar eerste conclusie opgeworpen dat de conclu sie
van de verded iging niet tijd ig werd neergelegd.

[

De rechtbank stelt vast dat de eerste conclusie van de verdediging diende neergelegd t e
worden op 2 maart 2020 en dat deze pas nee rgelegd we rd op 6 maart 2020.

1

De tweede conclusie diend e neergelegd te word en uit erlijk op 27 april 2020, maar deze
werd pas neergelegd op 30 april 2020.

1

Over deze conclusie werd door het openbaar ministeri e geen bezwaar gemaakt t ijden s de
openbare t erechtz it t ing en het openbaar m inisterie drong niet ern stig aan om de eerste
conclusies te weren.

1

Rekening houdende met de COVID-19-toestand, die toen volop speelde en rekeni ng
houdende met het recht op verdediging en het recht op een eerlijk proces wordt in deze
concret e zaak de conclusies niet geweerd.

l

1

1

Wat betreft de tenlasteleggingen

Beklaagden worden vervolgd als dader of mededader.

Tweede beklaagde is één van de eigenaren van het perceel met een gebouw gelegen te
kadastraal gekend onder

1

1
In het gebo uw is
~evest igd en baat ze ha ar activiteiten uit. Het is een bedrijf dat
gespecialisee rd is in het plaatsen van afsluit ingen en poorten.

i

1
1
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Wat betreft tenlastelegging 1.

Het pand gelegen te
aan de
ligt in
woonu itbreidingsgebied, zogenaamd woonparkgebied, Het gebouw is vermoedelijk in 1962
gebouwd (zond er vergunning} als ééngez inswoning, dus m et functie won en .

Doo r de vorige eigenaar werd in de woning een prostitutieh uis uitgebaat. Dit was ook niet
vergund, maar we rd bl ijkbaar gedoogd.

Het gebouw onderging, door de uitbating door eerste beklaagde, zonder vergunning een
functiewijziging van wonen naa r industrie en bed rijvigheid, meer bepaa ld een bedrijf dat
handelt in afsluitingen en poorten. Beklaagden stellen echter dat dit ge bouw gekocht werd
als bedrijfsgebouw en dat dit nooit ee n woning is geweest.

Er kan geen redelijke betw isting ove r bestaan dat het gebouw een woning was. Vanuit een
wo ning kan een prostitutiehuis uitge baat worden, maar dit maakt niet dat de woning
zomaa r de f unctie " industrie en bedrijvigheid" krijgt.

Er was in het verleden een niet vergunde functiewijziging van w on en naa r "kantoorfunctie,
di enstverlening en vrije beroepen", gelet op de prostitut ie-activiteiten. Zo'n functiew ijziging
zou, rekening hou dend e met de groene omgeving, aanvaardbaar zijn. Men had daar
uiteraa rd een functiewijziging voor moeten aanvragen. Deze functiewijziging is niet vergund
en er is nooit een aanvraag geweest in het vergunn ingen regist er, om "geacht ve rgund te
zijn" of "een vermoed en van vergunning" te bevestigen . Men kan echt er er wel vanu it gaa n
dat deze functiewijziging als "geacht vergu nd te zijn".

De stap die eerste beklaagde heeft gezet, met de toelat ing van t weede beklaagde, is een
nieuwe functiewijziging naar " industrie en bedrijvigheid". Deze funct iewijziging werd niet
aangevraagd en was niet vergund en kan ook niet geacht vergu nd te zijn. Deze
fun ctiewijziging zou ook ni et toegelaten worden, gelet op de groene omgeving en zou
strijdig zijn met een goede ruimtelijke orde.

De bedrijfsactiviteit en van eerst e beklaagde vallen niet onder "handel, dienstverlen ing,
ambacht en kleinbedrijf", wat ook mogelijk zou zijn in deze omgeving, maar zeker niet onder
" kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen".

Door het fiscaal belasten ontstaat geen vergunde functiewijziging.

De rechtbank gaat dan ook tenlastelegging 1 herkwalificeren als volgt :
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"Namelijk de functiewijziging van kantoor/unctie, dienstverlening en vrije beroepen naar
industrie en bedrijvigheid, door het perceel aan te wenden voor een bedrijf dat handelt in
afsluitingen en poorten."

De feiten van tenlastelegging 1 zijn dan ook bewezen.

Wat betreft tenlastelegging 2.

