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• Reboren te :,c 

, van 

⇒ Ter terechtzitting van 22 juni 2020 beiden vertegenwoordigd door 
mr. advocaat te 

1. TENLASTELEGGING 

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

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, 

op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op en 

geboren tE op beiden wonende te 
bij aankoopakte van 27.01.1999, verleden door notaris te 

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 

meer bepaald een constructie met hekkens te hebben opgericht, alsook een zandpiste te 
hebben aangelegd zonder stedenbouwkunçllge vergunning 

Te op niet nader te bepalen data in de periode van 01.01.2012 tot 
03.10.2017 (st. 4, 15, 25, 42, 61, 74 en 102) 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1 • van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

2. PROCEDURE 

De rech.tbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 22 juni 2020. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

Op 27 november 2015 stelt de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vast dat op een 
perceel, gelegen te (straat en nummer onbekend), kadastraal gekend als 

eigendom van en 
constructies werden opgetrokken zonder vergunning. Meer bepaald staat er op het perceel 
een grot e rode container. Achter de container staat een grot e houten constructie en rechts 
van deze constructie staat een olievat en is een groot Ijzeren hek geplaatst. Aan de linkerkant 
van de constructie is er een grote verlicht ingspaal en een kleiner Ijzeren hek geplaatst met 
daarvoor een grote mesthoop. Het terrein wordt afgebakend met betonnen en houten palen 
met schrikdraad. Het eerste st uk wordt waarschijnlijk gebruikt als loopplste voor paarden en 
het tweede stuk als graaswelde. Op het ogenblik van de vaststellingen lopen er twee paarden 
op de weide. 

Het perceel Is volgens het gewestplan gelegen in 
agrarisch landschappelijk waardevol gebied en In natuurgebied. 

verklaart t ijdens zijn verhoor op 24 maart 2016 het volgende: 

hij is samen met eigenaar van het perceel; 
op eigen initiatief heeft hij de container, de houten constructie, het olievat, de 
Ijzeren hekkens en de verllchtlngspaal geplaatst. Tevens ligt er een mesthoop op 
het perceel; 
alles staat er sinds 2010; 
eerst plaatste hij de container met toestemming van de gemeente, die zei dat er 
geen probleem was omdat het perceel in landbouwgebied ligt. Achteraf werd de 
houten constructie/het schuthok geplaatst, eveneens met mondelinge toelating 
van de gemeente; 
Bulten de container en het schuthok zijn alle andere voorwerpen weggehaald; 

l r 
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de container Is verplaatsbaar en dient voor de opslag van eten; 
hij nam contact met de firma (architectuur, ruimtelijke ordening en 
milieuadvies) om een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een 
regularisatievergunning; 

op de vraag wat de beweegredenen waren om dergelijke werken uit te voeren in 
natuurgebied, antwoordt hij dat men hen steeds heeft gezegd dat het perceel In 
landbouwgebied gelegen is. 

bevestigt de inhoud van de verklaring var 

Op 20 september 2016 weigert het Colleee van bur11emeester en schepenen van de gemeente 
de doo; in ingediende regularisatieaanvraag. 

. . . 
Uit een brief van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van 28 september 2016 blijkt 
dat de toestand nog niet geregulariseerd is. De rode container werd verwijderd, maar rechts 
van de houten constructie staat er nog een betonnen constructie en er liggen nog enkele 
betonnen platen en ander materiaal. Links van de houten constructie ligt nog steeds een 
mesthoop en de weg naar de weide werd verhard met steenpuin. en 

werden aangemaand om over te gaan tot herstel in de oorspronkelijke staat voor 9 
januari 2017. 

In een navolgend verhoor op 15 december 2016 verklaarder en 
dat ze op de hoogte zijn van de weigeringsbeslissing van de gemeente en dat ze het terrein 
zullen aanpassen zodat het voldoet aan de wetgeving. Meer bepaald zullen zij het schuthok 
aanpassen aan de wettelijke afmetingen en vereisten en dus een schuthok plaatsen van 40 m2• 

Al de andere zaken zullen ze verwijderen. en legden een mall 
voor van waaruit blijkt dat na een overleg met de gemeente, de stedenbouwkundig 
ambtenaar voorstelde om de stal om te vormen tot een schuilhok. Er zou sprake zijn van een 
schullhok wanneer het. hok aan één zijde volledig open is, er een uitbreiding gerealiseerd 
wordt voor opslag van hooi en stro waarbij een gedeelte open blijft en het schuilhok een totale 
oppervlakte heeft van 40 m2

• Als aan voormelde voorwaarden zou voldaan worden, dan zou de 
constructie niet vergunningplichtig zijn. Gelet op deze informatie doet de politie navraag bij 
de stedenbouwkundig ambtenaar, die bevestigt dat een schuilhok volgens de nieuwe 
wetgeving een oppervlakte van 40m2 mag hebben. 

