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OPENBAAR IVIINISTERIE 

EISER TOT I-IERSTEL 

DE GEWESTELIJI( STEDENBOUWl<UNDIG INSPECTEUR, afdeling 
Handhaving van het departement Omgeving, met kantoor te 9000 
Gent, l(oningin Maria Hendrlkapleln 70 bus 71; 

⇒ Ter terechtzitting van 09 november 2020 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. advocaat ti 

OPPOSANTEN 

op 
zonder gekend beroep, geboren te 

wonende te 

huisvrouw, geboren te 
, wonende te 
, van Duitse nationaliteit; 

op 

⇒ Ter terechtzitting van 09 november 2020 beiden vertegenwoordigd 
door mr. advocaat te 

Gezien het In deze zaak, door deze rechtbank, D13M kamer, rechtdoende in strafzaken, 
d.d. 25 maart 2019 bij verstek verleende vonnis waarbij voornoemden werden schuldig 
verklaard aan de tenlastelegging: 

De eerste, de tweede en de derde 

A. 

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, 
hel'zij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van c/e vergunning, hel'zij in geval 
van schorsing van de vergunning, 

in het pand gelegen te 
eigendom van 

te 
op wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren t1: op wonende 

en van geboren te 
bij 

aankoopakte van 28.06.2004 verleden door notaris te 
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bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 

meer bepaald een ronde uitsparing in het plat dak van de eerste verdieping van het magazijn te 
hebben gemaakt, een afdak dat achteraan aangebouwd Is aan het magazijn te hebben 
dlchtgemetst, geve/openingen In de voor- en zijgevel te hebben verkleind en dichtgemetst 

Te op niet nader te bepalen data In de periode van tot 01.01.2014 tot 18.06.2014 

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

En waarbij als volgt werd geoordeeld: 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging A; 

veroordeelt eerste beklaagde tot een GELDBOETE van TWEEHONDERD EURO, verhoogd 
met 50 declemen (x 6) of 1.200,00 euro; 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen dooreen gevangenisstraf van 
2maanden,-

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenultvoer/eqqinq van de HELFT 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 criminele 
straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge 
heeft gehad. 
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BI/dragen - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

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 financiering 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 Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 

december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

* * * 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging A; 

veroordeelt tweede beklaagde tot een GELDBOETE van TWEEHONDERD EURO, 
verhoogd met 50 declemen (x 6) of 1,200,00 euro; 

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 
2 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
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 hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge 
heeft gehad. 
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Bi/dragen - vergoeding 

De 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 Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsb/jstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53158 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

* * * 

De rechtbank veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde hoofde/iilc tot de gerechtskosten, 
tot op heden begroot op de som van 356,72 euro, meer de betelcenlngslcosten van huidig vonnis 
voor wat betreft eerste en tweede beklaagde. 

OP BURGERL/JI( GEBIED 

✓ Herstelvordering 

BEVEELT t.o. v. eerste, tweede en derde belc/aagde hoofde/iilc het uitvoeren van 
aanpassingswerken, nl. 

het herstellen van het plat dak door het dichtmaken van de ronde dakuitsparing; 
het herstellen van de oorspronkelijke geve/openingen door het weghalen van de 
snelbouwsteen en het opnieuw metsen of vrijmaken van de oorspronkelijke buitenmuren 
+ de afwerking ervan in gevelsteen (met hetzelfde formaat ais de gevelsteen van het 
bestaande magazijn); 
het afwerken van het eenlaagse gebouwdeel achteraan met gevelsteen, met hetzelfde 
formaat als de gevelsteen van het bestaande magazijn,· 
het opnieuw schilderen van alle gevels in dezelfde kleur als oorspronkelijk; 
het gebouw wordt winddicht afgewerkt; 
het verwijderen van alle afbraakmaterialen en ander afval van het terrein; 
het gebouw kan enkel aangewend worden als magazijn; 
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op het perceel te kadastraal gekend als 
binnen een termijn van 12 maanden na het in kracht van gewijsde treden van dit 

vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging t.a.v. e/l<e 
beklaagde. 

ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 6,3.6, van de VCRO indien de herstelmaatregel 
vrijwlllig wordt uitgevoerd, onmlddel/ijk de stedenbouwkundige Inspecteur of burgemeester die 
de titel heeft laten betekenen met bevel tot uitvoeren, onmiddellijk met een beveiligde zending 
ervan op de hoogte dienen brengen. 

