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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

4 8 4� ! geboren te 1 1 op 1, sinds :· -
· van ambtswege geschrapt, thans zonder gekende 

woon- of verblijfplaats in het Rijk; 

=> Ter terechtzitting van 05 november 2018 vertegenwoordigd door mr. 

J. Van Wilder, advocaat te Aalst 

1. TENLASTELEGGING 

A. 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 
hetzij na verval, vernietiging of het 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°c) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of 
inrichten van een grond voor het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor 
bewoning kunnen worden gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte 
voertuigen en tenten, met uitzondering van het kamperen op een vergund of van vergunning 
vrijgesteld openluchtrecreatief terrein in de zin van de decreet van 10 juli 2008 betreffende het 
toeristische logies), te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden op het perceel 
gelegen te · - - �, kadastraal gekend als 
eigendom van · · · , geboren te -

, bij aankoopakte van 
te 

wonende tf. 
verleden door notaris 

meer bepaald het perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het plaatsen van caravans 

Te ·In de periode van 14.09.2014 tot en met 18.02.2016 

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 en de aanwezige partijen. 

De feiten zijn strafbaar gebleven op basis van 6.2.1 VCRO 



t 
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - ' 3c blad 

- "-"' ... -·-•-1 ... ____________ _________________ _ 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1. De feiten 

Op 14 september 2014 stelt de lokale politie van de zone 1 vast dat te ; · 

·, op een perceel gelegen In woongebied, drie caravans gebruikt worden als 
permanente constructies. Er zijn geen vergunningen aangevraagd voor deze constructies. De 
eigenaar van de grond en tevens één van de bewoners van het terrein Identificeren de 
verbalisanten als beklaagde, 1 ', Op het terrein mag enkel een half open 
bebouwing worden opgericht. Een regularisatieaanvraag werd niet ingediend. Voor een periode 
van enkele maanden na oktober 2015 waren de verschillende caravans verwijderd. Begin 
februari 2016 blijkt beklaagde terug op het terrein te wonen samen met haar familie. 

Door de Gemeente 
herstel: 

werd een herstelvordering uitgebracht. Men vordert het voleende 

Het herstel in de oorspronkelijke staat door het verwijderen van alle vaste en 
verplaatsbare constructies op het terrein; 
Binnen een termijn van drie maanden; 
Onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging; 
Met machtiging aan het bestuur om ambtshalve in de uitvoering te voorzien. 

De herstelvordering kreeg het positief advies van de Hoge Raad voor het handhavingsbeleid op 
15 juni 2017. 

3.2. Grond van de zaak 

Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een 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 tenlastelegglng al dan niet bewezen wordt verklaard, ongeacht of 
een conclusie wordt ingediend. 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 :l012 (P.2012.0300.N)). 

Op de zitting van 5 november 2018 betwistte beklaagde bij monde van haar raadsman de feiten 
niet. De caravans WP.rden een tijdje van het terrein verwijderd, maar uiteindelijk is beklaagde 
teruggekeerd. 
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De schuld van beklaagde aan de haar ten laste gelegde feiten staat dan ook vast, in het bijzonder 
gelet op de voormelde verklaring van beklaagde op de zitting en mede gelet op de objectieve 
gegevens van het strafdossier. 

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 haar strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssitliatie, voor zover de 
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte 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 plaatst caravans op haar perceel langs de· : in 

�zonder daarvoor over de vereiste voorafgaande vergunning te beschikken. Beklaagde heeft 
het eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke 
ordening en bij de vrijwaring van natuur, landschap en leefmilieu. Haar 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. Ze liep acht veroordelingen op wegens 
verkeersinbreul<en. Volgens haar verdediging heeft ze geen inkomen en leeft ze van de 
kinderbijslag van haar vier kinderen. Het vijfde kind is op komst. 

Gelet op de aard en de ernst van de feiten en de doelstellingen van de straftoemeting acht de 

rechtbank een geldboete van 200 euro passend. 

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 haar 

fouten te leren Inzien alsook als duidelijke waarschuwing die haar ertoe moet aanzetten in de 

toekomst haar 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 

Er werd door de Gemeente een herstelvordering uitgebracht, die positief advies kreeg van 

de Hoge Raad voor het handhavingsbeleid. De gemeente vordert: 

Het herstel in de oorspronkelijke staat door het verwijderen van alle vaste en 
verplaatsbare constructies op het terrein; 
Binnen een termijn van drie maanden; 
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Onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging; 
Met machtiging aan het bestuur om ambtshalve in de uitvoering te voorzien. 

De rechtbank is van oordeel dat de herstelvordering ontvankelijk is en niet kennelijk onredelijk . 

De gevorderde dwangsom van 50 euro per dag moet worden opgelegd. Het bestuur heeft er 
namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het herstel nakomt gelet op de 

beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en de lange tijd nodig voor 

een ambtshalve uitvoering. Tenslotte is het de beklaagde die veroordeeld wordt om de plaats 

in haar vorige toestand te herstellen en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste 

gebeurt. Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel. 

Het herstel dient door beklaagde te worden uitgevoerd binnen de vooropgestelde termijn van 

drie maanden. 

De beslissing over de overige burgerlijke belangen wordt aangehouden. 

5. TOEGEPASTE WETIEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 

Wet van 1 5  juni 1935, art. 2, 11tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162,  182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 

Strafwetboek, art. 2, 38, 40; 

Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 2 4.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 

07.0 2.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie 

(8.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 

W. 01.08.1 985, art. 2 8, 29, gew. art. 1K.B.31.10.2005 (25 euro). 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAI< 

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; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 

uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 maanden. 
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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 tweedelijnsbijstand, 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, 2c1e lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in :strnfzaken; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
254,22 euro. 

OP BURGERLUI< GEBIED 

./ Herstelvordering 

BEVEELT t.a.v. beklaagde het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand van het 
perceel te , kadastraal gekend als. 
door het yerwiideren van alle vaste en verplaatsbare constructies op het terrein. binnen een 

termijn van drie maanden na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis .ander verbeurte 
van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging. 

ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 6.3.6. van de VCRO indien de herstelmaatregel 
vrijwillig wordt uitgevoerd, onmiddellijk de stedenbouwkundige inspecteur of burgemeester die 
de titel heeft laten betekenen met bevel tot uitvoeren, Ónmiddellijk met een beveiligde zending 
ervan op de hoogte dienen brengen. 

MACHTIGT voor het geval dat de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de 
vorige staat wordt hersteld, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de Stad· 

; om ambtshalve in de uitvoering ervan te kunnen voorzien in de plaats van en op 
kosten van de veroordeelde. 

ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van drie maanden enkel aan de hoofveroordeling 
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn Is In de zin van artikel 1385bis Ger.Wb. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - 1 
·--- ••• " . -+• ·--�"-- ... ·- ··---·�---

./ 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. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
DRIE DECEMBER TWEEDUIZEND ACHTIIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

V. Kochuyt, substituut Procureur des Konings, 

G. De Visscher, griffier, 

~ 
G. DE VISSCHER V. ROELANTS 

., __ ____ � 

S. D'hoe 
... , ''-c\ . griffier-hoofd van dienst 

en laatste blatl 
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