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Inzake het Open baar Ministerie t egen
BEKLAAGDE(N) :

, RRN
geboren t e
op
van Belgische nat ionaliteit
ingeschreven te
beklaagde, vertegenwoordigd door Meester

advocaat t e

TENLASTELEGGING(EN)

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek;
Op het perceel gelegen te
gelegen in agrarisch gebied
kadastraa l gekend als
met een oppervlakte var
eigendom van
en
ingevolge akte verleden op 5 augustus 1985 door notaris
De feiten gepleegd tussen 1 januari 2008 en 12 juni 2019, de feiten de voortdurende en
achtereenvolgende uiting zijnde va n eenzelfde opzet, het laatste feit gepleegd zi jnde op 11
juni 2019 en geen termijn va n vijf jaa r of meer verstreken zijnde tussen de verschillende
tenlasteleggingen .

A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning

buiten de gevallen bedoeld in artikel 99 §§ 2 en 3 van het Decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, het oprichten van een gebouw of een
constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, in de
grond inge bouwd, aan de grond bevest igd of op de grond steunend omwille van de
stabi liteit, en bestemd om ter plaatse t e blijven staan, ook al kan het ook uit elka ar worden
genomen, verplaat st of is het volledig ondergronds, met uitzondering va n instandhoudingsof onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige ve rgunning, hetzij
in strijd met de vergunning, hetzij na verva l, vern ietiging of het verstrijken van de termijn
van de vergunning, hetzij in geva l van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd,
voortgezet of in stand gehouden,
namelijk:
- een garagebox tegen de voorgevel van de loods
- een halfopen metalen constructie (afdak) links van de lood s
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twee ga rageboxen links van de loods

(art. 99 § 1 lid 1, 1., 2 en 3, § 2 en § 3, en 146 lid 1, 1. Decreet 18 mei 1999 houd ende de
orga nisatie van de ru imtelij ke ordening)
te

t ussen 1 januari 2008 en 31 december 2008, meermaa ls, op niet nader bepaa ld e data

feiten thans strafbaar geste ld als:
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen va n een constructie, met uitzondering va n
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergu nning,
verkavel in gsvergunning, omgevi ngsvergunning voor stedenbouwkundige handelinge n of
omgevingsvergu nning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende
ve rgunning te hebben uitgevoerd, het zij na verval, ve rnietiging of het ve rstrijken va n de
termijn va n de betreffende vergunn ing, hetzij in geva l van schorsing van de betreffende
ve rgunning, verder te hebben uitgevoerd.
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 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)

B gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen,
wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning

buiten de geva llen 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 parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaa nd e
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na
verval, verniet iging of het verstrijken van de t ermijn van de betreffende vergunning, hetzij in
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd,
namelijk het gewoon lijk gebru ik en aan legge n van de grond voor het stallen van voertuigen
en een aanhangwagen.
(art. 4.2.1., 5°, 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
tussen 1 januari 2008 en 12 juni 2019. meermaals op niet nader te bepa len data.
onder mee r op 23 november 2015. 1 augustus 2016, 27 november 2018 en laatst op 11 juni
2019
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C geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie va n bebouwd onroerend goed zonder of
in strijd met een geldige vergunning - feiten va naf 01 mei 2000 tot en met 31 augustus
2009
buiten de gevallen bedoeld in artike l 99 §§ 2 en 3 van het Decreet van 18 me i 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, het geheel of gedeeltelijk wijzige n va n
de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie,
voorzover deze fu nctiewijziging voorko mt op een door de Vlaamse regering op t e st ellen
lijst van de vergunningsplicht ige funct iewij zigi ngen, hetzij zonder voorafgaan de
stedenbouw kundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval,
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, het zij in geval va n
schorsing van de vergun ning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden,
namelijk de w ijziging van de landbouwfunctie va n ee n loods en serre naar een opslagplaat s
voor voert uigen, caravans, mobilho mes en allerhand e mat eria len.
(art. 99 § 1 lid 1, 6., § 2 en § 3, en 146 lid 1, 1. Decreet 18 mei 1999 ho ud en de de organisati e
van de ruimtelijke ordening)
te

tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008. op ee n niet nad er te bepalen datum

