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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

4845 geboren te 1 ! op 
wonende te· 

=> Ter terechtzitting van 05 november 2018 niet aanwezig, evemin 
vertegenwoordigd, aldus verstek makend 

1. TENLASTELEGGING 

A. 
Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 
hetzij na verval, vernietiging ofhet verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 
4.2.1.5°a) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of 
inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van 
allerhande materialen, materieel of afval} en artikel 4.2.l.5°b) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (het gewoonlljk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren 
van voertuigen, wagens of aanhangwagens), te hebben uitgevoer_d, voortgezet of in stand 
gehouden op het perceel gelegen te ' • kadastraal gekend als 

en van 
te wonende te · 
op ' , wonende te · 
verleden door notaris 1 te 

. eigendom van� . geboren te: op: 
, geboren te ·op • " beiden wonende 
. ,, en van 1 , geboren te 1 

, bij aankoopakte van 

meer bepaald het perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van o.a. grond, 
bouwafval, buizen, grind, voertuigen, aanhangwagens, hout, een mazouttank 

Te: �in de periode van 07.07.2015 tot en met 04.08.2016 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1" al. 1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

2. PROCEDURE 

* " * 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 5 november 2018. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 
Ministerie. 

Beklaagde is niet verschenen op de zitting, noch iemand voor hem. Hij Het aldus verstek. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIEO 

3.1. De feiten 

Op 28 oktober 1996 werd door de deputatie in beroep een vergunning geweigerd voor het 
bouwen van een loods te 1 , kadastraal gekend als , 

Het perceel is gelegen deels in agrarisch gebied, deels in woongebied met landelijk 
karakter. 

Op 27 februari 2001 werd door het College van Burgemeester en Schepenen een vergunning 
verleend voor het bouwen van een bureau en magazijn. 

Op 7 juli 2015 werd door de lokale politie een pv opgesteld (pv nr. 
omdat volgende werken waren uitgevoerd zonder vergunning: 

Het optrekken van een hangar; 
Het storten van zand, bouwafval en ander materiaal; 
Het aanleggen van een steenslagverharding. 

Beklaagde verklaarde in zijn verhoor het volgende: 

Hij is sinds een vijftal Jaar de eigenaar van het betrokken perceel; 
Bij aankoop was de betrokken hangaar reeds aanwezig; 

), 

Sinds de aankoop heeft hij geen verboL1wingen uitgevoerd aan de betrokken 
hangaar; 
Hij was niet op de hoogte dat de hangaar gebouwd was zonder vergunning; 
De hangaar zou reeds 25 jaar ter plaatse staan; 
Elk jaar betaalt hij een kadastraal inkomen voor de hangaar; 
Hij zal een regularisatie indienen voor de hangaar; 
De hoop grond was een tijdelijke opslag en zal deze maand weggehaald worden; 
De ijzeren buizen zullen verwijderd worden; 
Hij zal een kopie van zijn regularisatieaanvraag binnenbrengen. 

Bij hercontrole op 28 oktober 2015 is. het opgeslagen materiaal nog niet verwijderd. Er is 
integendeel nog een hoop grind bijgekomen. Er staan ook achtergelaten voertuigen en 
aanhangwagens op het terrein. 

Op 15 maart 2016 blijken de hopen met zand en steenpuin verwijderd te zijn. Er liggen ook een 
aantal hopen gekapt hout. De metalen buizen die er liggen, wil beklaagde gebruiken om een 
schullhok te bouwen. 

Op 11 mei 2016 werd door de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur --een navolgend pv 
opgesteld, waaruit blijkt dat de toestand nog niet voldoende hersteld is. Ook op 4 augustus 2016 
is er onvoldoende herstel. 

Uit verder onderzoek blijkt dat de rijweg en de overige verhardingen er reeds geruime tijd liggen. 
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Op 2 juni 2016 wordt door de lokale politie een pv opgestelà {pv nr. 1 
waaruit blijkt dat de volgende niet-vergunde werken werden uitgevoerd/bestendigd: 

Bestendiging van eerder vastgestelde bouwmisdrijven, namelijk het optrekken van 
een hangaar en het aanleggen van steenslagverhardlng; 

Het uitvoeren van volgende werken zonder vergunning: het stallen van 
aanhangwagens, plaatsen van een mazouttank, het stallen en verhandelen van 
wagens, het stapelen van houtafval. 

Beklaagde wordt hieromtrent verhoord. Hij stelt dat de container en de mazouttank er slechts 
tijdelijk waren geplaats en dat ze inmiddels zijn verwijderd. Het andere materiaal is van buren, 
die hij toestemming heeft gegeven om het daar te stallen. De voertuigen zijn van zijn oom. Deze 
heeft ze er tijdelijk gestald tijdens het aanleggen van klinkers op zijn eigendom. Beklaagde heeft 
geen enkel voertuig verkocht. De voertuigen zijn ondertussen teruggebracht naar zijn oom. 

