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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

1. geboren te op ingeschreven 

2. 

te van Belgische nationaliteit 

⇒ Ter terechtzitting van 05 oktober ZOZO niet aanwezig, evenmin 
vertegenwoordigd, aldus verstek makend 

met BTW nummer 
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

~ Ter terechtzitting van 05 oktober 2020 vertegenwoordigd door 
mr. advocoat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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, verkavelingsvergunning, 
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, 

namelijk het perceel gewoonlijk te hebben aangewend voor de grootschalige opslag van 
materiaal dienstig voor nutsleidingen, zoals o.a. meters lange buizen, bobijnen en kabels; 

op een perceel gelegen te kadastraal gekend al! 

wonende te 
voor notaris 
gekend als 

in eigendom toebehorend aan geboren t€ op 
ingevolge akte van aankooo dd. 24/02/1986, verleden 

en het oerceel ~elegen te kadastraal 
in eigendom toebehorend aan 

geboren te op vonende tE 
ingevolge akte van aankoop dd. 15/01/1988, verleden voor notaris 
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(art. 4.2.1., 5°, 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) 

Te in de periode van 14 juli 2016 tot en met 11 januari 2019 (zie stukken 3-4, 8-9, 
10, 15-19. 34-42. 49-58\ 
door 

1-e,ten voor 01/03/2018 strafüaar gesteld door art. 6.1.1 al 1-1° Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

B gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens 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 parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavellngsvergunning, 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, 

namelijk het perceel gewoonlijk te hebben aangewend voor het parkeren van voertuigen, 
aanhangwagens en opleggers; 

op een perceel gelegen tE kadastraal gekend :.ll 

wonende te 
voor notaris 
gekend als 

in eigendom toebehorend aan geboren te 
ingevolge akte van aankoop dd. 

en het oerceel ~elegen te 
in eigendom toebehorend aan 

, geboren te 
ingevolge akte van aankoop dd 

op wonende te 
, verleden voor notaris 

lp 

,erleden 
kadastraal 

(art. 4.2.1., 5°, b), 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) 

Te in de periode van 14 juli 2016 tot en met 11 januari 2019 (zie stukken 3-4, 8-9, 
10, 15-19, 34-42, 49-58) 
door 

Feiten voor 01/03/2018 strafbaar gesteld door art. 6.1.1 al 1-1 • Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 
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2. PROCEDURE 

0e rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 5 oktober 2020. 

Oe rechtbank nam kennis van de stukken van de rechbpleglng en hoorde de aanwezige 
partijen. 

Eerste beklaagde was niet aanwezig op de zitting en liet zich niet vertegenwoordigen alhoewel 
hij rechtsgeldig werd opgeroepen. Hij liet dus verstek. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 

Met een brief van 14 juli 2016 verzocht de gemeente aan de politie om ter plaatse te 
gaan op de percelen te ~n er een pv op te maken aangezien er daar een 
transportbedrijf wordt uitgebaat hoewel er geen vergunningen waren afgeleverd voor 
dergelijk transportbedrijf, noch voor het stallen van allerlei materialen en voertuigen. 

Op 26 oktober 2016 kwam de politie ter plaatse bij de transportfirma in de in 

Aan cie voorzijde van de percelen Is de woning gelegen van de zaakvoerder. Achteraan de 
loods is een afdak voor een olietank. Op het terrein staan bobijnen met kabels en lege 
bobijnen. Er staan ook verschillende aanhangwagens. Langs de perceelsgrenzen aan de 
achterzijde staan lange zwarte kunststoffen buizen gestockeerd dienstig voor de aanleg van 
nutsvoorzieningen. 
De loods ligt in agrarisch gebied. Er is geen milieuvergunning voor de uitbating van een 
transportbedrijf. 

2. 
Oo 13 december 2016 werd verhoord. Hij is de zaakvoerder van d, 

Ze zijn actief in oe transportsector en hij stelt drie mensen te werk. Hij is de 
eigenaar van de percelen. De loods is vergund als landbouwstal. Vroeger was hij landbouwer 
maar hij had geleidelijk aan zijn activiteiten verlegd naar transport. Op het terrein doet hij 
opslag van materialen dienstig voor nutsleidingen en dergelijke meer. In de loods doet hij 
onderhoud van de vrachtwagens en de aanhangwagens. Hij zou een regularisatie aanvragen 
voor de functiewijziging van de loods. Een milieuvergunning had hij nooit aangevraagd omdat 
hij die toch niet zou krijgen. 

diende op 5 september 2018 een regularisatievergunning In maar deze werd 
door het college geweigerd. Oe loods bleek ook niet gebouwd volgens de vergunning. 
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Er werd een herstelvordering opgemaakt door de burgemeester van de gemeente en 
ingeleid bij het parket via een gewone brief van 20 august us 2019. Er werd een positief advies 
verleend door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Er wordt een herstel in de 
oorspronkelijke staat gevorderd wat inhoudt het stoppen van de activiteiten van het 
transportbedrijf en het verwijderen van alle constructies, verhardingen, buitenopslag van 
materiaal en het stallen van voertuigen. Dit binnen een termijn van drie maanden onder een 
dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

3. 