Uit de diverse vaststellingen in het strafdossier blijkt dat er op het perceel allerlei
bouwmaterialen, hekwerk, afsluitingen en {bouw)afval opgeslagen ligt, waarvoor evenmin
een vergunning is. Deze materialen zijn afkomstig van de onvergunde bedrijvigheid voorzien
onder tenlastelegging 2.

In zijn besluiten verwijst de verdediging naar een besluit van de Bestendige Deputatie van
23 december 2014, waarbij een voorwaardelijke vergunning werd verleend voor het
aanleggen van een waterdoorlatende verharding met een oppervlakte van 92 vierkante
meter als stockageplaats voor de opslag van afsluitingsmaterialen, palen en betonartikelen.

Uit de vaststellingen blijkt echter in de praktijk dat het volledig perceel gebruikt wordt als
opslagplaats en dat hiervoor duidelijk geen vergunning aanwezig is.
Bovendien hield de voorwaardelijke vergunning ook een aantal plichten in, waaraan
beklaagden ook niet hebben voldaan of aanstalten maakt hieraan te voldoen.

Alleszins baat eerste beklaagde een bedrijf uit dat op die plaats niet vergund kan zijn en ook
het opslaan van bedrijfsmaterialen kan dan niet vergund zijn en is bovendien strijdig met
een goede ruimtelijke ordening.

Feiten van deze tenlastelegging zijn bewezen.

Wat betreft tenlastelegging 3

Deze tenlastelegging heeft enerzijds betrekking op een gedeelte verharding die niet vergund
zou zijn en anderzijds het plaatsen van een niet vergunde stockageruimte en een
reclamepaneel.

Tenlastelegging 3.1 is voldoende bewezen voor wat betreft een oppervlakte van 980
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vierkante mete r gelet op de duidelijke vastst ellingen in het st rafdossier en reken ing
houdende met de beslissing van de Bestend ige Deput atie.

Tenlastelegging 3.11. is rekeni ng ho udende met de vast stelli nge n niet bewezen wat betreft
de "optrek van een stockageruimt e", zodat hiervoor de vrijspraak zich opdringt.

Het reclamepaneel was geplaatst zonder ve rgu nning. De Bestendige Deputat ie heeft hier
wel een vergunning voor ve rleend, zodat de t enlaste leggi ng 3.11. dient heromschreven te
wo rden als volgt :

"Tusse n 1 januari 2013 en 31 december 2013, op niet nad er te bepalen data, de verjaring
van de strafvordering terzake de tenlaste legging recht sgeldig gestuit zijnd e door daden va n
ond erzoek of vervolging, namelijk bi j kantschrift van het OM d.d. 29 decemb er 2017 aan de
politie
a) Het plaatsen van een st ockagerui mte
b) een reclamepaneel"

Voor ten last elegging 3.11.a) zal vrijgesproken worden.

W at betreft de straftoemeting

De feiten van t enlasteleggingen 1 (zoals geherkwalificeerd), 2 en 3.1 en 3.1.b (zoals
heromschreven) vermengen zich in hoofde van beide beklaagden als zijnde gepl eegd met
éénzelfde strafbaar opzet, zodat maar één straf dient opgelegd te worden.

De feiten van de t enlastelegging zij n ernstig.

Beklaagden leefden opzet telijk de wetgeving niet na en bracht en schade toe aa n een goed e
ruimtelijke ordening en de w oonomgeving.

De rechtbank za l bij het bepalen va n de strafm aat rekening houden met de aa rd en de ernst
van de feit en, de omstandigheden waa rin de feiten plaat svonden, ieders aa nd eel, de
persoonlijkheid en leeftijd van t weede beklaagde en het strafrechtelijk verl eden va n elk van
de beklaagden.

Een geldboete is gepast voor elk van de beklaagden. Gelet echter op hun respectieve
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persoonlijkheid, hun kans op verbetering en maatschappelij ke integrati e za l de rechtbank de
uitvoering van de geldboete (gedeeltelijk) met uitstel opleggen.

Zo'n best raffing beantwoordt het best aan de prevent ieve en repressieve doeleinden van de
straf.

Wat betreft de gevorderde verbeurdverklaring

In principe had eerste beklaagde zijn bedrijfsactivit eiten moeten uit oefenen op KMO-grond.
Eerst e beklaagde heeft hier ee n vermogensvoordeel uitgehaa ld, die op basis van het
strafdossi er begroot kan worden op 198.450 euro.

De investe ringen die tweede beklaagde onde r meer heeft gedaan door deze gro nd aa n te
kopen, staat los van het vermogensvoordeel van eerste beklaagde.

