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HET OPENBAAR MINISTERIE, 

Tegen: 

442 , geboren te op wonende te 

Beklaagde, verschijnende in persoon, 

Beklaagd van: 

Te 

A. Op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode van 01.07.2010 tot en met 31.07.2010 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 

vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 

vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4°, het aanmerkelijk wijzigen 

van het reliëf van de bodem, hetzij door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te 

diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt, namelijk door het verharden van een 

stuk tuingrond met een oppervlakte van 15 meter op 40 meter met fijne steenslag te hebben 

uitgevoerd. 

B. In de periode van 01.07.2010 tot en met 18.08.2016 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 

vernietiging, 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°a, het gewoonlijk 

gebruiken, aanleggen of inrichtingen van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 

voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval, namelijk voor het opslaan van 

legercontainers zowel voor de opslag van diverse materialen, als voor het gebruik als atelier, van 

afzetbakken, van een groene legertent op betonsokkels, een personenwagen merk Volvo, betonnen 

platen, bigbags, tanks voor vloeistoffen en elektrische groepen, oude machines en oud ijzer e 

steenpuin te hebben uitgevoerd. 

Op het perceel gelegen te , gekadastreerd als 

zijnde een huis met een oppervlakte van 9 a 37 ca, eigendom van 

van schenking verleden door notaris te op 

ingevolge akte 
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. De rechtbank heeft de overige stukken van de rechtspleging gezien. 

De rechtbank heeft ter zitting van 20/04/2018 gehoord: 

- het Openbaar Ministerie in zijn eis. 

-de beklaagde in zijn verdedigingsmiddelen. 

************* 

Gelet op de dagvaarding, 

Gelet op het plaatsbezoek bevolen bij tussenvonnis van 30.03.2018. 

A. DE FEITEN 

Beklaagde wordt vervolgd onder de tenlastelegging A om te een stuk tuingrond met een 

oppervlakte van 15 meter op 40 meter met fijne steenslag te hebben verhard en dit in de periode 

gaande van 1 juli 2010 tot 31 juli 2010. 

Onder de tenlastelegging B wordt beklaagde verder vervolgd om deze grond te hebben gebruikt voor 

het opslaan van legercontainers zowel voor opslag van diverse materialen, als voor het gebruik als 

atelier, van afzetbakken, van een groene legertent op betonsokkels, een personenwagen merk Volvo, 

betonnen platen, bigbags, tanks voor vloeistoffen en elektrische groepen, oude machines en oud 

ijzer en steenpuin, en dit in de periode gaande van 1 juli 2010 tot en met 18 augustus 2016. 

B. BEOORDELING 

1. De tenlasteleggingen 

Bij nazicht van de omschrijving dient de rechtbank oog te hebben voor de aard van het misdrijf en 

het tijdstip van de beweerde inbreuken. 

Op basis van de elementen van het strafdossier waarop de rechtbank vermag acht te slaan, is de 

rechtbank van oordeel dat volgende feitelijke handelingen worden ten laste gelegd van beklaagde en 

welke op hun strafbaar karakter dienen te worden beoordeeld: 

de verharding van tuingrond met fijne steenslag zonder stedenbouwkundige vergunning {A) 

de verharde tuingrond te hebben gebruikt voor het opslaan van allerlei materialen, 

voorwerpen en goederen {zoals omschreven in de dagvaarding) zonder stedenbouwkundige 

vergunning {B) 

De tenlastelegging A betreft een aflopend bouwmisdrijf. Dit misdrijf is op heden nog niet verjaard. 
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Het strafdossier bevat diverse stuitingsdaden o.m. het navolgend proces-verbaal van vaststelling 

VU.668.rw.201901/2015 van 5.08.2015 dat als een laatste nuttige stuitingsdaad kan worden 

beschouwd. Vanaf deze datum loopt opnieuw de 5 jarige verjaringstermijn van de strafvordering. 

Het stelselmatig door de jaren heen gebruiken van een stuk (verharde) tuin voor de opslag van 

allerlei materialen, voorwerpen en goederen (zoals bepaald in tenlastelegging B) betreft een 

voortdurend misdrijf of gewoontemisdrijf. 

Een gewoontemisdrijf is een misdrijf dat bestaat uit het herhaaldelijk plegen van op zichzelf 

straffeloze handelingen. Er wordt gesteld dat waar enkel het gewoonlijk gebruik geviseerd wordt 

door de VCRO, hieruit volgt dat het misdrijf afgeleid uit de miskenning van die vergunning een 

gewoontemisdrijf is. Eén en ander impliceert dat zolang een perceel gewoonlijk gebruikt wordt, de 

strafbare toestand blijft bestaan. 

Dit heeft tot het gevolg dat de verjaring van de strafvordering pas begint te lopen vanaf het plegen 

van het laatste feit dat tot het gewoontemisdrijf behoort. 

Dit werd bevestigd door het Hof van Cassatie in een belangrijk arrest van 6 december 2011. 

Gelet op de talrijke vaststellingen gedaan door de Inspectie RWO West-Vlaanderen, de lokale politie 

de eigen bekentenissen van beklaagde, de gedane vaststellingen naar aanleiding van het 

plaatsbezoek van 18 april 2018 en de concrete gegevens van het strafdossier, komen de aan 

beklaagde ten laste gelegde feiten (A en B) naar genoegen van recht bewezen voor. 