feiten th ans strafbaa r gest eld als:
buiten de geva llen bedoeld in de artikelen 4.2.2. t ot en m et 4.2.4. van de Vlaam se Codex
Ru imtelijke Ord ening, het geheel of gedeeltelij k w ijzigen van de hoofdfunct ie van een
be bouwd on roerend goed, indien de Vlaamse Regeri ng deze functiewij ziging als
vergun ningspl ichtig heeft aangemerkt, hetzij zonder voo raf gaande st edenbouw kundige
vergun ning, verkavelingsvergunni ng, om gevingsvergunning voor st eden bouwkundige
handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden , het zij in strijd met
de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, het zij na verval, verniet iging of het
verstrijken va n de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van
de betreffende vergunning, verder te hebben uit gevoerd.
(art. 4.2 .1., 6°, 4.2.2 ., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaam se Codex Ruimtelij ke
Ord ening; art . 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 apr il 2014 bet reffende de
omgevingsvergunn ing)

D strijdig gebruik
bij inbreuk op artikel 6.2.1.2° va n de Vlaamse Codex Ruim te lijke Orden ing, hiern avermelde
handelingen, in strijd met een ruimtel ijke uitvoeringsplan, bedoeld in de art ikelen 2.2.1 tot
en met 2.2.18, zonder dat de uitgevoerde ha nd elingen vergund zijn, of het gaat om
ond erhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om handelingen d ie
vrijgest eld zij n van de vergunningsplicht ,
namelij k het gebruik van de loods, serre en grond voor het stallen va n voert uigen, caravans,
mobilhomes en het st apelen va n aller ha nd e materialen in st rijd met de
gewestplanbestemmi ng
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te
tussen 1 janu ari 2008 en 12 juni 2019, meerm aals op niet nader te bepalen data,
onder meer op 23 november 2015, 1 augustus 2016, 27 nove mber 2018 en laatst op 11 juni
2019

1

1

f

Gedaagde tevens gedagvaard t eneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43bis van het
Strafwetboek te horen veroorde len tot de bijzondere verbeurdverklaring van de
vermogensvoord elen voortvloeiende uit de ten last eleggingen conform de schriftelijke
vordering van het OM neergelegd in het strafdossier.

!

***
PROCEDURE

Gezien het bewijs va n overschrijving van de dagvaarding va n beklaagde op het kantoor
Rechtszekerheid
dd. 5/9/2019 ref :
De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting.
De rechtsp leging verliep in de Nederlandse t aal.
De rechtban k nam kennis van de stukken v~n de rechtspleging en hoorde alle aanwezige
partijen.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

Ten gronde

Beklaagde staat terecht voor stedenbouwkundige overtredinge n.

Op 23 novem ber 2015 gaat de stedenbouwkundige in spect eur ter plaatse bij een perceel,
gelegen te
(kadastraal gekend
1. Dit
perceel ligt in agrarisch ge bied.

1
1

Op 10 april 1978 werd er een st eden bouwkundige vergunning verleend voor het bouwen
van een serre en een loods. Dit wa ren de enige st edenbouwkundige vergunningen.

1
f
1
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Uit het plaatsbezoek op 23 november 2015 blijken de hiernavolgende vaststellingen.

1) Er werd vastgesteld dat de serre gedeeltelijk afgebroken was (op basis van een
luchtfoto). Een gedeelte van ca 17 x 11,5 meter was blijven staan en werd voorzien
van een kantelpoort. In de serre bevonden zich allerlei materialen.
2) Tegen de serre werd een halfopen constructie gebouwd, waarin een auto staat
gestald.
3) Op het weiland staat een blauwe container.
4) De ramen van de loods zijn afgeplakt en door de kieren ziet men mobilhomes gestald.
5) Tegen de voorgevel van de loods is een garagebox geplaatst.
6) Links tegen de loods is een halfopen metalen constructie bestaande uit staalplaten
gebouwd waaronder één caravan staat.
7) Links van deze metalen constructie staan twee garageboxen.
8) Tegen de linker perceelgrens staat een constructie opgetrokken uit snelbouwstenen
met vooraan een sectionaalpoort.
9) Rechts van deze constructie is een lagere garage gebouwd, eveneens in
snelbouwstenen.
10) Tussen deze constructies en de loods staat een caravan.
11) Er liggen ook afvalmaterialen verspreid over het perceel, aan de perceelgrens.

