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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

geboren te 

JP 
Belgische nationaliteit 

wonende te 

lJ1M.) 2. met BTW-nummer 
maatschappelijke zetel gevestigd te 

beklaagd van: 

met als KBO-nummer 

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

De eerste en de tweede 

A. 

Vonnisnr / 
p.2 

van 

met 

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, bepaalde handelingen te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden; namelijk 

op het perceel gelegen te 

te 

wonende te 

kadastraal gekend als 

eigendom van met maatschappelijke zetel 

ondernemingsnummer en van 

geboren te op 

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 

b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
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c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald: 

1. door het hoevegebouw grondig te hebben verbouwd en uitgebreid, in het bijzonder: 

a. de dakstructuur volledig te hebben vernieuwd en gewijzigd en langs de 

achterzijde een uitgerekte dakkapel te hebben voorzien 

b. de noklijn te hebben verhoogd 

c. langs de achtergevel een volume te hebben aangebouwd in 
metselwerk met daarop aansluitend een volume in glas 

d. alle originele houten vloerplaten te hebben verwijderd en vervangen 

door welfsels en beton 

e. de buitenmuren langs binnen te hebben voorzien van nieuwe muren in 

betonsteen 

te op niet nader te bepalen datum in de periode van 8 juli 2008 tot 1 

januari 2012 

(stukken 116, 229) 

2. door een klein gebouw, type bakkersoven op perceel nr. te hebben opgericht 

te op niet nader te bepalen datum in de periode van 8 juli 2008 tot 1 

januari 2012 (stukken 116, 229) 

3. door een stal te hebben gesloopt en een nieuwe stal, type veldkapel op perceel nr. 
te hebben opgericht 

te op niet nader te bepalen datum in de periode van 8 juli 2008 tot 1 

januari 2012 stukken 116, 229) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1 1° van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening en de feiten, voor zover gepleegd voor 1 september 2009 strafbaar 

ingevolge de artikelen 99, par.1 , 146,1°- 3° ,149 en 204 van het decreet houdende de 

organisatie van de Ruimtelijke Ordening dd. 18 mei 1999. 
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De eerste en de tweede 

B. 

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, bepaalde handelingen te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, namelijk 

op het perceel gelegen te 

te 

wonende te 

. kadastraal gekend als 

eigendom van met maatschappelijke zetel 

ondernemingsnummer en van 

geboren te op 

hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5°a) (het gewoonlijk gebruiken, 

aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 

voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

meer bepaald: het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van allerlei 

bouwmaterialen 

te van 8 juli 2013 (datum eerste vaststellingen � stuk 3) tot en met 19 april 

2016 (stuk 54 e.v.� datum laatste controle) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1" van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

De eerste en de tweede 

Met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 

onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
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bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 

bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep. 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te Gent (art. 6.3.1.§6 

VCRO). Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is 

van de telastlegging en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 

wetgeving inzake hypotheken. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse taal. 

2. De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 

6 november 2018. 

Bij tussenvonnis van 6 november 2018 werd meester 

aangesteld als lasthebber ad hoc voor 

advocaat te 

De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 5 maart 2019. 

Er werden conclusietermijnen bepaald. 

Op 5 maart 2019 werd de behandeling van de zaak uitgesteld naar de terechtzitting van 3 

september 2019 in afwachting van aanvullend onderzoek naar eerdere vaststellingen van 

2007 en ter kennisgeving aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van de nieuwe 

omgevingsvergunning van 22 oktober 2018. 

