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. OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

geboren te op 
wonende te 

Nederlandstalig van Vlaamse afkomst; 

wonende te 
van Vlaamse àfkomst; 

geboren te op 
Nederlandstalig 

� Ter terechtzitting van 03 december 2018 beiden vertegenwoordigd --- - - ·--- --··------�----�---------�----- ---·-·---------·- �---�--"'·door-(T1r;-F.-Van-éaenegem1-advoeaat-t�·Giste/-----�- -- - --------------·- ----

1. TENLASTELEGGI NG 

de eerste en de tweede 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daàd, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

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, 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
a): het optrekken of plaatsen van een constructie 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te 
verleden door notaris 

meer bep aald: 

, kadastraal gekend als 
geboren te op 

, bij aankoopakte d.d. 

een loods in betonste.nen met hellend dak van ongeveer 9 meter op 18 meter te hebben 
gebouwd (stuk 3) 

Te , op nJet nader te bep alen data in de periode van 1 januari 2011 tot1 januari 
2013 .(stuk93) 
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deze feiten zijn strafbaar gesteld door.artikel 6.1.1., al. 1.1� en al. 2 van de Vlaamse Codex · Ruimtélijke Ordening 

de eerste en de tweede 

.met de omstandigheid d.at het misqrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening .van hi.În beroep of activiteit 
onroerende goederèn kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen én/of i;>pstellen of personen die bij 
die verrichtingen.als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namelijk als 
aannemer 

* * * 

·-·-··-··-------�-----z.-···-pRQCEDURE-------·--,-------··------·----.:. -···-···----,----�··---�·---··--·-·------ - . . ... . _ _  
De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 03 december .2018. · 
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige partijen. 

De feiten waren. strafbaar op.het moment dat ze werden gepleegd op basis van artikel 6.1.1 van 
de VCRO en zijn thans nog stèec:!�-�Vafl:>a.cir. met identieke 'straffen op basis van artikel 6.2.1 van 
de VCRO. . . . . . .. . - - -- - - ... . ... . . 

3. BEOORDELI NG OP STRAFGEBI ED 

3.1. De feiten 

Op 12 april 2013 stelt de inspectie RWO Oost-Vlaanderen vast dat op een perceel, gelegen in de 
kadastraal gekend als 

gelegen in agrarisch gebied, de volgen dé werken werden uitgevoerd· zonder vergunning: 
aanbouwen van een loods. Uit de verklaringen van de beklaagden blijkt dat ze aanwezig waren 
bij de vaststellingen van RWO en dat ze de feiten niet betwisten. Ze gaan proberen om eeri 
regularisatie te verkrijgen. Een vergunning werd op 26 augustus 2014 door het college 
geweigerd. Het beroep tegèn deze beslissing werd als onontvankelijk verworpen door de 
deputatie op 11 december 2014. 

Het goed werd op 5 december 2014 verkocht aan Uit contact met de 
nieuwe eigenaar op 5 juli 2015 blijkt dat ze de nodige regelingen zal treffen om over te gaan tot 
de afbraak van de hangar en het hondenhok. Op 30 november 2015 verklaart ze op zoek te zijn 
naar een landbÖuwer om te kunnen regulariseren. Op 16 december 2015 is de loods nog steeds 

· · · · niet afgebroken. 

Een herstelvordering werd uitgebracht, De overheid vordert het volgende h.erstel. 
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Het herstel in de oorspronkelijke toestand door het verwijderen van de 
aangebouwde loods, verwijderen van het ·hondenhok, de houtberging en de 
metalen loods (inclusief eventuele vloerplaaten en fundamenten), verwijderen van 
de verharding (op het règularisatieplari als 'te regulariseren' aangeduid}, en de 
verwijdering van de afbra_akmaterialen van het tenein. 
Binnen een termijn van zes maanden .. 
Onder verbeurte van een dwangsom 150 euro op te leggen per dag vertraging.in 
geval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn. 

De herstelvordering verkreeg het positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 
Bij nacontrole op 22.10.2018 blijkt dat de toestand is geregulariseerd. 