2. De herstelvordering 

De Inspectie RWO West-Vlaanderen formuleerde bij brief van 8 december 2015, gericht aan het 

ambt van de Procureur des Konings, een herstelvordering in de zin van artikel 6.1.41 VCRO voorzien 

van het positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand. 

Het gevorderde herstel is voldoende concreet gemotiveerd door de Gewestelijk Stedenbouwkundig 

inspecteur in functie van een goede ruimtelijke ordening. 

De plaats van de bouwovertreding is volgens het gewestplan Diksmuide-Torhout gelegen in een 

woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. 

Door de ligging ervan in beschermd stadsgezicht van -centrum, is er sprake van een visuele 

vervuiling en een minwaarde voor de historische context van de omgeving. 

Tot de herstelvordering werd beslist door de bevoegde instantie met inachtneming van de 

substantiële vormvoorschriften. Het blijkt niet dat zij werd genomen met machtsafwending, 
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machtsoverschrijding of miskenning van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Zij strookt 

met de wet en legt aan de beklaagde geen onredelijk hoge lasten op. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert de niet-nakoming van het bevel tot herstel in 

de oorspronkelijke toestand te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

Gelet op het jarenlang talmen van de beklaagde om tot het volledig herstel over te gaan, wordt 

terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van de bevolen 

herstelmaatregel. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke 

aansporing van de beklaagde. 

Naar het oordeel van de rechtbank kan de herstelvordering in al haar facetten worden ingewilligd. 

3. Straftoemeting. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met 

- het blanco strafrechtelijk verleden van de beklaagden 

- de concrete ligging van de stedenbouwinbreuken in het centrum van 

- de bereidwilligheid van beklaagde om het terrein te saneren weliswaar op onvolledige wijze 

waarbij hem heel veel tijd werd verleend. 

Om beklaagde aan te zetten in de toekomst de stedenbouwregelgeving nauwgezetter te respecteren 

dringt de hierna bepaalde bestraffing zich op. 

De rechtbank is verder van oordeel dat de verschillende misdrijven omschreven onder 

tenlasteleggingen A en B de uitvoering zijn van een zelfde strafbaar opzet waardoor slechts één 

straf, namelijk de zwaarste dient te worden opgelegd. 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afgekort "VCRO"} voorziet in een gevangenisstraf van acht 

dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen 

alleen. 

Naar het oordeel van de rechtbank komt een passende geldboete passend voor ten belope van €300 

Gezien de artikelen : 

40, 100 van het Strafwetboek; 

6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

5 en 6 van de Wet van 19.03.2017, 

91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten 

in strafzaken, 

28 en 29 Wet van 1 augustus 1985; 

1 Wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd en aangevuld tot op heden; 

2 en volgende van de Wet van 15 juni 1935, 
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162, 182, 189, 190, 194 van het Wetboek van Strafvordering door de Voorzitter aangeduid; 

Om deze redenen, DE RECHTBANK, rechtdoende op tegenspraak, 

Verklaart de tenlasteleggingen A en B in hoofde van de beklaagde bewezen 

Veroordeelt de beklaagde voor de bewezen verklaarde tenlasteleggingen A en B tot: 

- een geldboete van DRIEHONDERD EURO, verhoogd met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 

DUIZEND ACHTHONDERD EURO of een vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN. 

Beveelt aan beklaagde over te gaan tot het herstel van de plaats te nader in de 

oorspronkelijke dagvaarding vermeld, in de oorspronkelijke toestand binnen een termijn van zes 

maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden, het herstel van de plaats 

in de oorspronkelijke toestand omvattend: 

-het verwijderen van alle geplaatste materialen en goederen uit de tuinen van de in de hierboven 

vermelde omschreven percelen. 

-de materialen dienen gebracht te worden naar een hiertoe geschikte locatie of erkende stortplaats 

-de tuinen en hun gronden dienen gesaneerd te worden. De aanwezige verharding dient van het 

terrein te worden verwijderd en de bodem dient te worden opgevuld met streekeigen aarde. Het 

maaiveld dient weer hersteld te worden in zijn vorige staat (=tuin bij woning). 

Inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde 

en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

Beveelt dat voor het geval dat de plaats niet in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld binnen 

voormelde termijn de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en/of het college van burgemeester 

en schepenen van de stad van ambtswege in de uitvoering ervan kunnen voorzien, in 

overeenstemming met wat is bepaald in art. 6.1.46 VCRO. 

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door elke 

veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van 250 euro per dag vertraging in de nakoming 

van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van zes maanden vanaf de dag waarop 

dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten, berekend en vastgesteld samen op negenenzeventig euro 

eenenveertig cent, meer een vergoeding van éénenvijftig euro en twintig cent. 

Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van twintig euro 

(€20,00) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand. 
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En gezien de hogervermelde veroordeling. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde verplicht is tot het betalen van een bedrag van één keer 

vijfentwintig euro bij wijze van financiering van het Fonds ingesteld bij artikel 28 van de wet van 1 

augustus 1985, bedrag vermeerderd met zeventig deciemen, zij een bedrag van één keer 

tweehonderd euro. 

Uitgesproken in de Nederlandse taal, in het gerechtsgebouw te Veurne, in openbare zitting, op 

bovengenoemde datum in aanwezigheid van: 

D. DERAEVE, Alleenzetelend Rechter, Voorzitter van de V17 Kamer, P. T'JONCK, Substituut procureur 

des Konings, E. DUJARDIN, griffier, 

E. DUJARDIN <:.:::"� .  ERAEVE 