W at betreft de gevorderde herstelvordering

Door de burgemeester van de ge meente
werd een herstelvordering
geformuleerd en goedgekeurd. Deze werd echter niet voorgelegd voor het voorafgaand
advies va n de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Het openbaar ministerie vordert ambtshalve een herstelvordering, waa rbij ze de
gemeentelijke herstelvordering zich eigen maakt.

De herst elvordering is voldoen de gemot iveerd, is volgens de wettelijke regels geformuleerd
en is kennelijk niet onredelijk, ge let op de vastgest elde inbreuken en reken ing houdende
met een goede ru imt elijke ordening.

Het is ook de enige gepaste wijze van herstel om aan een goede ruimtelijke orden ing te
voldoen.

De herstelvordering wordt wel aangepast rekening houdende met de herkwalificatie.

_____~·-·
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TOEGEPASTE WETTEN
De rechtbank houdt reken ing met de volgende artikelen 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 jun i 1935;
art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis, 25, 38, 39, 40, 41, 41bis, 65, 66, 99bis strafwetboek
art . 4 V.T.Sv
art . 191 Sv
art . 21, 22, 23, 25 wet 17/4/1878
art. 1 en 8 wet 29/6/1964
alsook de wetsbepa lingen aangehaa ld in de inleidende akte en in het vonn is.

De rechtbank:

op t egenspraak ten aa nzien van

Herstelt de materiële vergissing zoals voormeld;
Heromschrijft tenlastelegging 1 zoals hi ervoor ve rmeld;
Heromschrijft tenlastelegging 3. 11 zoals hiervoor verme ld ;

Op strafgebied

Ten aanzien van
beklaagde

, eerst e

Sp reekt
t enlast eleggin g vrij voor t enlastelegging 3. 11.a)

voor de

Veroordeelt
t enlast eleggingen 1, 2, 3.1 en 3. 11 b) vermengd

voor de

tot een geldboete van 40 .000,00 EUR, zijnde 5000,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.
Verleent uitst el van tenuitvoerlegging wat betreft de ge ldboete voor een t ermijn van
3 jaa r, doch slechts voor ee n gedee lte va n 24000,00 EUR, zijnde 3000,00 EUR
verhoogd met 70 opdeciemen .
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Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42.3° en 43bis SW de vermoge nsvoordelen voor
een bedrag van 198.450,00 euro.

Veroord eelt
van:
-

tot betaling

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 hu lp aan de slachtoffers van
opzette lijke gewe ldd aden en de occasionele redders
een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor jurid ische
tweedelijnsbijstand

-

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoed ing bedraagt
50,00 EUR
de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 282,34 = 141,17 EUR

Ten aanzien var
Spreekt
Veroordeelt

• tweede beklaagde
vrij voor de tenlastelegging 3. 11.a) .
voor de t enlasteleggingen 1, 2, 3.1en 3.11.b):

tot een geldboete van 16.000,00 EUR, zijnde 2000,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.
Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binn en de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 90 dagen.
Verleent uitstel van t enu itvoerlegging wat betreft de geldboete voor een te rm ijn van
3 jaa r, doch slechts voor een gedeelte van 14000,00 EUR, zijnde 1750,00 EUR
verhoogd met 70 opdeciemen.

Veroordeelt

tot betaling van:

-

ee n 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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een vaste vergoeding voor behee rskosten in str;afzaken. Deze vergoeding bedraagt
50,00 EUR
de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 282,34 = 141,17 EUR

Herstelvordering

Beveelt lastens
~n
met betrekking t ot het perceel met een
gebouw gelegen te
kadastraal gekend onder
het herstel in de oorspronkelijke staat, zijnd e een gebouw met
kantoorfunctie, dienstverlening of vrije beroepen, onder meer het verwijderen van alle nietvergunde constructies en materiaalopslag en herstel van de tuinzone.

Deze maatrege len dient uitgevoerd te worden binnen één jaar na het definitief worden van
het vonnis en dit onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR, per dag vertraging, met
een maximum van 200.000 euro.

Machtigt de stedbouwku nig inspecteur en de burgemeester van gemeent e
bevo len herste lmaatregel zelf uit te voeren, op kosten van de veroordeeld e, indien niet
voldaan is aan de bevolen herstelmaatregel binnen de voorziene termijn.

Wijst het and ers- of meergevorderde

Dit vonn is is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 30 november 2020 door de
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl:
afdelin gsvoorzitter, rechter
in aanwezighe id van een magistraat van het openbaar ministerie,
met bijstand van griffier

de