3.2. Grond van de zaak 

--··--·-------·-· ··------- c Het.bij .. artikeL 6.1.van.hetVerdrag . .toLBescherming _vàn_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 9angeeft waarom de tenlastelegging 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 mèt 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.Ï037.N}, N.C. 2013, 131-132}. De rechtervoldöètaan dèze verdragsrechtelijke 
verplichting doo� 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 2Û12 (P.2012.0300.N}). 

Volgens artikel 6.1.5 van de VCRO zijn (oud, thans 6.2.4 van de VCRO}, onverminderd de 
bevoegdheden van de agenten en de officieren van gerechtelijke politie, de stedenbouwkundige 
inspecteurs, de andere door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren, alsmede de door 
de gouverneur aangewezen ambtenaren van de provincie en van de gemeenten of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in zijn provincie, bevoegd om de in deze titel 
omschreven misdrijven op te sporen en vast te stellen door een proces-verbaal. De processen
verbaal waarin de in deze titel omschreven misdrijven worden vastgesteld gelden tot bewijs van 
het tegendeel. 

Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier, de verklaringen van beklaagden alsook uit 
de behandeling van de zaak ter terechtzitting en bij gebreke aan verweer nu beklaagden de 
feiten niet betwisten, is naar oordeel van de rechtbank afdoende gebleken dat beklaagden zich 
schuldig hebben gemaakt aan de feiten vermeld onder de tenlastelegging en dienen deze feiten 
hen dan ook te worden toegerekend. 
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3.3. Straftoemeting 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ern�t van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden zoals 
die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de 
rechtbank gekend. Niettemin dient de stra'ftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen.1 doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. De sanctionering,moet dan 

·ook van aard zijn de bekl.aagden ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke 
feiten schuldig te maken.. ' ' ' ' - ' 

De feiten zijn ernstig. De beklaagden hebben het eigen belang gesteld boven het belang dat de 
gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening. Hun handelwijze vormt een aantasting 
van de open ruimte en het landsGhap. Door allerlei aantastingen, o.m, zoals die door beklaagde 
verdwijnt er open ruimte. Ocikjustitie dient er geen twijfel over te laten_ bestaan dat aandacht 

_____________________ _____ \t'oor r_u_im:t_eJjjk_e_oDtemng _e11J�efm_ilieu_b_el11_ngr:_ijk_zij11,_g_n_<;l9_t_q�cinta1'i.tlr:ig �rl/fill_k.êD_LeJg_r1eh. _________ _ 
op een degelijke en strenge handhaving. 

Eerste beklaagde heeft strafrechtelijke voorgaanden. Hij werd één maal veroordeeld voor 
verkeersinbreuken. Tweede beklaàgde heeft strafo�chtelijke voorgaanden. Zij werd één maal 
veroordeeld voor verkeerinb�euken. 

Beklaagde verzoeken de rechtb.ank om hen de gunst va_n de opschorting toe te staan. Het · ·  - openbaar ministèrie adviseert negatief m.h.t. de vraag tot.ópsèhorting. De günst van de 
opschorting is te dezen te verlenen rekening houdende met: 

- ' -

de omstandigheid dat de beklaagde zich in het verleden quasi nooit schuldig 
hebben gemaakt. aan wederrechtelijke daden, zoals blijkt uit zeer beperkt 
strafregister, zodat de hoop gewettigd is dat beklaagden niet zullen hervallen; 
de gevolgen van het misdrijf ondertussen werden weggenomen; 
de maatregel van aard is om hun sociale integratie niet in het gedrang te brengen. 

Beklaagden dienen wel te beseffen dat de bewezen verklaarde feiten op generlei wijze kunnen 
getolereerd worden· en onder geen beding voor herhaling vatbaar zijn. De opschorting zal 
beklaagden er hopelijk toe aanzetten_ zich in de toekomst beter te gedragen, daar zij moeten ' ' . . 
weten dat bij een volgende veroordeling de thans verleende_ opschorting kan herroepen 
worden. De duur van·de opschorting wordt, gelet op de relatieve ernst van de feiten, vastgesteld 
op drie jaar. 

Krachtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand wordt, behalve indien hij van de 
juridische tweedelijnsbijstand geniet, iedere door een strafgerecht ver90.rdeelde verdachte, 
inverdenkinggèstelde� beklaagde, beschuldigde of voor het misdrijf burgerrechtelijk 
aansprakelijke persoon, verciordeel_d tot het beta_len_van een bijdrage aan het Fonds. 
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Behalve indien zij van de juridische tweedelijnsbijstand geniet, wordt de burgerlijke partij, 
wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een 
onderzoek is geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij en zij in het ongelijk 
wordt gesteld, veroordeeld tot _het betalen van een bijdrage aan het Fonds. Deze bijdrage 
bedraagt thans 20,00 euro. 

4. BEOORDELI NG OP BURGERLI JK GEBI ED 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

5. TOEGEPASTE WETIEN 

. ______ __ . _______ De bijzondere wetten zoals_vermeld.in_punt.1.I enlastelegging·i---'-�" .. " .. 
Wet van 15 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, 50; 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
Wet van 29 juni 1964, ·art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting). 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLI ST OP TEGENSPRAAK 

OP STRAFGEBI ED 

1. 

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

De rechtbank GELAST de OPSCHORTI NG van de uitspraak van de veroordeling van eerste 
beklaagde gedurende een p roeftermijn van drie jaar, daar het feit niet van aard schijnt te zijn 
dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele· 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en erste 
beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan zes maanden heeft opgelopen en er gronden zijn om aan te nemen dat eerste beklaagde 
zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor hij werd schuldig verklaard niet meer zal schuldig 
maken. 



- ., · 
. Rechtbank van eerste aanleg Öost-Vlaanderèn �afdeling Dendermonde _ , . . - -. ·- . -., ' . .  - . · . · ' . , . 7e blad .0'. ·�7._.,..,_...__,___.. ... ��;;-'· ---�--�--..,.--'---"""-------------------

BHdrage ;. vergoeding .1 
De rechtbank 

�-

. -. .  -
veroördéelt eerste beklaagqé, krachtens artikel4 §3 van de �et va� 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 eerste beklaagde bovendien een vergoeding. op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53�58 euro overeenkomstig artikel 91, 2delid en 148 van het koninklijk 

. besluit van 28 december 1950. houdende algemee.n reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken;·. · · · · · .· ' 

* * * 
·. " ,  • - < - , -' . - - • 

··------·-------------�--·----------��-------------------------�-

. . . 
De rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 

. 

hierboven vermelde tenlastelegging; 

De rechtbank GELAST de ÖPSCHORTIN_G van .dë uitspraak van de yeroordeling v�n tweede 
··beklaagde gedurende ·eencpi'oeftèrmijnvan·drie jaar, daar het feit niet vaffaard schijnt te zijn 
dat het gestraft moet. worden niet een hoofdstraf van meer dan vijf jaar· correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en tweede 
beklaagde nog geen veroordeling .tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan zes maanden heeft opgelopen en er gronden zijn om aan te nemen dat tweede beklaagde 
zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor-zij werd schuldig verklaard niet meer zal schuldig 
ma�n. 

· 

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel
.
4 §3 van d.e wet van 19 maart 2017 tot 

oprichting va� een Begrotingsfonds yoÓr de juridisèhe tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage cian het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op vo.ör de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 èuro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk 

. besluit \fan 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
.·strafzaken;.· 

* *· -* 
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De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op 
heden begroot op de som van 281,23 euro. 

OP BURGERLUI< GEBIED 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is·. 

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

. Aldus .gewezen.en-uitgesproken-in open bare tere�htzitting van ----------- - ··----·--------- ------·-----·-··· 
VIER FEBRUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 
N. Raes, substituut Procureur des Konings, 

G. De Vissèher riffier, 

G. DE VISSCHER 

Voor eensluidend afschrift afgelevero 
. 

aan het ·Openbaar Ministerie. . 

osndermonda, dé . 0 5 �EB. 2619 
�rier-Moalà vart a1enst. 

V. ROELANTS 