Op 14 juni 2016 wordt door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur een pv opgesteld (pv 
nr. ). Hierin worden de volgende niet-vergunde werken vastgesteld: 

Het permanent bewonen van een magazijn: het gebouw werd ingericht als woning 
en wordt bewoond door . en • . Bij het 
opmaken van de verkoopakte verkregen beiden het levenslang gebruik van het pand 
en de daarbij horende gronden. Volgens beklaagde wonen ze er nu al meer dan 6 
jaar. 

Uit de herstelvordering blijkt dat het handhavende bestuur het volgende vordert: 

Het afbreken van de In overtreding opgerichte hangar, met inbegrip van de 
fundering; 
Het opbreken van alle verhardingen, behalve diegene dis strikt noodzakelijk is om 
toegang te nemen tot het vergunde magazijn/bureau; 
Het verwijderen van alle afva l en gestapelde materialen (mazouttank, hout, 

bouwafval, containers, aanhangwagens, ... ) en de gestalde auto's; 
De afgegraven delen dienen terug aangevuld te worden met zuivere grond en het 
terrein dient opnieuw te worden ingezaaid; 
De woonfunctie in het vergunde bureau/magazijn dient te worden stopgezet en het 
gebouw dient opnieuw in gebruik genomen te worden conform de vergunde functie 
d.d. 27 februari 2001. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert een dwangsom van 200 euro per dag 
vertraging. 

De Hoge Raad voor het handhavingsbeleid verleende negatief advies voor wat betreft de 
geviseerde hangar en positief advies voor wat de betreft de overige geviseerde handelingen. 

Op 27 september 2018 deed de politie nogmaals nazicht of de toestand inmiddels werd 
geregulariseerd. Ze stelden evenwel vast dat de weg er nog steeds verhard bij ligt en dat de 
constructie er ook nog steeds staat. 
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3.2. Grond van de zaak _ 
Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fu!'ldamentele Vrijheden gewaarborgde recht op �en eerlijke behandeling van de zaak houdt in 
dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechtbank van 
de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de voornaamste 
redenen aangeeft waarom de tenlastelegging al dan niet bewezen wordt verklaard, ongeacht of 
een conclusie woratïngediëAfi. Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat, 
ook bij ontstentenis van een conclusie, de beslissing omtrent de schuld met redenen wordt 
omkleed (Cass. 8 juni 2011 (P.11.0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en AC 2011, nr. 391, Cass. 29 
mei 2012 (P.11.2037.N), N.C. 2013, 131-132). De rechter voldoet aan deze verdragsrechtelijke 
verplichting door vast te stellen dat de beklaagde de gegrondheid van de strafvordering niet 
betwist of door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte wijze, die hem hebben 
overtuigd van zijn onschuld of schuld (Cass. 5 juni 2012 (P.11.092.N), N.C. 2013, 132 (met noot 
L. HUYBRECHTS) en Cass. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)}. 

Gelet op de objectieve gegevens van het strafdossier - in het bijzonder de materiële 
vaststellingen van de politie - en gelet op de verklaring van beklaagde, twijfelt de rechtbank er 
niet aan dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten vermeid onder de enige 
tenlastelegging. Beklaagde heeft zijn perceel, zonder te beschikken over de nodige 
stedenbouwkundige vergunning, gewoonlijk gebruikt voor het opslaan van grond, bouwafval, 
grind, voertuigen, aanhangwagens, hout, een mazouttank." 

3.3. Straftoemeting 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagde zoals 
die blijkt uit zijn strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de 
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldlngsbehoe�e te 
dienen , doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. De sanctionering moet dan 
ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke 
feiten schuldig te maken. 

De feiten zijn ernstig. Beklaagde stapelde afval en stalde voertuigen en dergelijke op zijn perceel 

zonder daarvoor over de vereiste voorafgaande vergunningen te beschikken. Beklaagde heeft 
het eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een goede rulmtelijke 
ordening en bij de vrijwaring van natuur, landschap en leefmilieu. Zijn handelwijze vormt een 
aantasting van de open ruimte en het landschap. Ook justitie dient er geen twijfel over te laten 
bestaan dat een goede ruimtelijke ordening belangrijk is, en dat de aantasting ervan kan rekenen 
op een degelijke en strenge handhaving. 