3. De rechtbank nam kennis van: 

de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur; 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
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substituut-procureur des Konings; 

het verweer van de eerste beklaagde, bijgestaan door meeste1 

advocaat te 

Vonnisnr / 

het verweer van de tweede beklaagde, vertegenwoordigd door meester 

3dvocaat te namens de lasthebber ad hoc; 

p.6 

het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschortingen 

van de uitspraak van veroordeling. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

4. De beklaagden zijn eigenaar van een oude hoeve te 

De hoeve is opgenomen in de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed. 

aan de 

Volgens het gewestplan 

in agrarisch gebied. 
(Koninklijk Besluit van 24 maart 1978) ligt het perceel 

5. Na een klacht ging de politie op 8 juli 2013 ter plaatse samen met de gemeentelijk 

stedenbouwkundig ambtenaar en stelde vast dat: 

- de schuren/stallen op het voorste perceel · ) grotendeels herbouwd/verbouwd zijn. Er 

zijn nieuwe gevels. Er zijn wijzigingen in de gevelopeningen. In en rond de schuren is er 

bouwmateriaal allerhande gestapeld; 

- op perceel is het dak van de woning vernieuwd; 

- gevels werden herbouwd - uitgebreid, wijzigingen werden aangebracht in de 

gevelopeningen; 
- aan de achterkant van het woninggedeelte werd een nieuwe constructie in glas 

aangebouwd; 

- een klein woningbijgebouw (type bakkersoven) werd gebouwd en een volledig nieuw 

gemetste stal werd gebouwd. 

De politie nam foto's waarop te zien is dat de werken nog aan de gang waren. 

Er werd een stakingsbevel opgelegd. Dat werd op 17 juli 2013 bekrachtigd door de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

6. De eerste beklaagde werd op 14 juli 2013 verhoord en verklaarde: 
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'Ik ben zowel in eigen naam als in naam van de te 
eigenaar van de locatie in de De vennootschap is 

ondertussen van adres veranderd. 
Het klopt dat er aan een woning en woningbijgebouwen werd gewerkt. 
Volgens mij gaat het hier om instandhoudingswerken en slechts een klein gedeelte 
wijzigingen. De laatste verbouwingen zijn van 2008/2009 en werden door mij uitgevoerd 
tijdens de weekends. 
In 2003/2004 had ik hiervoor een architect aangesteld. Het betreft 

te Betrokkene stelde dat ik geen bouwvergunningsaanvraag 
nodig had. 
Ik voerde eerst enige stabiliteitswerken uit. 
In die periode was er een plaatsbezoek door de gemeente en de po/We van 
Ik neem kennis van het opgelegd stakingsbevel. Dit begrip wordt m e  uitgelegd. 
Ik zal mijn architect geen opdracht te geven om een bouwvergunningsaanvraag in te dienen. 
Ik wens eerst inzage te krijgen in de klacht en zal dit aanvragen via het parket. 
Er is momenteel een burgerlijke procedure hangende via de rechtbank van Oudenaarde met 
aannemersbedrijf Dit bedrijf plaatste het 
glas in de constructie. Ikzelf plaatste de constructie. Dit dossier is momenteel in beroep en zal 
voorkomen in 2014. 
Afhankelijk van het uiteindelijke vonnis weet ik dan hoe het bouwprob/eem op te lossen en 
zal er dan pas een bouwvergunningsaanvraag ingediend worden.' 

7. Op 30 april 2016 stelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vast dat: 

- het stakingsbevel van 8 juli 2013 werd nageleefd; 

- het hoevegebouw grondig verbouwd en uitgebreid werd: de dakstructuur werd volledig 

vernieuwd en gewijzigd (langs de achterzijde werd een uitgerekte dakkapel voorzien); 
- op basis van de foto's van de zijgevel blijkt dat de noklijn werd verhoogd, en langs de 

achtergevel er een volume is aangebouwd in metselwerk, met daarop aansluitend een 

volume in glas; 

- alle originele houten vloerplaten werden verwijderd en vervangen door welfsels en beton; 

- de buitenmuren langs binnen voorzien werden van nieuwe muren in betonsteen; 

- op het achterliggend perceel werden een klein gebouw, type bakkersoven (op perceel 

en een nieuwe stal, type veldkapel (op perceel ) gebouwd; 

- de schuur/stallen op het voorste perceel voorzien werd van een nieuw dak (bovenop het 

bestaande), de opgaande wanden· aangepast werden, langs de straatzijde het 

gevelmetselwerk vernieuwd werd en voorzien van gevelopeningen van een woning; 
- in de schuur verbouwingen aan de gang zijn: keldermuren in oprichting zijn, veel nieuwe 

leidingen werden aangelegd; 

- rondom de schuur en op het terrein tal van bouwmaterialen gestapeld worden. 