Op 25 januari 2017 gaat de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur andermaal ter plaatse 
en opnieuw wordt vastgesteld dat het terrein nog niet in voldoende mate werd hersteld: 
achter het reeds bestaande schuilhok werd een nieuwe constructie geplaatst en links van de 
constructie staat een waterton met daarnaast betonnen platen. Rechts van de constructie is 
de weg naar de piste nog steeds verhard met steenpuin. en 
werden op 2 februari 2017 nogmaals aangemaand het perceel in de oorspronkelijke staat te 
herstellen. 

Op 12 mei 2017 dient de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur, na positief advies van de 
Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, een herstelvordering in bij het Parket. De 
herstelmaatregelen uit te voeren binnen een termijn van zes maanden, bestonden eri_n: 
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alle materiaal en materieel op het terrein te verwijderen, evenals de verharding en 
de aangelegde rljpiste en het terrein te herstellen naar zijn oorspronkelijke staat, 
dat van agrarisch landschap; 

de constructie op het terrein die dienst doet als stalling voor paarden en 
opslagruimte voor voeders terugbrengen naar een schullhok conform de vereisten 
In het vrijstellingsbesluit. 

In een herverhoor op 16 Juni 2017 verklaarden en dat: 

alle materiaal en materieel verwijderd werd, met uitzondering van een watervat, 
een plastic kuip en een badkuip die in het midden van de weide staat, nu deze 
dienen ais drinkwatervoorziening voor de paarden. Ze gaan alle vaten en kuipen 
weghalen, zodat alles kan geregulariseerd worden; 
de verharding vooraan het perceel is verwijderd; 
de rijplste nog niet is verwijderd, maar dat zij dit ook zullen doen binnen de 
termijn; 

ze de stallen zullen omvormen tot één schuilhok met één open zijde; 
ze erop rekenen dat ze alles in de maand oktober in orde kunnen brengen. 

Op 20 oktober 2017 wordt door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vastgesteld dat 
het perceel nog niet In voldoende mate werd hersteld: de tussenwand in het midden van de 
s~alllng werd voor de helft verwijderd; er werden hekkens geplaatst om de stalling af te 
plaatsen en de zandplste is nog steeds aanwezig. 

Op 28 februari 2019 werd door de verbalisant ruimtelijke ordening vastgesteld dat het perceel 
gedeeltelij k werd hersteld. De aangelegde rijpiste werd nog niet volledig verwijderd en er 
bevond zich nog materiaal en materieel op het terrein. 

Bij pv van 12 december 2019 werd dan uiteindelijk vastgesteld door het departement 
Omgeving van de Vlaamse Overheid dat het perceel in voldoende mate werd hersteld. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van een 
constructie met hekkens en een zandpiste zonder stedenbouwkundige vergunning in de 
periode van 1 januari 2012 tot 3 oktober 2017. 

2. 
De schuld van eerste en tweede beklaagde aan de hen ten laste gelegde feiten staat 
ontegensprekelijk vast. De rechtbank verwijst hiervoor naar de op verschillende tijdstippen 
gedane vaststellingen aangaande de Illegale constructie en de zandpiste evenals het feit dat 
door beklaagden geen verweer werd gevoerd dienaangaande. 
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3.3 Straftoemeting 

1. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagden zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinstoestand en 
arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 

De ernst van het door beklaagden gepleegde misdrijf mag niet worden geminimaliseerd. De 
regels van ruimtelijke ordening bestaan in het belang van allen en hebben specifiek tot doel de 
leefbaarheid te waarborgen voor eenieder van het ruimtelijke landschap. De in dat kader 
opgelegde vergunningsplicht moet specifiek een onderzoek mogelijk maken aangaande de 
eventuele repercussies van het oprichten/plaatsen van bepaalde constructies of het 
aanbrengen van wijzigingen aan het landschap. Het plaatsen van een constructie en het 
aanleggen van een zandpiste zonder daartoe de noodzakelijke stappen te hebben doorlopen 
doorkruist dan ook flagrant het gevoerde beleid inzake ruimtelijke ordening. Beklaagden 
plaatsten hun eigen belangen boven die van de gemeenschap. 

