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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

A /1;!3 
: 0~ 

, wonende te 
nationaliteit 

:, geboren te 
t , van Belgische 

beklaagd van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A 

gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan 
van gebruikte of afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel 
of afval zonder of in strijd met een geldige vergunning -

buiten de gevallen 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 opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval, 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, te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1 . 
lid 3 van dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het perceel gelegen te 
gekend als 

geboren tE 
t en het 

., kadastraal gekend als 
eigendom van 

, kadastraal 
., eigendom van 

: op •, wonende te 
perceel gelegen te 

en 
geboren te : op ., wonende te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van 
afgedankte voertuigen, schrootafval, toilethok]e, plastlekafval, containers 
en allerhande materialen 

I I I 

I 
I 
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(art. 4.2.1., 5°, a}, 4.2.2, 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1 . lid 1, 1", en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening} 

te · In de periode van 28 Juli 2016 tol en met 18 september 2017 
(zie stul<ken 3-4, 25, 30, 31-33, 36, 37-54- OK 1 EN 2-3- OK 2) 

B 

gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van grond voor 
parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens zonder of In 
strijd met een geldige vergunning M 

builen de gevallen 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 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, te hebben uitgevoerd, voortgez.et of, buiten 
het geval bedoeld in artikel 6.1 .1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand 
gehouden, nameliJk 

- ·, kadastraal op het perceel gelegen te 
gekend als ., eigendom van ·- - - - - · · - - · -

, geboren te op · · -- wonende te ~--
t en het perceel gelegen te - --- • .. · 

. kadastraal gekend als - · --

en 
geboren te 

eigendom van -- - ---·---: .. ·· · · ------ ''·-- ---
~ op · · - ··--,, wonende te~~ ... -- --·-·, · ____ _ .... , _________ " ... 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren 
van voertuigen en aanhangwagens 

(art. 4.2.1 ., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening} 

w_ · In de periode van 2Biuli 2016 tot en met 18 september 2017 

(zie stukken 3-4. 25, 30, 31M33, 36, 37-54- OK 1 EN 2-3- OK 2) 

I 

I 
I 
I 

f 

! 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-VJaancleren, afdeling Gent. kamer GJO, 16G037111\ 4• blad 

c 

gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor plaatsen 
van één of meer verplaatsbare constructles voor bewoning zonder of 
In strijd met een geldige vergunning -

buiten de gevallen 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 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 het decreet van 10 juli 
2008 betreffende het toeristische logies, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavellngsvergunning, 
omgevîngsvergunnlng voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met 
de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij In geval van schorsing 
van de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten 
het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 vary de voornoemde Codex, in stand 
gehouden, nameliJk 

op het perceel gelegen te 
gekend als 

1, geboren te 
I en het 

;, kadastraal gekend als 

, kadastraal 

'• eigendom van · 
: op •, wonende te 

perceel gelegen te 

en 
geboren te 

eigendom van 

: 0~ i, wonende te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren 

van een caravan 

(art. 4.1.1., 3°, 4.2.1., 5°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1. 1. lid 1, 1°, en 3 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te · in de periode van 28 juli 2016 tot en met 18 september 2017 
(zie stukken 3-4, 25, 30, 31-33, 36, 37-54- OK 1 EN 2-3 - ·OK 2) 

• 
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PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te 
(art. 6.3.1.§6 VCRO). Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het 

onroerend goed dat het voorwerp Is van de telastleggingen en identificeert 
de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de wetgeving inzake 
hypotheken. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik 
gemaakt van de Nederlandse taal. 

2. De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare 
terechtzitting van 5februari 2019. 

3. De rechtbank nam kennis van: 

- de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur; 
- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door J. Ostyn, 

substituut-procureur des Konings; 
- het verweer van de beklaagde, bijgestaan door meester Milan Helmans, 

advocaat te 9000 Gent, Monterreystraat 16. 

STRAFRECHTELIJK 

Felten 

4. De beklaagde is eigenaar van gronden te 

Volgens het gewestplan (Koninklijk Besluit van 24 maart 1978) 
ligt het perceel in natuurgebied. 
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Op 2 augustus 2016 stelden de politie en de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar vast dat er op het perceel allerlel materieel, 
materialen en afval lag. Er stonden ook voertulgen en een caravan. 

De beklaagde werd op 4 augustus 2016 aangemaand om binnen de 3 
maanden een einde te stellen aan de inbreuken. 