Op de zitting van 11 mei 2020 verzocht de rechtbank het openbaar ministerie om een nazicht 
te doen naar de huidige situatie. De politie begaf zich op S augustus 2020 ter plaatse en stelde 
vast dat er geen activiteit meer was. De betonconstructie naast en achter dP. h;:,no;:,r was 
verwijderd. Er stonden eveneens geen voertuigen meer op het terrein de 
zoon van beklaagde, deelde mee dat het bedrijf momenteel gevestigd was op de 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechth;:,nk ""'antwoorden wegens het gewoonlijk gebruiken 
van een perceel in de voor het opslaan van materialen dienstig voor 
nutsleidingen en voor het parkeren van voertuigen, aanhangwagens en opleggers in de 
periode van 14 juli 2016 tot en met 11 januari 2019. 
Op de zitting van 5 oktober 2020 werden de feiten op zich niet betwist. 

2. 
Gelet op de vaststellingen door de polit ie ter plaatse, de foto's in het strafdossier en nu de 
feiten door beklaagden niet worden betwist, staat het vast dat beklaagden in de ten laste 
gelegde periode de percelen gelegen te gewoonlijk gebruikten voor de 
grootschalige opslag van materialen en voor het parkeren van voertuigen, aanhangwagens en 
opleggers. 

Eerste beklaagde is zaakvoerder van tweede beklaagde. Hij stond in voor de opvolging van de 
vergunningen en had hierover de · eindverantwoordelijkheid. De bewezen verklaarde feiten 
kunnen hem worden toegerekend. 

De bewezen misdrijven houden verband met de verwezenlijking van de doelen van tweede 
beklaagde, namelijk de uitbating van het transportbedrijf. Gelet op de manifeste, grootschalige 
inbreuken en de duur van de feiten die blijk geven van een gewoonte om de vergunningsplicht 
naast zich neer te leggen, gaat het niet om een alleenstaande fout van een natuurlijke 
persoon, maar om een beleid binnen de rechtspersoon dat geen voldoende aandacht schonk 
aan de regelgeving en een jarenlange uitbating zonder vergunning mogelijk maakte en toeliet. 
Dit maakt een eigen fout uit van de rechtspersoon die hem kan worden toegerekend. 
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De fouten van eerste beklaagde werden wetens en willens gepleegd nu eerste beklaagde 
bewust en vrijwillig handelde en een rechtvaardigingsgrond of schulduitsluitingsgrond niet 
aannemelijk maakt. 

3.3 Straftoemeting 

1. 

De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen A en B samen, met name de zwaarste. 

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 eerste 
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 
beklaagden ertoe aanzetten In de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagden hebben gedurende een ruime periode een transportbedrijf uitgebaat zonder de 
nodige vergunningen om materialen te stapelen op de terreinen en voertuigen te parkeren. De 
straf moet beklaagden duidelijk maken dat de naleving van de stedenbouwkundige regels 
ernst ig te nemen is in het belang van een goede ruimtelijke ordering. 

3. 
is 58 jaar oud en werd viermaal veroordeeld voor verkeersinbreuken. 

De werd opgericht in 2004 en werd éénmaal veroordeeld door 
de politierechtbank voor een verkeersinbreuk. 

Gelet op de ernst en de duur van de feiten gaat de rechtbank niet in op de gevraagde gunst 
van de opschorting. De hierna bepaalde geldboetes zijn passend en noodzakelijk om 
beklaagden de ernst van de feiten te doen beseffen en als maatschappelijke vergelding voor de 
langdurige aantasting van de ruimte. De rechtbank zal wel een groot deel van de geldboete 
opleggen met de gunst van het gewoon uitstel nu beklaagden intussen overgegaan z.ljn tot het 
volledige herstel en gelet op de nog relatief gunstige strafverledens van beklaagden. 

4. HERSTEL 

Gelet op de vaststelling door de politie op 5 augustus 2020 dat alle materialen en voertuigen 
weg waren en het transportbedrijf verhuisd was, is het gevorderde herstel thans zonder 
voorwerp. 

i 

1 
1 

' l ! 
! 

l 



Rechtbank van eer5te aanleg Oost-Vlaanderen • afdeling Dendermonde • 

. .. . ---- - ---- - ---------- ---

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat de door beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, houdt 

de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6, TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere 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. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 66, 79, 80; 
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 
BIJ VERSTEK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A en B; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten sa men tot een GELDBOETE van 
1.600,00 EURO, zijnde een geldboete van 200,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(x8); 

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 2 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenujtyoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 
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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 verplicht ing 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 overeenkomst ig artikel 91, 2d• lid van het koninkl ijk 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 Begrot ingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

. .. . 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A en B; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(x8); 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van 3.200 euro, zijnde 400.00 euro verhoogd met 70 opdeciemen (x8) 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 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel t en gevolge heeft gehad. 
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Biidragen - vergoeding 

De rechtbank: 

Kosten 

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 bet alen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzeltt!lijke gewelddaden; 

legt tweede 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 tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedel ijnsbijstand, tot het 

betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdeli jk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 311,67 euro, meer de betekenlngsl<0sten van huidig vonnis 
voor wat betreft de eerste beklaagde. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering van de burgemeester van de gemeente 
zonder voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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

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

recht er, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met biic:t:=tnrf ,,!tio..o"t.U•~r 

substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar· Ministerie. 
Dendermonde, de O 3 NOV. 2020 

De 9f}f!ier-h00fd vaR dienst, 

.i t 

(!J 

~ 

\ ._ 
·-. , .. " __ 




