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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

op 
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geboren te 
ingeschreven te 
nationalitelt, RRN: 

van Belgische 

=:> Ter terechtzitting van 04 Januari 2021 in persoon aanwezig 

1. TENLASTELEGGING 

als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

Optrekken of plaatsen van constructie -zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten 
vanaf 01 maart 2018 

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavellngsvergunnlng, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij In strijd met de betreffende 
vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 
termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelljk: 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

en van 
wonende te 
door notaris te 

door een reclamebord te hebben geplaatst 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

geboren te op beiden 
bij akte d.d. 25 oktober 2016 verleden 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1 •, en 6.3.1. § 1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2018 !stuk 26) 

* .. * 
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2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding door het openbaar ministerie waardoor de zaak 
aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar het 
onroerend goed is gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 4 januari 2021. 

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

3. 

3.1 

1. 

BEQORDEUNG OP SJRAFGEBIED 

Overzicht van de feiten 

De gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur stelde op 28 februari 2019 vast dat er een 
reclamebord werd geplaatst op de gevel van de 

in zonder vergunning. Na een brief van de dienst Omgeving van de stad 
werd een regularisatieaanvraag Ingediend. Deze werd echter geweigerd door het college bij 
besluit van 15 april 2019. Het bord springt 1 meter uit de gevel, terwijl binnen een beschermd 
stadsgezicht de uitsprong moest beperkt blijven tot 30 cm. De grootte van het bord (1 op 1 
meter) was ook niet inpasbaar in het straatbeeld. 
De plaats is gelegen In woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde. 

2. 
Beklaagde werd verhoord op 7 juni 2019. HIJ verklaarde zelf de opdracht gegeven 
te hebben voor het plaatsen van het bord. Hij huurt het winkelpand en heeft de beslissing 
genomen zonder medeweten van de eigenaars. Hij had het bord ergens in oktober geplaatst. 
Hij had het zelf geplaatst zonder architect. Hij wist niet dat dit niet mocht zonder vergunning. 
Hij had een regularisatie gevraagd online via het omgevingsloket. Indien het weg moet, wa.s hij 
bereid om het te verwijderen. 

3. 
De gsl van de gemeente lolceren heeft een herstelvordering Ingeleid bij het parket met een 
gewone brief van 13 maart 2020. De gemeentelijk stedenbouwkundig Inspecteur vraagt de 
verwijdering van het reclamebord. Er wordt geen dwangsom gevorderd. De Hoge Raad heeft 
op 28 februari 2020 positief advies verleend. 
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3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van een 
redamebord zonder omgevingsvergunning. 

2. 
Beklaagde heeft ter zitting de feiten niet betwist. Hij stelde dat hij niet wist dat hij een 
vergunning nodig had voor het bord. Na de weigering van de vergunning had hij het bord 
we~ehaald in de periode februari-maart 2020. Sinds mei 2020 huurde hij het pand in de 

niet meer en had hij zijn zaak van pelletkachels verhuisd. 

3. 
Gelet op de vaststelling op 28 februari 2019 dat beklaagde een groot storend reclamebord had 
opgehangen aan de gevel van zijn winkel en nu beklaagde de feiten niet betwist, zijn de feiten 
van de enige tenlastelegging in hoofde van beklaagde bewezen. 

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 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

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

2. 
Beklaagde stoorde zich niet aan de vergunningsplicht en plaatste een groot reclamebord 
zonder vergunning in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Beklaagde dacht hierbij enkel 
aan zîjn eigen financiële en commerciële voordelen. 

3. 
Beklaagde is 29 jaar oud en werd door de jeugdrechtbank berispt voor opzettelijke slagen, 
tweemaal veroordeeld voor verkeersinbreuken en éénmaal correctioneel veroordeeld tot een 
jaar gevangenisstraf met uitstel voor opzettelijke slagen en verboden wapendracht. Deze 
laatste veroordeling is van na de thans bewezen feiten zodat beklaagde nog in aanmerking 
komt voor alle gunsten. Gelet op de beperkte ernst van de feiten en het feit dat het herstel 
reeds werd bereikt, gaat de rechtbank in op de vraag van beklaagde om hem de gunst van de 
opschortîng te verlenen. Beklaagde moet beseffen dat dit een gunst is en dat er alsnog een 
straf kan worden opgelegd indien hij nieuwe misdrijven zou plegen binnen de proefperiode die 
op drie jaar wordt bepaald. 
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4. HERSTEL 

Nu het reclamebord intussen werd verwijderd en de handelszaak van beklaagde is verhuisd, is 
de herstelvordering thans zonder voorwerp. 

5. BEOORDELING OP BURGERLUK GEBIED 

Nu er geen aanwijzingen zijn dat er burgerlijke belangen z.ijn die niet in staat van wijzen zijn, 
houdt de rechtbank de burgerlijke belangen niet ambtshalve aan. 

6. 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, 66; 
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). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIEP 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van beklaagde 
gedurende een proeftermijn van 3 jaar. 

BHdrage - veweding - kosten 

De rechtbank: 

legt 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 beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 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: 
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veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
282,34 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

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

Dit vonnis IS in openbare terechtzitting uitgesproken op EEN FEBRUARI TWEEDUIZEND 
EENENTWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Dendermonde, 013M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Me.tml5,tatt_d varrnriffler 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar Ministerie42 421 Dendermonde, de O 2 FEB, ,0, 

n.,. nrlffl,:,r.hn.-.fn ""'n ,;ionct 

griffier-hoofd van -tllénst 

substituut-procureur des Konings 