De vaststellingen worden ondersteund door foto-materiaal.

Beklaagde, die de eigenaar is van het betrokken perceel, werd verhoord.

Hij bracht een brief van 4 september 1984 naar voren uitgaande van de burgemeester die
de toestemming gaf voor het bouwen van een koelplaats-garage. Daarnaast bracht hij een
schrijven naar voren van 27 maart 2007, waarbij hij van de burgemeester de toestemming
kreeg tot het gedeeltelijk slopen van de serre.

Beklaagde ontkende de vaststellingen niet en gaf toe dat hij zowel de loods als de
constructies gebruikte om voertuigen, caravans of mobilhomes te stallen tegen betaling.

Op 1 augustus 2016 gaat de stedenbouwkundige inspecteur opnieuw ter plaatse. Hij stelt
vast dat de vastgestelde inbreuken 2, 3 en 11 (nummering hierboven) waren stopgezet. De
overige inbreuken werden in stand gehouden.
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Er w erd een herstelvordering uit gebracht op 23 augustus 2016 door de Gewestelijke
sted enbouwkundige in specteur. Op 22 se ptember 2016 w erd door de Hoge Raad voor het
Handhavingsbeleid een positief advies uitgebracht.

Er werd een opsporingsonderzoek opgestart.

Op 17 januari 2017 verkregen de verbalisanten informatie dat er een regularisatieaanvraag
werd inged iend bij de stedenbouwkundige dienst var
Uit de stukken van de
verdediging (stukken 15 e.v.) blijkt dat op 19 oktober 2016 twee verzoeken tot regu larisatie
w erden ingediend, één voor bouwen/regu lariseren koelplaats/garage en één voor
regulariseren van opslagru imte/loods naar materiaal, caravans en motorhomes in loods.

Op 27 november 2018 en 11 juni 2019 werd opnieuw vastgesteld dat inbreu ken nog steeds
aanwezig waren.

Bij de neergelegde stukken uitgaande van de verdediging zit eveneens een schrijven van de
burgemeester waarbij de toelating wordt gegeven tot het bouwen van een kolenbunker
(d.d. 24 juni 1985-stuk 6), een milieuvergun ning voor het uitbaten van een t uinbouwbedrijf
(d .d. 19 mei 1992-stuk 9), een vergunning grondwaterwinning (d .d. 15 apri l 1997-stuk 10)

Uit de conclusie van de verdediging blijkt dat de agrarische activit eiten gestopt zijn in 2007.

De ingeroepen verjaring

Beklaagde werpt op dat de feiten van ten lasteleggi ngen A, C en D verjaard zijn.

Volgens beklaagde werden de niet ve rgunde constructies opgericht in de loop van 2008 en
werd ook voor 2009 de functie va n de loods gewijzigd.

Het openbaar ministerie toont niet aan dat deze datumbepaling door beklaagde niet klopt.

In principe verjaren de misdrijven onder t enlastelegging A en C na verloop va n 5 jaar, na
respectievelijk de oprichtingsdatum en de datum van de functiewijziging, behoudens
schorsing en stuiting.

Indien er sprake is va n een voortgezet of collectief misdrijf, loopt de verjaring pas vanaf het
laatste feit. Maar dit kan er niet toe leiden dat de verjaringen uitgerekt wordt, zodat feiten
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quasi onverjaarbaar worden, wat zeker niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest.

Het eerste proces-verbaal dateert van 23 november 2015. Op dat ogenblik waren de feiten
van tenlastelegging A en C reeds verjaard.

Tenlastelegging Dis niet verjaard.

Wat betreft de tenlasteleggingen Ben D
Uit de vaststellingen in het strafdossier, onder meer de vaststellingen ter plaatse, maar ook
de verklaring van beklaagde, blijkt ontegensprekelijk dat op een regelmatige wijze gebruik
wordt gemaakt van het perceel voor het stallen van voertuigen en aanhangwagen, zodat er
sprake is van "gewoonlijk gebruik" waardoor een vergunning noodzakelijk is.