8. De eerste beklaagde verklaarde op 10 oktober 2016: 

'De site gelegen te is eigendom van zowel m ezelf als van 
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Ikzelf ben zaakvoerder van deze vennootschap. 
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Vonnisnr 

Ik heb het pand aangekocht anno 2003 - de werken zijn uitgevoerd tussen 2004/2005. In 
deze periode werkte ik m et aannemer die momenteel ergens woonachtig is 
in (het juiste adres en eventueel facturen zal ik u per kerende bezorgen). 
Het is zo dat betrokken aannemer en ik in onmin leven en dat ik denk dat betrokkene de 
anonieme klager is in mijn dossier. Er zijn ondertussen tussen de aannemer en mezelf reeds 
m eerdere dossiers opgestart bij justitie en m eer bepaald gaat het hier over brandstichting in 
m ijn bedrijven, het kapotsnijden van de banden van mijn voertuig tot een kogelinslag in een 
van mijn ruiten en inbraak in mijn woning. Hij heeft dit zelf toegegeven aan een bekende van 
ons beiden. 

Werken uitgevoerd door 
Betrokkene voerde instandboudingswerken uit aan de binnenkant van de woning. De schouw 
is hersteld. Het dakgehinte werd hersteld door betrokkene en dit allemaal in de periode 
2004/2005. 
Nadat alle aanwezige bouwmaterialen waren opgewerkt heb ik de samenwerking met deze 
aannemer stopgezet. Hij kon daar m oeilijk mee om en m eldde toen dat hij m e  wel zou 
vinden. Hij heeft klacht neergelegd bij de gerechtelijke politie onder het m om dat ik fiscale 
fraude zou gepleegd hebben. Hiervoor kreeg ik een controle voor de periode van de 
afgelopen tien jaar. Deze controle is ondertussen afaesloten en was neaatief. 
Het dak van de woning is gebeurd door uit 

Bouwen gevels 
De gevels werden herbouwd door een aannemer uit en deels door mezelf met mijn 
eigen personeel. Ik zal uw diensten hiervan de nodige stukken bezorgen. De facturen zijn 
echter niet zo gedetailleerd . 

Glazen achterbouw 
Dit werd gebouwd in de periode 2010 door het bedrijf uit Het dak 
van deze uitbouw heb ik m et mijn eigen personeel geplaatst. Ook hiervan zal ik.uw diensten 
stukken bezorgen. Ik lig m et dit bedrijf trouwens in proces gelet op constructiefouten. Dit 
dient nog behandeld te worden. 

Stal achteraan op weide 
De stal achteraan de site werd gebouwd door mijn eigen personeel. 

Bakkersoven 
De bakkersoven heb ik zelf hersteld anno 2004/2010 - het ging hier trouwens om een 
bestaande constructie. 

Dak schuur 
Het dak van de schuur is uitgévoerd door een aannem er uit die ondertussen is 
verhuisd naar 
Ik wens trouwens m ee te delen niet akkoord te gaan m et de herstelvordering gelet op de 
wetgeving inzake Onroerend Erfgoed . 
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Ik wens trouwens mee te delen dat de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap in de fout 
zijn gegaan inzake ondermeer de bakkersoven die minstens 300 jaar oud is. 
In augustus 2016 heb ik een bouwveraunninasaanvraag ingediend. Dit was in vertraging 
gezien mijn vroegere architect ( sinds twee jaar om medische redenen niet 
meer kon functioneren. 
Huidig architect is uit ( ) die het dossier behandeld en opvolgt. 
Ik zal de nodige stukken opzoeken en deze aan uw diensten bezorgen teneinde deze bij het 
dossier toe te voegen. 
Ik zal niet voldoen aan de herstelvordering zoals opgesteld wegens onduidelijk. Ik zal wel 
voldoen aan de voorwaarden zoals deze zal worden afgeleverd in het kader van de 
regularisatie-aanvraag.' 

