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1. TENLASTELEGGING 

onaernem,ngsnummer 
gevestigd te 

met maatschappelijke zetel 

⇒ Ter terechtzitting van 07 september 2020 niet aanwezig, evenmin 
vertegenwoordigd, aldus verstek makend 

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

geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder of in 
strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als 
vergunningsplichtig heeft aangemerkt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen of omgevingsvergunning 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 stançl gehouden, namelijk 

op het perceel gelegen te 

ondernemingsnummer 
1an 

eigendom van 
met maatschappelijke 

geboren te 

kadastraal gekend als 

zetel te 
op en van 

geboren te op . beiden wonende te 
20.12.2016 verleden door notaris bij aankoopakte van 

te 
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meer bepaald in strijd met de bestemmingsvoorschriften in agrarisch gebied en in strijd met 
de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning van 20.12.2012 de bestemming van 
de loods te hebben gewijzigd naar handel 

(art. 4.2.1., 6°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
; art. 5, 1 •, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

Te 
door 

in de periode van 1 augustus 2017 tot 1 oktober 2017 

* * * 

2. PROCEDURE 

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

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 7 september 2020. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het openbaar 
ministerie. 

Geen van de beklaagden was aanwezig of vertegenwoordigd op de zitting van 7 september 
2020 hoewel zij regelmatig werden gedagvaard en n persoon aanwezig was op 
de zitting van 25 mei 2020 waarop de zaak werd uitgesteld om voor een afzonderlijke 
vertegenwoordiging te zorgen voor de vennootschap. Beklaagden lieten aldus verstek. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Op 5 februari 2018 ging de politie ter plaatse in de in om 
nazicht te doen naar de bestemming van de loods. Aldaar zou een handelszaak worden 
uitgebaat in strijd met de agrarische bestemming en de laatste afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning van 20 december 2012 waarin staat: "de loods kan enkel 
worden aangewend als opslagplaats en kan niet worden gecompartimenteerd noch opgedeeld. 
Er worden geen nevenbestemmingen toegestaan zoals wonen, handel, toonzaak, kantoor en 
loketfunctie". 

Ter plaatse kon de politie vaststellen dat er een naambord geplaatst werd met daarop de 
vermelding '· ., . De gelijkvloers van het gebouw was onderverdeeld. De naam 

stond op de toegangspoort vermeld alsook de openingsuren. De uitbaters waren niet 
aanwezig. De politie maakte een aantal foto's. 
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2. 
Op 8 maart 2018 werd samen met verhoord. Hij 
verklaarde dat ze samen eigenaar waren van het pand en er een kledingzaak met de naam ' 

in uitbaten als zaakvoerders van Ze hadden dit pand gekocht in 
december 2016 van Deze had daar een bedrijf alwaar hij ramen maakte, 
zonnepanelen stockeerde, enzomeer. Hij betrekt nog steeds een deel van het pand. De 
verkoop was rap moeten gaan en de notaris had niet alles voorgelezen. Hij was er niet van op 
de hoogte welke de voorwaarden van de vergunning waren. Aanvankelijk hadden zij enkel een 
webshop, maar hun leverancier had hen de verplichting opgelegd om een verkoopsruimte te 
hebben in Daarom hadden zij tussen augustus 2017 en oktober 2017 het pand 
ingericht als toonzaal voor de kinderkledij. De achterbuur zit achter de klacht en had ook al de 
arbeidsinspectie op hen afgestuurd. In het pand was er altijd handel gedreven. Ook nu nog zat 
er een frituur in het pand. Sinds de aankoop had hij niets veranderd aan de structuur van het 
pand. Hij had enkel wat kasten en houten wanden geplaatst. 

3. 
Volgens de dienst Stedenbouw van de gemeente waren beklaagden langs geweest 
aan de balie om de problemen te bespreken. De gemeente had hen gemeld dat hun aanvraag 
niet voor vergunning vatbaar was. 

4. 
De politie begaf zich nog een aantal keren naar het pand. Er werd nooit iemand aangetroffen. 
Ze konden vaststellen dat er zich op de eerste verdieping nog kledij bevond. Het laatste bezoek 
dateerde van 21 maart 2019. Beklaagden konden telefonisch niet meer worden bereikt. Het pv 
werd afgesloten op 30 maart 2019. 

5. 
De burgemeester van de gemeente ,ordert het herstel, namelijk de staking van het 
gebruik als handelsruimte, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag. 
Op 17 januari 2020 heeft de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een positief advies 
verleend. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens een onvergunde 
functiewijziging van loods naar handel in de periode van 1 augustus 2017 tot 1 oktober 2017. 

2. 
Gelet op de vergunningsvoorwaarde van de loods dat de loods enkel kon gebruikt worden als 
opslagplaats en handel niet mogelijk was, de vaststelling dat er wel degelijk een kledinghandel 
in plaatsvond en de verklaring van eerste beklaagde dat er sinds augustus 2017 een 
verkoopsruimte werd geïnstalleerd in de loods, is de enige tenlastelegging voor de drie 
beklaagden bewezen. De handel had een Intrinsiek verband met het doel van de vennootschap 
en werd voor zijn rekening gepleegd. Er was binnen de rechtspersoon geen aandacht voor de 
stedenbouwkundige voorschriften zodat dit een eigen fout uitmaakt van de rechtspersoon. 
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3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de enige tenlastelegging 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 
en tweede 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. 
De feiten zijn objectief ernstig. Beklaagden stoorden zich niet aan de vergunningsvoorwaarde 
en vergunningsplicht en wijzigden de functie van de loods in strijd met de vergunning. De 
verbouwingen tot verkoopsruimte werden gedaan met een financieel oogmerk. Zij plaatsten 
hiermee hun persoonlijke en zakelijke belangen boven het belang van de gemeenschap bij een 
goede ruimtelijke ordening. 