5. De beklaagde werd op 8 november 2016 verhoord en verklaarde: 

'Heden neem ik kennis van uw vraag. Ik ben eigenaar van de boerderij 
sinds enige tijd - ik zal u laten welen sinds wanneer. 
Toen ik de locatie kocht waren de verbouwingen reeds uitgevoerd- meer 
bepaald de vernieuwing van flat berghok, het vernieuwen van het dak van 
de bakkersoven. 
Ik kocht de boerderij van wijlen ene I. Bettokkene is al overleden. 
Ik bezorg u terzake de nodige gegevens. 
Voor wat betreft het stallen van voertulgen I voertuigwrakken I materieel I 
wooncaraven I WC's I containers en afvel en de dierenkooien werd dit door 
mij uitgevoerd wegens plaatsgebrek op andere locaties. 
Het afval en de wrakken worden verwijderd. Ik ben ondertussen een loods 
aan het zoeken om hel plaatsprobleem op Ie lossen. 
Ik ben alleen eigenaar van de locatie in persoonlijke naam. 
Alles werd daar gestald sinds zo'n 2 jaar. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat 
dit ook bouwvergunnlngspllchtlg was. Inzake de afrasteringen stonden 
deze hier vroeger ook. Ik zal nagaan hoe dit probleem op te lossen, 
mogelijks door het aanplanten van hagen. 
Voor dil probleem werd architecte uit 
aangesteld die een bouwvergunnlngsaanvraag zal Indienen. Dit zou 
moeten gebeuren tegen eind 2016. Ik zal uw diensten terzake op de hoogte 
houden.' 

6. De politie stelde op 5 mei 2017 en op 18 september 2017 vast dat het 
perceel nog steeds niet ontruimd was. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur formuleerde een 
herstelvordering die positief werd geadviseerd door de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid. 

7. Uit de ter terechtzitting neergelegde foto's blijkt dat het perceel op 2 
februari 2019 was opgeruimd, het afval was afgevoerd naar een 
recyclagebed rijf. 
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Beoordeling 

8. Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
handhaving van de omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd 
grondig gewijzigd. 

De feiten zijn echter {nu} onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

9. De vaststellingen en de foto's In het dossier spreken voor zich. 

De telastleggingen worden niet betwist en zijn bewezen. 

Straf 

10. De feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een 
zelfde misdadig opzet, zodat voor ze samen slechts één straf moet worden 
opgelegd. 

11. Krachtens artikel 6.2.1. VCRO kunnen de felten worden bestraft met 
een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 
tot 400.000 euro of met één van die straffen alleen in hoofde van een 
natuurlijke persoon, en, Ingevolge art. 7bls en 41bls §1 Strafwetboek met 
een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van een rechtspersoon. 

In geval van verzwarende omstandigheid is de minimumstraf echter een 
gevangenisstraf van 15 dagen en/of een geldboete van 2.000 euro in 
hoofde van een natuurlijke persoon (en een geldboete van 2.000 euro in 
hoofde van een rechtspersoon). 

12. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 3.000 euro. 

13. De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat 
het ook in artikel 5 van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht. 
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14. De beklaagde stelde het eigen belang boven het belang dat de 
gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening. 

Door het gebruik van het perceel naar eigen inzicht heeft de beklaagde 
schade toegebracht aan de ruimtelijke ordening en het landschap. 
Het perceel ligt in natuurgebied en is dus van belang voor natuur en 
landschap. De bescherming ervan is prioritair. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels 
ter bescherming van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden 
en dat de beklaagde zich niet ongestraft boven de wet kan stellen. 

De beklaagde heeft een zeer gevuld strafblad. 

De hierna bepaalde geldboete komt tegemoet aan het beoogde 
preventieve en repressieve doel. 

Gelet op het uitgevoerde herstel kan een deel van de geldboete met uitstel 
worden opgelegd. De beklaagde voldoet nog aan de wettelijke 
voorwaarden. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

15. Op 17 mei 2018 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur 
het herstel door de verwijdering van alle materieel, materialen en afval. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vorderde het herstel te doen 
uitvoeren binnen 12 maanden en dit onder verbeurte van een dwangsom 
van 150 euro per dag vertraging. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleld gaf een positief advies. 

16. Het herstel werd Inmiddels uitgevoerd. De vordering is zonder 
voorwerp. 
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KOSTEN en BIJDRAGEN 

17. De beklaagde moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals 
hierna begroot. 

18. . De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de 
financiering van het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders" (artikel 29, 
tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale bepalingen). 
Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf. 

19. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de 
financiering van het "Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelljnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 van de Wet van 19 
maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

20. De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken betalen (artikel 91 , tweede tld van het Koninklijk Besluit van 28 
december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 53,58 euro. 

BU~GERRECHTELIJK 

21. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering (VTSv) moet de rechtbank de burgerlijke belangen 
ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11 , 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wetvan 15junl 1935; 
art. 1, 2, 3, 7. 38, 40, 41 , 65, 66, 100 Strafwetboek; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraak 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven 
bewezen verklaarde telastleggingen A, 8 en C samen tot een geldboete 
van 3.000 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 24.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 2.000 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 16.000 euro, van de opgelegde 
geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt tot betaling van een 
bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor 
de juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor 
beheerskosten van 53,58 euro. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt lot betaling van de 
gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 19,18 euro. 
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BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de dertigste 
kamer van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 
19 maart 2019, bestaande uit Jan Van den Berghe, rechter en Margo 
Delporte, griffier, In aanwezigheld van Joyce Ameloot, substituut-procureur 
des Konings. 

Jan Van den Berghe 