9. Het openbaar ministerie had 

burgemeester en schepenen van 

college mede te delen. 

eerder niet minder dan 6 maal bij het college van 

aangedrongen om de herstelvordering van het 

Uiteindelijk moest op vraag van de procureur des Konings de gouverneur tussenkomen en 

het college aanmanen. Daarna duurde het nog 3 maanden voordat het college van 

burgemeester en schepenen verwees naar de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur om 

het herstel te vorderen aangezien het perceel 'volgens het gewestplan in agrarisch gebied 

lag'. 

Op 19 juli 2016 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel binnen 
de 12 maanden door de verwijdering van het hoevegebouw, de nieuwe stal en het 

ovengebouwtje, onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

10. De tweede beklaagde vroeg op 30 juli 2016 een regularisatievergunning aan voor het 

'verbouwen/uitbreiden van een hoevegebouw'. Deze aanvraag voorzag de afbraak van de 

bijgebouwde gebouwen type bakkersoven en type veldkapel en betrof verder enkel de 

woning. 

De stedenbouwkundige vergunning werd op 21 november 2016 door het college van 

burgemeester en schepenen geweigerd na negatief advies van de gemeentelijk 

stedenbouwkundig ambtenaar. 

Tegen deze weigering werd beroep aangetekend bij de bestendige deputatie. Ondanks het 
negatief advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar verleende de bestendige 

deputatie op 6 april 2017 een stedenbouwkundige vergunning. 

Daartegen diende de ·leidend ambtenaar van het departement Omgeving een 

annulatieverzoek in bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. 

Op 27 november 2018 vernietigde de Raad voor vergunningsbetwistingen de vergunning én 
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weigerde vervolgens zelfs de stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van het 

verbouwen en uitbreiden van een hoevegebouw. 

11. Op 20 januari 2018 werd een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor het 

verbouwen en uitbreiden van de woning. Op 28 mei 2018 weigerde het college van 

burgemeester en schepenen de vergunning. 

12. Op 22 oktober 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen een nieuwe 

omgevingsvergunning voor het regulariseren en uitbreiden van de woning. 

Beoordeling 

13. Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 

De feiten zijn echter (nu) onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

14. Ten onrechte werpen de beklaagden op dat wat betreft de feiten onder de telastlegging 
A de strafvordering vervallen is door verjaring. 

Alle feiten zijn gepleegd met hetzelfde strafbaar opzet en maken één geheel uit. De 
verjaring begint pas te lopen vanaf het laatste feit. 

Tijdens de vaststellingen op 8 juli 2013 waren de werken nog altijd bezig. Op de foto's (stuk 

11 e.v.) is duidelijk te zien dat de glasconstructie nog niet afgewerkt is. Er staat 

werkmaterieel en overal liggen bouwmaterialen, afvoerleidingen liggen nog bloot en zijn 
niet aangesloten. Er werd dan ook een bevel tot staking van de werken gegeven. Bovendien 

bevestigde de eerste beklaagde in zijn verklaring van 14 juli 2013 dat hij nog wachtte op een 

uitspraak (in 2014) in een geschil met de aannemer om dan het bouwprobleem op te lossen 
en dat hij dan pas een vergunning zou aanvragen. 

Ook op de foto's genomen door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 30 april 

2016 (stuk 56 e.v.) is te zien dat de werken in 2013 nog in volle uitvoering waren. 

