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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKlAAGDEN 

1. 

393 2. 

met als KBO-nummer 
maatschappelijke zetel gevestigd te 

·-
•, met 

~ Ter terechtzitting van 06januari 2020 niet vertegenwoordigd, aldus 
verstek makend 

. wonende te 
Belgische nationaliteit 

, geboren te ·Op 
f van 

.::;) Ter terechtzitting van 06januarl 2020 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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

A aanmerkelijk wijzigen van reliëf van bodem 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 aanmerkelijk wijzigen van het rell~f van de bodem, onder meer 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, hetlij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavellngsvergunning, omgevlngsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevlngsvergunnlng voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, 'te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld In artikel 6.1.1. lid 3 van de voornoemde 
Codex, In stand gehouden, namelijk 

op het perceel gelegen te 

maatschappelijke zetel te 
verleden door notaris 

, eigendom van 

•te ' 

·, kadastraal gekend als 
, met 

, bij aankoopakte van 

meer bepaald een bestaande weide te hebben genivelleerd, met als doel een containerveld 
aan te leggen, zondèr omgevlngsvergunnlng 
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(art. 4.2.1., 4•, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.l.l.lld l, 1•, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te In de periode van 1 maart 2017 tot en met 11 september 2017 (zie stukken 2-6, 57 
en 64-66) 
dOOl 

8 functioneel samenbrengen van materialen tot ~onstructie 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 functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie 
ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunnlng voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevlngsvergunnlng ·voor het verkavelen van gronden, 
heUl] In strijd met de betreffende vergunning. hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de betreffende vergunning. hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld In artikel6.1.1. lid 3 
van de voornoemde Codex, In stand gehouden, namelijk 

op het perceel gelegen te 

maatschappelijke zetel te 
verleden door notaris 

. eigendom van 

te · 

, kadastraal gekend als 
•, met 

., biJ aankoopakte van 22.08.2017 

meer bepaald een bestaande weide te hebben genivelleerd, en verharding te hebben 
aangebracht, met als doel een containerveld aan te leggen, zonder omgevingsvergunnlng 

(art. 4.1.1., 3• en 9•, 4.2.1., 1", b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening) 

Te In de periode yan 1 maart 2017 tot en met 11 september 2017 (zie stukken 2-6, 57 

en 64·66) 
door 

. . .. 

2. PROCEDURE 

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

de rechtbank. 

oe dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar de 

onroerende goederen zijn gelegen. 

De z.aak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 6 januari 2020. 



Redrt~n_k_va_n_e_e~ __ e_a_an-le_g_o_~_t_~~b-a_n_de-re_n_-_a_~_e_rm_g_D_en_d_e_rm_o_n_d_e·----------------------4-e_~_a_d ~ 

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 

1. 
Op 12 september 2017 stelde de verbalisant ruimtelijke ordening van de stad Lokeren vast dat 
op een terrein kadastraal gekend als , gelegen In agrarisch gebied, 
zonder vergunning een containerveld werd aangelegd bij een bestaand tuinbouwbedrijf. Op 
het tijdstip van vaststelling was het terrein reeds genivelleerd en was er een betonverharding 
aangebracht met een breedte van ca. 1 m over de volledige breedte van de serre (ca. 55 m). 
De omliggende grachten werden gekuist en het proflel werd gewiJzigd. 

Beklaagde verklaarde in verhoor het volgende. 

Hij is zaakvoerder van eerste beklaagde. 
Hij had contact opgenomen met .de Stad en dacht verstaan te hebben dat een 
bouwvergunning niet nodig was. 
Hij heeft geen aanvraag tot regularisatie Ingediend: dit Is geen prioritelt meer voor 

hem. 

Een herstelvordering werd opgemaakt door de Stad . De herstelvordering kreeg het 
positief advies van de Hoge Raad voor de HandhavingsultVoering op 26 oktober 2018. Er werd 
ge.steld dat de handelingen niet konden worden aanvaard wegens een gebrek aan functionele 
inpasbaarheld en visueel-vormelijke hinder die onaanvaardbaar is in de onmiddellijke 
omgeving. Het volgende herstel werd gevorderd. 

Het herstel in de oorspronkelijke toestand door het uitbreken van de niet-vergunde 
verharding. Het maalveld dient terug te worden hersteld In de oorspronkelijke 

toestand. 

Bij nazicht op 18 september 2019 bleek alles In de oorspronkelijke t~estand te zijn hersteld. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens aanmerkelijke rellêfwljzlglng 
door het nivelleren van een bestaande welde en het aanleggen van verharding zonder 
vergunning met als doel een containerveld aan te leggen. 

betwist de feiten niet. Hfj had vooraf naar de stadsdiensten gebeld en meende da~ 
er geen vergunning nodig was. 
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Oe buren hadden direct een klacht ingediend omdat zij een stulc grond wensten op te lcopen. 
Hij had onmlddellljk aUes weer hersteld en Intussen had hiJ zijn bloemenzaak verhuisd. 

