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In de zaak van het openbaar ministerie tegen : 

aPhnrPn tP 

schreven t e 

beklaagd van: 

Vonnlsnr / 
p.2 

op inge-

, van Nederlandse nationaliteit, RRN : 

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

A als eigenaar het functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in 
strijd met een geldige vergunning toestaan of aanvaarden 
als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat, buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 

4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het functioneel samen
brengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, met uitzondering van onder
houdswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsver

gunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergun
ning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning werd 

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 werd uitge
voerd, 

namelijk door met hopen grond een berm te hebben aangelegd 

op het perceel gelegen te 

op 

te 

wonende tP 

te 

(stuk 4, 11 en 12) 
door 

eiizendom van 

en 
wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren op te 

geboren 

in de periode van 1 maart 2018 tot en m et 14 september 2018 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 7°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

B als eigenaar het optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige 
vergunning toestaan of aanvaarden 
als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat, buiten de gevallen bedoe ld in de artikelen 
4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen 

van een constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
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stedenbouwkûndige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor steden
bouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij 
In strijd met de betreffende vergunning werd uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het 
verstrijken van de t ermijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
betreffende vergunning, verder werd uitgevoerd, 

namelijk door twee houten constructies te hebben opgericht 

op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren op te 

op 
wonende te 

te 
en 

wonende te 
, geboren 

te in de periode van 1 april 2020 tot en met 11 februari 2021 (stuk 
38, 41) 
door 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 7°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 7 juni 2022 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 beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 6 
september 2022. 

De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 3 januari 2023. Het 
openbaar ministerie werd gevraagd het aangekondigde herstel te laten controleren. De zaak 
werd dan afgehandeld en in beraad genomen. 
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3. De rechtbank nam kennis van: 

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

Vonnlsnr I 
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eerste 

het verweer van de beklaagde, bijgestaan door meester advocaat te 

het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van de 
uitspraak van veroordeling. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

4. De hekl~;uu:le is mede-eigenaar van een hoeve met gronden aan de 

Het perceel ligt volgens het gewestplan in parkgebied. 

Op 14 september 2018 stelde de gemeentelijk handhavingsambtenaar vast dat er hopen grond 
werden gestort als een berm. De eigenaars werden aangemaand de hopen weg te doen. 

5. Op 21 november 2018 legde de beklaagde volgende verklaring af: 

'Ik ben samen met mijn ex man eigenaar van de grond gelegen te 
Mijn ex man heeft met deze zaken niets te maken. Ik ben geheel 

verantwoordelijk. 
De grond die werd gestockeerd op mijn grond is zandgrond, afkomstig van een 
zwembadbouwer die de grond daar heeft achtergelaten. Ik heb die man gevraagd om grond 
bij mij af te leveren. 
Dus dit gebeurt met mijn toestemming. Ik ken de man zijn volledige identiteit niet, ik weet 
alleen dat hij heet. Ik heb die man leren kennen en we kwamen tot een gesprek over 
mijn grond. Ik wil mijn grond aanpf anten en hij kon dus voor grond zorgen. De grond is niet 
vervuild. Ik krijg de grond van hem gratis en hl} betaalt mij daar ook niets voor. 
Er is een paar keer gestort geweest maar een exacte tijdstip weet ik niet meer. 
Ik wil dus die grond aanplanten en ik heb ondertussen contact gehad met de dienst 
grondgebiedzaken van Ik zal verdere afspraken maken met 
die dienst om te kijken wat verder mogelijk is en wettelijk is. 
Ik was niet op de hoogte dat dit een vergunningsverplichtlge activiteit was.' 

6. Verschillen.de aanmaningen in 2019 bleven zonder gevolg. De beklaagde antwoordde enkel 
dat ze van plan was om een berm aan te leggen. 
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Ook de daaropvolgende aanmaningen bleven zonder gevolg. 

Vonnlsnr I 
p. S 

Meer nog, op 11 februari 2021 werd een nieuw proces-verbaal opgesteld omdat er intussen 
ook 2 stallingen werden gebouwd. Die waren op een luchtfoto van 1 april 2020 nog niet te 
zien. De hopen grond lagen er ook nog steeds. 

7. Op 1 juni 2021 vorderde de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand door het verwijderen van de 2 schuilhokken en de 
verwijdering van de afbraakmaterialen. 

Hij vorderde het herstel te doen uitvoeren binnen een termijn van 90 dagen onder verbeurte 
van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging. 

De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering gaf op 19 maart 2021 een positief advies. 

8. Op 14 december 2022 stelde de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur vast dat het 
herstel werd uitgevoerd. 

Beoordeling 

9. De vaststellingen van de verbalisant en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

De telastleggingen worden niet betwist en zijn bewezen. 

Straf 

10. De feiten kunnen 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. 

11. De bewezen verklaarde feiten zijn de uitvoering van een zelfde strafbaar opzet zodat voor ze 
samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

12. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 500 euro, te verhogen met de 
opdeciemen. 
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13. De beklaagde bracht langdurig schade toe aan de ruimtelijke ordening. 

Vonnlsnr / 
p. 6 

De feiten zijn te beschouwen als een secundair effect van de 'verpaarding van het landschap' 
waarbij natuur en landschap worden aangetast door paardenhouders die allerlei constructies 
zoals stallingen en schuilhokken oprichten. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming van 
de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden. In een verstedelijkt Vlaanderen moet 
zorgzaam omgegaan worden met de weinige en erg versnipperde natuur en open ruimte. 

Justitie mag er ook geen twijfel over laten bestaan dat natuur en biodiversiteit belangrijk zijn, 
en dat de aantasting ervan kan rekenen op een degelijke handhaving. 

De beklaagde heeft het eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
de vrijwaring van de open ruimte. 

De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrlkkend 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. 

De op te leggen geldboete moet van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te 
overtreden of aanzet tot een afweging van pakkans en voordeel. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie maakt voor de 
gemeenschap een grote kost uit. 

Ondanks een eerste proces-verbaal heeft de beklaagde nieuwe inbreuken gepleegd en gaf zij 
geen enkel gevolg aan de aanmaningen om daar een einde aan te stellen. Het is pas onder 
druk van de strafvordering dat ze is overgegaan tot herstel. 

Om al die redenen wordt ook niet ingegaan op de vraag tot opschorting van uitspraak van 
veroordeling. Overigens is niet aangetoond dat een veroordeling een negatief effect zou 
hebben op de maatschappelijke situatie van de beklaagde. 

De hierna bepaalde geldboete is doeltreffend, evenredig en afschrikkend. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

14. De herstelvordering is zonder voorwerp. 
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BIJDRAGEN en KOSTEN 
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15. De beklaagde moet een bijdrage betalen voor de financiering van het "Bijzonder Fonds 
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 eigen aard en Is geen 
straf. 

16. De beklaagde moet 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 24 euro. 

17. De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 58,24 
euro. 

18. De beklaagde moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

BURGERRECHTELIJK 

19. Er zijn geen burgerlijke belangen om ambtshalve aan te houden. 

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, 7, 38, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 
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de rechtbank, oordelend op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 4.000 euro, zijnde 500 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt haar tot beta ling 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 beta ling van de bijdrage t ot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
58,24 euro. 

Gerechtskosten 

Veroordeelt tot betaling van de gerechtskosten voor het 
openbaar ministerie, begroot op 31,50 euro. 

Dit vonnis is gewezen te Gent door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, dertigste correctionele kamer, samengesteld uit voorzitter, en door 
hem uitgesproken in openbare terechtzitting op 7 februari 2023, met bijstand van 

griffier, en in aanwezigheid van eerste substituut-procureur des 
Konings. 