3. 
is 38 jaar oud en werd reeds tweemaal veroordeeld voor verkeersinbreuken. 

is 37 jaar oud en heeft nog een blanco strafregister. Ook de 
vennootschap heeft nog een blanco strafregister. Gelet op het verstek van beklaagden heeft de 
rechtbank geen zicht op hun sociale toestand of hun intenties voor de toekomst. De hierna 
bepaalde geldboetes moeten beklaagden de ernst van de feiten doen inzien en hen 
weerhouden van recidive. Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank in het 
voordeel van beklaagden rekening met de gunstige strafregisters van beklaagden en de korte 
duur van de bewezen feiten. 

4. HERSTEL 

1. 
De burgemeester van de gemeente ,ordert als eiser tot herstel in een tijdig en 
regelmatig aanhangig gemaakte herstelvordering het herstel in de oorspronkelijke staat en de 
staking van het strijdig gebruik. 

De eiser tot herstel vordert ook de verbeuring van een dwangsom bij niet naleving van de 
opgelegde herstelmaatregelen binnen de bepaa lde termijn. 

De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende bij beslissing van 15 februari 2019 een 
positief advies over de herstelvordering, zodat is voldaan aan de ontvankelij kheidsvereiste van 

artikel 6.3.10, § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
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2. 

Het herstel is nog niet uitgevoerd of hiervan ligt in elk geval geen bewijs voor. De 
herstelvordering is nog actueel. 

De herstelvordering is voldoende gemotiveerd in functie van een goede ruimtelijke ordening. 
De herstelvordering wijst op de strijdigheid met de agrarische bestemming en de voorwaarden 
van de bouwvergunning waarbij de handel in de loods werd uitgesloten. Een minder 
ingrijpende maatregel zoals de betaling van een meerwaarde volstaat niet om de goede 
ruimtelijke ordening te herstellen. 

De herstelvordering is intern en extern wettig. De herstelvordering is tevens proportioneel en 
dus niet onredelijk. 

Gelet op het talmen van beklaagden in het verleden om tot het herstel over te gaan, wordt 
terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot herstel. 
De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van 
beklaagden om nu effectief tot herstel over te gaan. 

De lange t ijd sedert dewelke beklaagden reeds konden overgaan tot het herstel van de plaats in 
de oorspronkelijke toestand en de ruime termijn welke hem hiertoe nog wordt verleend, 
brengt mee dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, 
Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna beklaagde pas de dwangsom 
zal kunnen verbeuren. 

5. BEOORDE LI NG OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door beklaagden gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft 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. 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, 186, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 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 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). 
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ESLISSING 

De rechtbank beslist BIJ VERSTEK ten aanzien van 
en 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 800,00 EURO, 
zijnde een geldboete van 100,00 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 1 maand. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van eerste 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 f inanciering 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 overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklij k besluit 

van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken; 

De rechtbank veroordeelt eerste 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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2. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 800,00 EURO, 
zijnde een geldboete van 100,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 1 maand. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

3. 

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; 

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; 

De rechtbank veroordeelt tweede 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. 

" * * 

De rechtbank: 

verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt 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). 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde · 9e blad ~ -

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van derde beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
w ijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

legt derde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprij s van de 

strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk besluit 

van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

De rechtbank veroordeelt derde beklaagde, kracht ens art ikel 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. 

* * * 

De rechtbank veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde hoofdelijk tot de 
gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 352,66 euro, meer de 

betekeningskosten van huidig vonnis. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

beveelt en over 
t e gaan tot het herstel in oorspronkelijke staat van de loods gelegen te 
kadastraal gekend als door het weghalen van de 
inrichting tot handelsruimte en de staking van het strijdig gebruil< als verkoopsruimte, 
dit binnen een termijn van VIJF MAANDEN nadat het vonn is in kracht van gewijsde zal 
zijn getreden; 

zegt voor recht dat op vordering van de burgemeester van de gemeente door 
elke belclaagde een dwangsom zal worden verbeurd van 50 euro per dag vertraging in 
de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van vijf 
maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal zij n getreden; 

machtigt, voor het geval dat het herstel niet binnen de gestelde termijn wordt 
uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de gemeente 

overeenkomstig artikel 6.3.4, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tot 
ambtshalve uitvoering erva n. 
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en laatste blad 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis 1s in openbare terecht zitting uitgesproken op VIJF OKTOBER TWEEDUIZEND 
TW INTIG door de rechtbank van eerst e aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met biistand van griffier 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Open baa r Minis te ri e . 
Dendermorwe, de 2 6 OKT. 2020 

De g~(tfé/ -1,eefd \'8A i0ASt , 

substituut-procureur des Konings 