2. 
Gelet op de vaststellingen door de verbalisant van de dienst ruimtelijke ordening van de stad 

op 12 september 2017, de foto's in het strafdossier en de verklaring var • is 
bewezen dat In de periode van 1 maart 2017 tot en met 11 september 2017 de 
welde nivelleerde en verhardingen aanbracht zonder vergunning. . heeft zijn schuld 
ook niet betwist. 

Voor wat beklaagde betreft staat het vast dat de 111isdrljven een Intrinsiek 
verband hebben met de verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen. 

Oe containers moesten Immers dienen om planten in te kweleen In het kader van de uitbating 
van . Binnen de bvba werd geen acht geslagen op de naleving van de 
wetgeving ruimtelijke ordening, wat een fout uitmaakt in het beleid van de rechtspersoon. 

De schuld van belde beklaagden aan de feiten van de tenlasteleggingen A en 8 staat vast. 

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 8 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 het strafrechtelijk verleden, 
en voor tevens met de gezinsteestand en arbeidssituatie, voor zover de rechtbank 

die kent. 

oe straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze mo~t 
beklaagde ertoe aanzetten In de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagden stoorden zich niet aan de vergunnlngspllcht en nivelleerden een welde en brachten 
verhardingen aan zonder vergunning met het oog op de uitbreiding van het tuinbouwbedrl~. 
Het belang van de gemeenschap bij de naleving van de voorschriften die een goede ruimtelijke 
ordening beogen, maakten zij ondergeschikt aan hun eigen persoonlijke en economische 
belangen. 

3. 
Eerste beklaagde werd tweemaal veroordeeld door de politierechtbank en 
liep één correctionele veroordeling op voor een Inbreuk Inzake arbeidsovereenkomst voor 
tijdelijke arbefd/ultzendarbeld. 

I 
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Tweede beklaagde is 46 jaar oud en werd al vijftien maal veroordeeld voor verkeerslnbreuken. 
Hij werd daarnaast correctioneel veroordeeld voor een inbreuk inzake individuele 
arbeidsovereenkomsten. Hij komt nog voor alle gunsten in aanmericing. 

4. 
Tweede beklaagdE verzocht de rechtbank om een milde bestraffing en de gunst van 
het gewoon uitstel. Gelet op het feit dat beklaagden onmiddellijk een einde stelden aan de 
werkzaamheden en de plaats in de oorspronkelijke staat herstelden, gaat de rechtbank in op de 
gun.st van het gewoon uitstel. De hierna bepaalde geldboete Is passend en noodzakelijk om 
bektaagden de ernst van de felten te doen Inzien. Beklaagden moeten beseffen dat het uitstel 
een gunst is en dat het uitstel kan worden herroepen wanneer er nieuwe mtsdrijven worden 
gepleegd. 

4. HERSTEL 

Gelet op de vaststellingen gedaan door de politie op 18 september 2019 waarbij werd gezien 
dat alles In oorspronkelijke toestand werd gebracht, heeft de herstelvordering geen voorwerp 
meer. 

5. BEOORDEUNG OP BURGERUJK GEBIED 

Omdat de door beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, houdt 
de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaandelitel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

Oe bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 t ot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190ter, 194, 195; 

Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 65, eerste lid, 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 8.5. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdedemen); 

Art. 6 Programmawet 11 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). 

BESUSSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK t en aanzien van 

aanzien van 

en BU VERSTEK ten 
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OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

veridaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de felten van de tenlasteleggingen A en B; 

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

veroordeelt eerste beklaagde voor deze felten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdedemen 
(x8}; 

verleent eerste beklaagde GEWooN UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het GEHEEL 
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 

geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bildragen 

De rechtbank: 

2. 

spreekt In hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAl een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdedemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financlering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrottngsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het 

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

. " . 

Oe rechtbank: 

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

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

I 
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veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GEL.DBOETE 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 termij n de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 2 maanden 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL yan de tenuitvoerlegging van bet 
GEHEEL 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 

Oe 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 bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

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

* * * 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdellik tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 52,66 euro, meer de betekeningskasten van huldig vonnis 
voor wat betreft eerste beklaagde. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

OP BURGERWK GEBIED 

Oe rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 
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Alles gebeurde in de Nederlandse tooi overeenkomstig de wet van 15 jun/1935. 

Seblad k 
an laatsre blad 

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

., rechter, voorzitter van de Dl 3M kamer, 

In aanwezigheld van 
M~d~ftler 

·voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar M in0J· s2terj,~.20 Dendermonde, de 0 4 - ... lU 

Oe griffier-hoofd ~A dieR&,, 

. Eerste substituut-procureur des Konings 