De verjaring van de strafvordering werd binnen de oorspronkelijke vijfjarige verjaringstermijn 
gestuit onder meer door het kantschrift van 26 januari 2018 (stuk 228) waardoor een 

nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar begon. 
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De strafvordering is niet verjaard. 

15. De vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

Vonnisnr / 

De telastleggingen, met uitzondering van telastlegging A.2. (bouw bakoven), zijn bewezen. 

p.11 

Het is niet bewezen dat een nieuwe bakoven werd gebouwd. De foto's tonen dat ook niet 

aan. De beklaagde houdt voor dat de oven enkel gezandstraald en hervoegd werd. 

Dat er nieuwe betonvloeren werden gelegd (A.1.d.) is duidelijk te zien op de foto's {stukken 

59-60). 

Dat de gevels werden verhoogd blijkt uit de foto's op stuk 68. 

De verzwarende omstandigheid in hoofde van de beide beklaagden is eveneens bewezen. 

iG. Op 31 juli 2018 trad de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft in werking. 

Artikel 2 van die wet vervangt artikel 5 van het Strafwetboek. Daarmee werd de 

decumulregeling van het tweede lid van artikel 5 afgeschaft. 

Artikel 5 Strafwetboek bepaalt nu: 

Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezen/ijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 
Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit. 

Het oude artikel 5 bevatte een strafuitsluitende verschoningsgrond ten gunste van de 
persoon die de minst zware fout had begaan wanneer het misdrijf niet wetens en willens 
werd gepleegd. 
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Gelet op artikel 2 Strafwetboek blijft wat betreft feiten gepleegd vóór 31 juli 2018 de 
decumulregel van toepassing als meest gunstige toestand voor de beklaagde die de fout 

niet wetens en willens zou hebben gepleegd en evenmin de 'zwaarste fout' pleegde. 

17. Krachtens het oude artikel 5 Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 

verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 

concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

De gepleegde misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel 
of de waarneming van de belangen van de vennootschap of zijn voor haar rekening 
gepleegd. 

Cumulatie in de vervolging van rechtspersonen en natuurlijke personen is mogelijk. 

Wanneer de geïdentificeerde natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens heeft 

gepleegd, dan kan hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden (art. 5, tweede lid, 
Sw.). 

Uit het dossier blijkt dat de eerste beklaagde de afgevaardigd bestuurder is en de 

beslissingsmacht had in de tweede beklaagde. 
Hij pleegde de misdrijven wetens en willens. Wetens in de zin dat hij kon weten dat hij een 

misdrijf pleegde, en willens, in de zin dat hij zich niet op een rechtvaardigingsgrond kan 

beroepen. De eerste beklaagde kan dus samen met de rechtspersoon worden vervolgd en 
veroordeeld. 

Straf 

18. Krachtens artikel 6.2.1. VCRO kunnen de feiten worden bestraft met een 

gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro of 

met één van die straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon, en, ingevolge art. 

7bis en 41bis §1 Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van 

een rechtspersoon. 

In geval van verzwarende omstandigheid is de minimumstraf echter een gevangenisstraf van 

15 dagen en/of een geldboete van 2.000 euro in hoofde van een natuurlijke persoon (en 
een geldboete van 2.000 euro in hoofde van een rechtspersoon). 

19. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 2.000 euro voor de eerste 

beklaagde en van 3.000 euro voor de tweede beklaagde. 
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20. De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het ook in artikel 5 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 

inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

21. De beklaagden zijn professionelen en stelden het eigen belang boven het belang dat de 

gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening. 

Zij handelden ook uitgaande van de stoutmoedige en verwerpelijke opvatting dat 

bouwmisdrijven en het herstel ervan niet ernstig worden genomen en dat éénmaal 

opgericht de illegale constructies wel geregulariseerd, en minstens niet zullen afgebroken 
�orden. 

Die stoutmoedigheid komt duidelijk naar voor in de verklaring van de eerste beklaagde. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming 

van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de beklaagden zich niet 

ongestraft boven de wet kunnen stellen. 