MACHTIGT voor het geval dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen de gestelde termijn 
worden uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de gemeente 

om ambtshalve in de uitvoering ervan te kunnen voorzien in de plaats en op kosten van 
de veroordeelde. 
ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van 12 maanden enkel aan de hoofveroordeling wordt 
gekoppeld en geen dwangsomtermijn is In de zin van artikel 1385bis Ger. Wb. 

✓ Overige burgerliil<e belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

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

1. PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 9 november 2020, 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige partijen. 

2. BEOORDELING VAN HET VERZET 

1. 
Opposanten tekenden op 19 juni 2020 verzet aan tegen alle beschikkingen van het verstekvonnis 
lastens hen van 25 maart 2019, 
Het Openbaa r Ministerie advisee1·de positief ove r de ontvankelijkheid van het verzet. 

Er ligt geen stuk voor waaruit de datum van effectieve kennisname van de betekening van het 
vonnis blijkt. In die omstandigheden besluit de rechtbank dat, bij gebrek aan bewijs van het 
tegendeel, het aangetekende verzet regelmatig is naar tijd en vorm , De rechtbank verklaart het 

verzet ontvankelijk. 
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2. 
De oorspronkelijke dagvaarding werd eerste opposant persoonlijk betekend op 3 april 2018. 
De oorspronkelijke dagvaarding werd tweede opposant ter kennis gebracht met een 
aangetekende zending naar haar adres in De raadsman van opposanten verklaarde 
ter zitting dat zij beiden kennis hadden van de dagvaarding maar zich bewust en vrijwillig 
onttrokken aan de rechtsgang. 

Artikel 187, §6, 1 ° van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het verzet als ongedaan 
wordt beschouwd indien de eiser in verzet, wanneer hij persoonlijk of in de persoon van een 
advocaat verschijnt en vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de dagvaarding in de procedure 
waarin hij verstek heeft laten gaan, geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden 
van verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek bij de bestreden rechtspleging, waarbij het 
erkennen van de aangevoerde overmacht of reden overgelaten wordt aan het soevereine 
oordeel van de rechter. 

Het staat vast dat opposanten kennis hadden van de oorspronkelijke dagvaarding en er geen 
sprake was van overmacht of een wettige reden van verschoning waarom zij verstek lieten. Het 
verzet Is ongedaan. 

3. 
Het optreden voor het strafgerecht van een herstelvorderende overheid, die een wettelijke of 
decretale opdracht In het algemeen belang uitoefent en geen particulier belang nastreeft, kan 
niet worden gelijkgesteld met het optreden van een burgerlijke partij In de zin van artikel 162bis 
Wetboek van Strafvordering. 
Bij afwezigheid van een wettelijke grondslag kunnen opposanten bijgevolg niet worden 
veroordeeld tot betaling van een rechtspleglngsvergoeding aan een herstelvorderende overheid 
wiens vordering tegen die opposanten door de strafrechter wordt Ingewilligd, net zoals een 
herstelvorderende overheid wiens vordering wordt afgewezen, niet kan worden veroordeeld 
tot de betall_ng van een rechtsplegingsvergoedlng aan die opposanten. 
Om die reden wijst de rechtbank de vordering van de GSI tot betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro af als ongegrond. 

3. TOEGEPASTE WETTEN 

Wet van 15 Juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 182, 184, 185, 187 §6, 190, 190ter. 
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en laatste blad 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAI< en NA VERZET ten aanzien van en 
en ten aanzien van de eiser tot herstel de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur; 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart het verzet van opposanten ONGEDAAN. 

wijst de vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur tot betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro door opposanten af als ongegrond. 

De rechtbank veroordeelt opposanten hoofdelijlc tot alle door het verzet veroorzaakte kosten 
en uitgaven, met inbegrip van de kosten van uitgifte en betekening van het vonnis, ten bate van 
de Staat, tot op heden begroot op 55,00 euro, het verstek aan de opposanten te wijten zijnde. 

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

Dit vonnis is in buitengewone openbare terechtzitting uitgesproken op ZEVEN DECEMBER 
TWEEDUIZEND TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, D Vakantiekamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D Vakantiekamer, 

In aanwezigheid var 
Met biistand van-g(iffier 

substituut-procureur des l<onings 

Voor eerduiclencl c,1 [:-~cllrifi .:_1 fgeleverd 
aa n he \ Ope nbac1 r IVi ini s te ri e . 
Denderrno11de, de 1 1 .. · DEC. 2020 

De griffier-hoofd van di01ist, 

griffier-hoofd van diensf 




