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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

1. ~Zeboren te op 
wonende t e 

~ Ter 'terechtzitting van 22 oktober 2018 In persoon aanwezig, 
bijgestoon doör mr. B. Van Cauwenbergh, advocaat te Wetteren 

l\bcG 2. geboren te o~ 

4fo8. 4. 

5. 

wonende te 9308 Aalst, Steenweg naar Oudegem 149; 

~ Ter tereclltzlttit!g vim 22 oktober 2018 in persoon aanwezig, 
bijgestaan dooi mr. 8. Van Cauwenbèrgh, advocaat te Wetteren 

geboren te op 
. wonende te 

~ Ter terechtzitting van 22 oktober 2018 in persoon aanwezig, 
bijgestaan door mr. 8. Van Couwenbergh, advocaat te Wetteren 

geboren te op wonende te 

=> Ter terechtzitting van 22 oktober 2018 in persoon aanwezig, 
bijgestaan door mr. B. Van Cau\venbergll, advocaat te Wetteren 

geboren te op 

wonende te 

~ Ter terechtzitting van 22 oktober 2018 In persoon aa·nwezig, 
bijgestaan door mr. B. Van Cauwenbergh, advocaat te Wetteren 

met ondernemingsnummer 
met maatschappelijk zetel t e 

~ Ter terechtzitting vdn 22 oktober 2018 vertegenwoordigd door mr. 
T. Huygens, ruadsman van de wrotor, mr. L. D'Hooghe, advocaat te 
Sint-Nikloos 
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2. een houten tuinhuis met een oppervlakte van ongeveer 3 meter op 2 meter 

Te , van 18 februari 2014 (stuk 3 - datum eerste vaststellingen) tot 
datum bevel'dagvaardlng 

3. een afsluiting met bekaertdraad van ongeveer 1,80 meter ~oog met kunststoffen 
buizen als palen 

Te van 18 februari 2014 .(stuk 3 - datum eerste vaststellingen) tot 
datum bevel dagvaarding 

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

De zesde 

B. 

Hetzij zondervoorafgaande 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, 

op het perceel gelegen te 

zetel te 
aankoopakte d.d. 

kadastraal gekend als 
eigendom van met maatschappelijke 

ondernemingsnummer bij 
verleden door notaris te 

meer bepaald: zonder stedenbouwkundige vergunning een opslagruimte met vergroot afdak 
in natuurgebied te hebben in stand gehouden 

Te . In de periode van 18 februari 2013 (datum aankoopakte door 
tot datum bevel dagvaarding 

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 openb~re zitting 22 oktober 2018. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 
Ministerie en de aanwezige partijen. 
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Ter zitting van 22 oktober 2018 vorderden het Openbaar Ministerie en de beklaagden het 
verval van de strafvordering omwille van de depenalisering van de felten onder de 
tenlasteleggingen A en B. 

Oe rechtbank stelt vast dat de feiten onder de tenlastelegging A en B, namelijk de 
instandhouding van de illegale gevolgen van een stedenbouwkundig misdrijf In kwetsbaar 
gebied, sinds 1 maart 2018 niet langer een misdrijf zijn, maar een stedenbouwkundige inbreuk, 
gesanctioneerd door artikel 6.2.2.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: 
VCRO). Het artikel 6.1.1., alinea 1, 1• VCRO waarnaar in de dagvaarding wordt verwezen werd 
gewijzigd sinds 1 maart 2018 en bestaat niet meer in de bewoordingen zoals weergegeven in 
de dagvaarding. 

Stedenbouwkundige inbreuken, zoals de instandhouding van de illegale gevolgen van een 
misdrijf die zich bevinden in kwetsbaar gebied, worden sinds 1 maart- 2018 op grond van 
artikel 6.2.2.1• bestraft met een exclusieve bestuurlijke geldboete die wordt opgelegd, geïnd 
en ingevorderd door het Departement leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid 
(artikel 6.2.11. §1 VCRO). Dit betekent dat de strafrechter sinds 1 maart 2018 geen straf meer 
kan opleggen. Bovendien bepaalt artikel2, tweede lid Sw. dat indien de straf, bepaald ten tijde 
van het vonnis, verschilt van de straf die ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware 
straf moet worden toegepast. In dit geval is de exclusieve bestuurlijke geldboete de voor de 
beklaagden minst zware straf, maar de strafrechter kan deze geldboete niet opleggen. Het 
verval van de strafvordering dient dan ook te worden vastgestéld. 

Dit geldt evenzeer voor de gevorderde herstelmaatregeL De feiten onder de tenlasteleggingen 
A en B zijn sinds 1 maart 2018 niet langer een misdrijf, maar een stedenbouwkundige inbreuk. 
De strafrechter kan, net zo min als hij nog een straf kan opleggen, op grond van deze Inbreuk 
geen herstelmaatregelen meer bevelen. Derha lve dient de vordering tot herstel in de 
oorspronkelijke toestand, zoa ls ingediend door de stedenbouwkundig inspecteur, 
onontvankelijk te worden verklaard. 

3. TOEGEPASTE WETIEN 

Oe bij zondere 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. 182, 184, 185, 190, 190ter, 216bis. 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAK 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank stelt het VERVAl van de STRAF_VORDERING vast In hoofde van eerste, tweede, 
derde, vierde, vijfde en zesde beklaagde. 
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De rechtbank verklaart de herstelvordering onontvankelijk .. 

De rechtbank legt d.e kosten van huidige procedure, begroot op 356,30 euro ten laste van de 
~elgische Staat. 

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

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
NEGENTJEN NOVEMBERTWEEDUIZEND ACHTIJEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, recht er, voorzitter van de 013ivl kamer, 
S. Vantyghem, substituut Procureur des Konings, 
G, De Vlsscher1 griffier, 

G. DE VISSCHER V. ROELANTS 