De straf moet ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden opnieuw dergelijke 

feiten te plegen. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 

beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 

middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie brengt voor 
de gemeenschap een grote kost met zich. 

Om die redenen wordt ook niet ingegaan op de vraag van de beklaagden tot opschorting van 

de uitspraak van veroordeling. Bovendien is er geen gevaar voor de sociale reclassering. 

De hierna bepaalde geldboeten komen tegemoet aan het beoogde preventieve en 
repressieve doel. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

22. Op 28 april 2016 maakte de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur haar ontwerp 

herstelvordering over aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. De gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur vorderde de verwijdering van het hoevegebouw, de nieuwe 

stal en het ovengebouwtje (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen 

van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het 

terrein. 

Op 17 juni 2016 verleende de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een positief advies en 
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argumenteerde dat er 'in ernstige mate afbreuk werd gedaan aan de oorspronkelijke 

erfgoedwaarde van de in de inventaris van het bouwkundig erfgoed opgenomen hoeve'. 

Op 19 juli 2016 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel te doen 
uitvoeren binnen de 12 maanden en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro 

per dag vertraging. 

23. De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk 

onredelijk. 

Gelet op de omgevingsvergunning van 22 oktober 2018 wat de woning betreft vorderde de 

gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bij brief van 29 augustus 2019 aan de procureur 

des Konings de strikte uitvoering van de goedgekeurde plannen en de verwijdering van de 

nieuwe stal en het ovengebouwtje. 

Gezien de vrijspraak voor wat betreft de bakoven wordt enkel de verwijdering van de 

nieuwe stal bevolen. Dat herstel werd nog niet uitgevoerd en is nog steeds noodzakelijk ter 
vrijwaring van de ruimtelijke ordening. 

Voor de woning wordt de strikte uitvoering van de goedgekeurde plannen bevolen. 

24. Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het 

bevolen herstel is eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald 

worden zelfs zonder een specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. 

Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt. 
Een dwangsom van 150 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over 
te gaan tot het herstel. 

Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het 
herstel nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 

aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

25. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna 
begroot. 

26. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de financiering van het "Bijzonder 

F.onds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 

bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een 
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27. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 

van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

28. De beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

betale·n (artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende 

het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken}. Deze vergoeding bedraagt 

53,58 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

29. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 

(VTSv} moet de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 

art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 38, 40, 41, 41bis, 65, 66, 100 Strafwetboek; 

alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak 

STRAFRECHTELIJK 

Spreekt voor de telastlegging A.2 vrij. 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven 

en bewezen verklaarde telastleggingen A.1.a., A.1.b., A.1.c., A.1.d., A.1.e., A.3. en B samen 

tot een geldboete van 5.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 30.000 euro, of een 

vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 

Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

Spreekt voor de telastlegging A.2. vrij. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastleggingen A.1.a., A.1.b., A.1.c., A.1.d., A.1.e., A.3. en B samen tot een geldboete van 

5.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 30.000 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 

Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 
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Beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op het 
perceel gelegen te kadastraal gekend als 

door het verwijderen van de nieuw opgerichte stal op 

perceel inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput · 

met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein en door 

de strikte uitvoering van de omgevingsvergunning van 22 oktober 2018, 

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming 

van dit bevel lastens de veroordeelden ten voordele van de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 8 maanden vanaf het 

definitief worden van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester, indien 

het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de 

uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de 

veroordeelden. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de 

gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 310,64 euro. 

Stelt tevens vast dat deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans in hun hoofde 

bewezen verklaarde misdrijven. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 

Dossiernr 18G012211 zittingszaal 3.4 Vonnisnr / 
p.18 

Dit vonnis werd uitgesproken in buitengewone openbare terechtzitting van de dertigste 

kamer van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 4 november 

2019, bestaande uit rechter en griffier, in 

aanwezigheid van substituut-procureur des Konings. 