3. 
is een zelfstandig tuinaanlegger en momenteel 45 jaar oud. Zijn strafregister Is 

niet blanco. In het verleden werd hij 2 keer veroordeeld wegens verkeersinbreuken. 

is momenteel 42 jaar oud. Zij heeft een blanco strafregister en werkt mee in het 
bedrijf van haar man, 

4. 
Op de openbare terecht zitting van 22 juni 2020 vroegen beklaagden er rekening mee te 
houden dat zij in de tussentijd, vrijwillig, het perceel volledig in de oorspronkelijke staat 
hadden hersteld. Zij vroegen het begane misdrijf met mildheid te beoordelen en eventueel een 
opschorting toe te staan. 

Aan de voorwaarden voor het toestaan van de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling Is op zich voldaan. Het Openbaar Ministerie adviseerde echter negatief 
aangaande de opschorting. De rechtbank gaat niet in op het verzoek tot opschorting van de 
beide beklaagden. De rechtbank Is van oordeel dat de gunst van de opschorting onvoldoende 
in verhouding staat met vooral de duurtijd dat de wederrechtelijke situatie is blijven bestaan. 
Beklaagden hebben veel tijd nodig gehad om de situatie te regulariseren en hebben daartoe 

. veel kansen gekregen. De rechtbank wijst erop dat het pv dat het volledig herstel attesteert 
slechts dateert van 5 december 2019. De eerste vaststelling van het misdrijf dateert van 27 
november 2015 en nadien werden meerdere controles uitgevoerd waarbij steeds bleek dat de 
illegale constructie en zandpiste nog steeds (minstens gedeeltelijk} aanwezig waren. 
Gedurende al deze jaren konden beklaagden dus genieten van hun zandplste. 
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Beklaagden hebben lang getalmd om het perceel te herstellen en de rechtbank zal dergelijk 
gedrag niet belonen met een opschorting. 

Ondergeschikt vroegen beklaagden hen een geldboete waarvan een deel met uitstel toe te 
staan. De rechtbank gaat in op dit verzoek van beklaagden en houdt rekening met het fe it dat -
ondanks het lang heeft geduurd om tot een volledig herstel te komen - beklaagden wel 
degelijk tot volledig herstel zijn overgegaan. De rechtbank legt beklaagden dan ook een 
geldboete op, waarvan een deel met uitstel, zoals nader bepaald In het dispositlef. 

4. HERSTELVORDERING 

Een herstelvordering werd Ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 3 
maart 2017. Op 20 april 2017 verleende de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een 
positief advies. Bij pv van 12 december 2019 stelde de afdeling Handhaving binnen het . 
departement Omaevin'1' van de Vlaamse Overheid vast dat op 5 december 2019 bleek dat het 
perceel in voldoende mate werd hersteld. De herstelvordering 
is bijgevolg zonder voorwerp. 

5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 
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, 38, 39, 40, 50, 66; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake 
justitie (B.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.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

en 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

1 

1 

1 

1 
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veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 4.000,00 
EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x 8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging yan de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste 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; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

.. .. ,. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 4.000,00 
EURO, zijnde een ge)dboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x 8); 
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zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Blidragen • vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede 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 bij drage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken; 

veroordeel t tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsblJstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

• * * 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelUk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 280,79 euro. 

HERSTEL 

De recht bank stelt vast dat de herstelvordering lastens eerste en tweede beklaagde zonder 
voorwerp is. 

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

Dit vonnis Is in openbare terechtzitting uitgesproken op EENENTWINTIG SEPTEMBER 
TWEEDUIZEND TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit: 

, rechter, voorzitter van de 013M kamer, 

In aanwezigheid van substituut-procureur des Konings 
Met hfüt:mrl 11,:,n oriffi<!r G. De Visscher 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan hel Openbaar Ministerie. 

Dendermonde, de Z ~ S~P, 2020 
De griffier-hoe#JAe 7!ii , 