Gelet op het regelmatig herhaald karakter dient de incriminatieperiode niet te worden
aangepast.

Er kan ook geen redelijke betwisting over bestaan dat het stallen van voertuigen en
aanhangwagen een negatieve en onaanvaardbare impact heeft op de ruimtelijke ordening.

De feiten van tenlasteleggingen Ben D zijn voldoende bewezen.

Wat betreft de straftoemeting
De feiten van tenlasteleggingen B en D vermengen zich als zijnde gepleegd met éénzelfde
strafbaar opzet, zodat maar één straf dient opgelegd te worden.

De feiten van de tenlastelegging zijn ernstig.

Beklaagde leefde de voorschriften niet na en brengt zo schade toe aan een goede
ruimtelijke ordening.

De rechtbank zal bij het bepalen van de strafmaat rekening houden met de aard en de ernst
van de feiten, de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden, zijn aandeel,
persoonlijkheid, leeftijd en strafrechtelijk verleden.

De hierna bepaalde bestraffing is dan ook gepast.
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Een geldboete is gepast. Gelet echter op zijn persoonlijkheid, zijn kans op verbetering en
maatschappelijke integratie zal de rechtbank de uitvoering van de geldboete met uitstel
opleggen.

Zo'n bestraffing beantwoordt het best aan de preventieve en repressieve doeleinden van de
straf.

Wat betreft de gevorderde verbeurdverklaring
Beklaagde heeft wel degelijk een illegaal vermogensvoordeel gekregen door het stallen van
voertuigen en een aanhangwagen.

Dit illegaal vermogensvoordeel wordt, rekening houdende met de vaststellingen in het
strafdossier en de verklaring van beklaagde, geraamd op 5.000 euro.

Wat betreft de gevorderde herstelvordering

Er werd op 23 augustus 2016 een herstelvordering uitgevaardigd, die een positief advies
kreeg van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid en waar het openbaar ministerie zich
bij aansluit.

De herstelvordering kan echter alleen maar toegestaan worden in de mate dat dit geënt is
op het bewezen verklaren van de tenlasteleggingen en rekening houdende dat de feiten
onder tenlastelegging A en C verjaard zijn.

De herstelvordering is niet kennelijk onredelijk en wettelijk en is de enige manier om terug
te komen tot een goede ruimtelijke ordening.

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:
art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935;
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 42, 43bis, 65, 66, 99bis strafwetboek
art. 4 V.T.Sv
art 221, 22, 23, 25 wet 26 en 27 wet 17/4/1878
art 1 en 8 wet 29/6/1964
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis.
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De rechtbank:
op tegensp raak ten aanzien van
Op strafgebied

Ten aa nzien van
Verklaart de strafvo rdering met betrekking tot de feiten van de tenlasteleggingen A en C
vervallen door verjaring.
Veroordeelt

voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen Ben D:

tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen.
Boete vervangbaar bij gebreke van betaling bin nen de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 90 dagen.
Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van
3 jaar.

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor
een bedrag van 5000,00 euro.

Herstelvordering
Beveelt lastens beklaaede met betrekking tot het oerceel, gelegen te
(kadastraal gekend
L de staking van het gewoonlijk strijdig
gebruik van het perceel voor het stallen van voertuigen en aanhangwagen.

Deze maatregelen dient uitgevoerd te worden binnen 3 maanden na het definitief worden
van het vonnis en dit onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR, per dag vertraging,
met een maximum van 100.000 euro.

Machtigt de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester van de gemeentE
de
bevolen herstelmaatregel zelf uit te voeren, op kosten van de veroordeelde, indien niet
voldaan is aan de bevolen herstelmaatregel binnen de voorziene termijn.

Wijst het anders- of meergevorderde
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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
opzettelij ke gewelddaden en de occasionele redders
een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotin gsfonds voor juridische
tweedelijn sbijstand
een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt
50,00 EUR
de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 281,88 EUR
De kosten van herdaging begroot op 26,44 EUR, worden ten laste van de Belgische Staat
gelegd.

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 30 november 2020 door de
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afde ling Antwerpen, kamer ACl:
afdelingsvoorzitter, rechter
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie,
met bi jstand van griffier