Beklaagde heeft strafrechtelijke voorgaanden. Naast één veroordeling voor verkeersinbreuken, 
liep hij de volgende correctionele veroordelingen op: 
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Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 15 juni 2005 werd 
beklaagde veroordeeld wegens het toebrengen opzettelijke slagen en verwondingen 
met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg tot een gevangenisstraf van 3 maanden 
(met uitstel 3 jaar) en een geldboete van 100 euro; 
Bij arrest van het Hof van Beroep te Gent van S januari 2016 werd beklaagde 
veroordeeld voor inbreuken op de drugswet tot een hoofdgevangenisstraf van 18 
maanden (met uitstel m.u.v. de voorhechtenis voor een proeftermijn van vijf jaar) en 
een geldboete van 1000 euro (met uitstel 3 jaar voor 800 euro). 

Beklaagde is dus niet aan zijn proefstuk toe en kan Ingevolge het arrest van het Hof van Beroep 
te Gent d.d. 5 januari 2016 niet meer van gewoon uitstel genieten. 

Gelet op zijn verstek heeft de rechtbank geen zicht op de huidige sociale toestand van 
beklaagde. 

In de gegeven omstandigheden rest dan ook enkel een repressieve aanpak. Een effectieve 
geldboete is het enige middel om beklaagde de ernst van zijn daden te doen inzien en hem ervan 
te weerhouden om nieuwe feiten te plegen. 

Gelet op de aard en de ernst van de feiten, het strafrechtelijk verleden van beklaagde en de 
doelstelling van de straftoemeting komt een geldboete van 200 euro aan de rechtbank passend 
voor. 

De rechtbank is van oordeel dat deze straf aan de beoogde preventieve en repressieve doelen 
tegemoet komt. Om precies van aard te zijn de beklaagde de ernst en de draagwijdte van zijn 
fouten te leren inzien, alsook als duidelijke waarschuwing die hem ertoe moet aanzetten in de 
toekomst zijn verantwoordelijkheid ernstiger op te nemen, kan deze straftoemeting met 
betrekking tot de geldboete niet op een mildere wijze worden toegepast. Een grotere mildheid 
betonen zou trouwens getuigen van een permissiviteit die niet langer van aard zou zijn de 
beklaagde aan te zetten tot meer zin voor verantwoordelijkheid en discipline en tot het 
respecteren van de regels. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

4.1. Herstelvordering 

Er werd een herstelvordering uitgebracht door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, 
dewelke negatief advies kreeg van de hoge raad voor het handhavingsbele!d wat betreft de 
hangaar en positief advies wat betreft de overige geviseerde handelingen. In de herstelvordering 
wordt gevorderd: 

------

Het afbreken van de in overtreding opgerichte hangar, met inbegrip van de 
fundering; 
Het opbreken van alle verhardingen, behalve diegene dis strikt noodzakelijk Is om 
toegang te nemen tot het vergunde magazijn/bureau; 

-- ----- ---- -- -------------- -----
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Het verwijderen van alle afval en gestapelde materialen (mazouttank, hout, 
bouwafval, containers, aanhangwagens, ... )en de gestalde auto's; 
De afgegraven delen dienen terug aangevuld te worden met zuivere grond en het 
terrein dient opnieuw te worden ingezaaid; 
De woonfunctie in het vergunde bureau/magazijn dient te worden stopgezet en het 
gebouw dient opnieuw in gebruikgenomen te worden conform de vergunde functie 
d.d. 27 februari 2001. 
dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 200 euro per dag vertraging. 

Uit het navolgend proces-verbaal van 27 september 2018 blijkt dat al het afval verwijderd werd 
(zie het fotodossier). Enkel de constructies en de verharding zijn nog aanwezig. 
Beklaagde werd enkel gedagvaard voor het, zonder voorafgaande vergunning, gewoonlijk 
gebruiken van het perceel voor de opslag van afval, voertuigen, aanhangwagens en een 
mazouttank. Uit het navolgend proces-verbaal blijkt dat voormelde zaken allemaal verwijderd 
zijn, zodanig dat de herstelvordering wat dat betreft zonder voorwerp Is geworden. 

4.2. Ambtshalve aanhouden van de burgerlljke belangen 

Omdat de door de beklaagden gepleegde misdrijven mogelijks nog schade hebben veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de overige burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan, in toepassing van 
artikel 4 V.T.Sv., zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 13 april 2005 (B.S. 03.05.2005). 

5. TOEGEPASTE WETIEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 186, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
ff/ .02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie 
(B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij 8.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet Il van 27 .12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro). 

UITSPR AAK 

DE RECHTBANK BESLIST BIJ VERSTEK 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging; 

De rechtbank VEROORDEELT beklaagde tot een GELDBOETE van TWEEHONDERD EURO, 
verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 1.200,00 euro; 
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ZEGT dat b ij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf vari 2 maanden. 

Bijdrage - vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 25,00 
euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 

bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro: 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 

53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 

december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
310,32 euro, meer de betekenlngskosten van huidig vonnis. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Hertelvorderlng 

Ue rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp . 
./ Overige burgerlijke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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