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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTEL 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN STAD 

met zetel te 

c> Ter terechtzitting van 19 september 201 , is de eiser tot 
herstel·-vertegenwoordigd door mr. Ch. Ponchaut loco mr. P. 
De Smedt, advocaat te Gent; 

BEKLAAGDEN 

op 
zonder gekend beroep, geboren te 

wonende te 

c> Ter terechtzitting van 19 september 2018 , is eerste 
beklaagde in persoon verschenen, bijgestaan door mr. H. 
Moons, advocaat te Dendermonde; 

geboren te op 
zonder gekend beroep, 

, wonende te 

c> Ter terechtzitting van 19 september 2018, is tweede 
beklaagde vertegenwoordigd door mr. H. Moons, advocaat 
te Dendermonde; 

* * * 
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1. TENLASTELEGG
.
ING 

V ERDACHT VAN : 

De eerste en 'de tweede 

A . .  

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, 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, 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 C?f 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 
eigendom van 

op , en van 
op beiden wonende te 

bij aankoopakte van 

kadastraal gekend als 
geboren te 
. geboren te 

verleden door notaris te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het stallen van een 
caravan 

· Te in de periode van 05.10.2012 (datum klë,lcht, zie st. 10) tot en 

met 18.12.2015 (st. 48) 

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

* * * 
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2. PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 19 september 2018. 

De rechtbank nam kenriis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het 
Openbaar Ministerie en de aanwezige partijen. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Grond van de zaak 

Sinds 18 november 2014 zijn beklaagden eigenaar van een frit1,1ur te 
Twee à drie jaar later bouwden zij een afdak aan het bestaande 

gebouw. Nog later hebben zij een caravan geplaatst tussen het afdak en het gebouw 
van en dit met toestemmin� van . In september 2009 zijn zij 
gestopt met de uitbating. Sindsdien staat het pand te koop. 

Beklaagden lieten na een stedenbouwkundige vergunning in te dienen om een gebouw 
(frituur) met aanhorigheden (waaronder een caravan) te plaatsen. Enerzijds is er geen 
stedenbouwkundige vergunning voor de frituur (4.2.1 VCRO) , anderzijds is de caravan 
zichtbaar vanop de openbare weg en werd deze geplaatst tegen de grens van het 
aanpalende perceel (de caravan valt niet onder de vrijstelling zoals opgenomen in het 
besluit van de Vlaamse regering van 16/07 /2010 wat impliceèrt dat voor het 
permanent plaatsen/stallen van deze caravan/woonwagen een stedenbouwkundige 
vergunning noodzakelijk is). 

Eerste beklaagde gaf toe dat hij heel laks was geweest met betrekking tot de 
vergunningen. Hij wist dat er een mogelijke stedenbouwkundige overtreding was op 
zijn frituur. Hij beloofde zich. in verbinding te stellen met de dienst Stedenbouw van de 
stad . Navraag door de politie leerde evenwel dat dergelijk contact niet 
was opgenomen. 

Op het schepencollege van 23 november 2015 werd beslist om een herstelvordering in 
te leiden bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Voormelde Raad adviseerde 
positief voor de afbraak van de constructie en de verwijdering van de kampeerwagen. 
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·--- ----------------------'----------------'-

Vanwege het openbaar ministerie kregen beklaagden tot 1 februari 2016 om zich in 

regel te stellen, doch zij gingen hierop niet in. 

Beklaagden werden vervolgens gedagvaard voor een bouwovertreding meer bepaald 
het terrein gelegen te te hebben gebruik voor het 
stallen van een caravan. V-oor overige inbreuken zoals voorzien · in de eerder 
opgestelde herstelvordering werd geen dagvaarding uitgebracht. 

Op de zitting van 19 september 2018 gaf eerste beklaagde de feiten tbe, hij verklaarde 
de caravan te hebben verwijderd van het betreffende terrein. 

Gelet op de materiële gegevens ·van de strafdossiers, de verklaringen van eerste 
beklaagde alsook uit de behandeling van de zaak ter terechtzitting, 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. Beklaagden hebben immers een caravan gestald op een terrein waar dit 
niet was toegelaten. Uit de stukken van de burgerlijke partij is gebleken dat 
ondertussen de caravan werd verwijderd. 

3.2 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 
beklaagden zoals die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en 
arbeidssituatie, 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 beklaagden ervan 
te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken. 

De feiten zijn ernstig. De beklaagden moeten de normen die de overheid· heeft 
uitgewerkt ter realisatie van het beleid inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening 
respecteren. De beklaagden mogen hun individueel belang niet boven het ·algemeen 
belang - dat is gebaat met een goede ruimtelijke ordening - laten prevaleren. Dit alles 
klemt des te meer daar beklaagden verschillende malen doör de overheid werd 
aangemaand om de situatie te regulariseren. 
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Eerste beklaagde heeft een blanco strafregister. Tweede beklaagde heeft een blanco 
strafregister. 

Beklaagden verzoeken de rechtbank om hen de gunst van de opschorting toe te staan. 
· Het openbaar ministerie adviseert positief m.b.t. de vraag tot opschorting. De gunst 
van de opschorting is te dezen te verlenen rekening houdende met: 

de omstandigheid dat de beklaagden zich in het verleden nooit schuldig 
hebben gemaakt aan wederrechtelijke daden, zoals blijkt uit hun blanco 
strafregister, zodat de hoop gewettigd is dat beklaagden niet zullen 
hervallen; 
beklaagden tijdens de behandeling van de strafzaak de caravan hebben 
verwijderd zoals gevorderd; 
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. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

De eiser tot herstel · is niet gerechtigd op de door haar gevorderde 
rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro, daar dit niet wettelijk voorzien is (zie: F. VAN 
VOLSEM, "De rechtsplegingsvergoeding in strafzaken: zeven jaar rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie", in X., Efficiënt procederen voor een goede 

rechtsbedeling, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2016, 636-640}. 
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5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 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; 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting); 
Wet van 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art. 1382, 
Wetb. strafrecht, art.44, 45; (BP}. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op TEGENSPRAAK ten aanzien van 
als volgt: 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde 

en 

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

De rechtbank GELAST de GEWONE OPSCHORTING van de uitspraak van de 
veroordeling van eerste beklaagde gedurende een proeftermijn 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 eerste 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 s�huldig verklaard· niet meer zal schuldig 
maken. 

Legt de eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerecht?kosten in 
strafzaken; 
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Tweede beklaagde 

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

De rechtbank GELAST de GEWONE OPSCHORTING van de uitspraak van de 
veroordeling van tweede beklaagde gedurende een proeftermijn 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 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 
maken. 

Legt de tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde solidair tot de gerechtskosten, 
tot op heden begroot op de som van 27,79 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

De rechtbank wijst de vordering van de eiser tot herstel tot betaling van een RPV af. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Aldus gewezen en uitgesproken in .QP�nbar:e terechtzitting van 
ZEVENTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND ACHTIIEN 

Aanwezig: 

. K. Dalen, rechter, voorzitter van de"kamer, 
V. Kochuyt, substituut Procureur des Konings� 
S. Samson, griffier, 

S. SAMSON 

Voor een�luklend · àf<::;chrift afgeleverd 
aan het Of)Bnbaat Ministerie. 
De11dermm1�, .de 1 8 -îO- 2018 De �l,;.;:(.!"r-l:kl'"'fci • ·:e:ri ef ri::;�" """"" Ut ç r  '1 1�F iv Jt.1 
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