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ln de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

1. 

2. 

ingeschreven te 
nationaliteit, RRN 

.Aif)'f 

bel<laagd van: 

geboren te 

geboren te op 
van B~lgische nationaliteit, RNN 

op 

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

p. 2 
Vonnlsnr I 

van Belgische 

ingeschreven t e 

A Optrekken of plaatsen van constructie zonder of in str ijd met een geldige vergunning 

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en rnet 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunn ing, hetzij in 
strijd met de vergunn ing, hetzij na verval, ve rnietiging of het verstrijken van de termijn van 
de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet ot buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in 
stand gehouden (art. 4.1.1., 3" en g•, 4.2.1., 1", a), 4.2.2., 4.2.3 ., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1", en 3 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, feiten vóór 1 september 2009 strafbaar door art. 99 § 
1 1id 1, 1., 2 en 3, § 2 en § 3, en 146 lid 1, 1. Decreet 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke orden ing), namelijk: 
op het oerceel gelegen te 

eigendom van 
3eboren te op 

kadastraal gekend als 
geboren te JP 

beiden wonende te 

1. door een constructie In betonblokken te hebben geplaatst om afval te scheiden 

en van 

te in de periode· van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (stukken 45, 
69, 175verso, 184) 

door 

2. door een opslagplaats met carport en afdak te hebben opgericht 

te in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2015 (stukken 44, 
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45, 46,69, 181-186) 

door 

B Functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een 
geldige vergunning 

Buiten de gevallen bedoeld in de art ikelen 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, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artike l 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden (art. 4.1.1., 3° en go, 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), namelijk: 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

geboren te Of: 

kadastr:aa l gekend als 
, geboren te op en van 

beiden wonende te 

door een toegangsweg en verhardingen te hebben aangelegd met het oog op het uitbaten 
van een tuinaanlegbedrijf 

te 
181-184) 

door 

In de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014 (stukken 44, 

C Gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval 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 gewoon lijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlel materia len, materieel of 
afval, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunnlng voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben 
uitgevoerd, hetz ij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij In geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben 
uitgevoerd (art. 4.2.1 ., so, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1.1ld 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, feiten vóór 1 maart 2018 strafbaar door art 4.2.1., s·, a), 4.2.2., 
4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1.1id 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening}, namelijk: 
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op het perceel gelegen te 
eigendom van 

geboren te op 

kadastraal gekend als 

I geboren te ::>~ en van 

beiden wonende te 

door het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van materiaal en materieel in 
functie van een t uinaanlegbedrijf 

Te in de periode van 1 januari 2013 tot en met 10 oktober 2018 (stukken 5, 45, 
69, 186) 

door 

D 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 bedoeld in de 
artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimt elijke Ordening, het opt rekken 
of plaatsen van een constructie, met uitzonder ing van onderhoudswerken, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termij n van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, werd uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in 

artikel6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden !art. 4.1. 1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, 
a), 4.2.2., 4.2.3 ., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 3°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, feiten 

vóór 1 september 2009 st rafbaar door art. 99 § 1 lid 1, 1., 2 en 3, § 2 en § 3, en 146 lid 1, 1. 
Decreet 18 mel 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) ), namelijk: 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

geboren te op 

kadastraal gekend als 

I geboren te )I :!n van 

. beiden wonende te 

1. door als eigenaar te hebben toegestaan dat een construct ie in betonblokken werd 

geplaatst om afval te scheiden 

te In de perlade van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 {stukken 45, 

69, 175verso, 184) 

door 

2. door als eigenaar te hebben toegestaan dat een opslagplaats met carport en afdak werd 
opgericht 

te in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2015 (stukken 44, 
45, 46,69, 181-186) 
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door 

E 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 samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, met 
uitzondering van onderhoudswerken, 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, werd 
uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde 
Codex, in stand gehouden (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, 3•, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), namelijk: 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

geboren te op 

. kadastraal gekend als 
geboren te op en van 

beiden wonende te 

door als eigenaar te hebben toegestaan dat een toegangsweg en verhardingen werden 
aangelegd met het oog op het uitbaten van een tu inaanlegbedrij f 

te 
181-184} 

door 

in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014 (stukken 44, 

F Als eigenaar het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van grond voor opslaan 
van gebruikte of afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval zonder of in 
strijd met een geldige vergunning toestaan of aanvaarden 

Als eigenaar te hebben toegest aan of aanvaard dat, buiten de gevallen bedoeld in de 
ar tikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk 
gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunn lng, 
omgevingsvergunnlng voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning werd uitgevoerd, 
hetzij na verval, vern ietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder werd 
uitgevoerd (art. 4.2.1., 5•, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1.1id 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, feiten vóór 1 maart 2018 strafbaar door art. 4.2.1., s•, aL 4.2.2., 
4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 ·,en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), namelijk: 
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op het perceel gelegen te 
eigendom van 

, kadastraal gekend als 
Reboren t1 op 

p.6 
Vonnlsnr I 

en van 
~eboren te 0~ , beiden wonende te 

door als eigenaar te hebben toegestaan dat het terrein gewoonlijk werd gebruikt voor de 
opslag van materiaa l en materi eel in functie van een tuinaanlegbedrijf 

te in de periode van 1 januari 2013 tot en met 10 oktober 2018 (stukken 45, 
69, 186) 

door 

PROCEDURE 

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

De .. beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 7 
j anuari 2020. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te (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. 

De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 3 maart 2020 om het 
herstel te laten controle ren. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

2. De rechtbank nam kennis van: 

- de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur; 
- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door substi tuut· 

procureur des Konings; 
- het verweer van de beklaagden. 
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STRAFRECHTELIJK 

Felten 

3.. De eerste beklaagde is tuinaanlegger en gebruikt een perceel grond van zijn stiefvader, 
de tweede beklaagde, om er bedrijfsactiviteiten uit te voeren. 

Het perceel is volgens gewestplan 
waardevol agrarisch gebied. 

gelegen in landschappelijk 

Naar aanleiding van een klacht stelde de politie op 30 mei 2016 vast dat het terrein werd 
ontsloten via een grindweg. Er waren ook verhardingen aangebracht. Achteraan op het 
terrein werd een opslagplaats ingericht met een constructie In betonblokken om afval te 
scheiden. 
Voor de opslag van tuinmaterialen werden een schuur en een carport gebouwd. 
Het terrein diende ook als opslagplaats voor het materieel en materiaal. 

Daarvoor was geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. 

Naar aanleiding van de aanmaning van 21 juni 2016 werd een regu larisatiedossier 
ingediend. 

Op 29 november 2016 weigerde het college van burgemeester en schepenen een 
regularisatlevergunning. 

Op 10 januari 2017 werd door de lokale politie een navolgend proces-verbaal opgesteld met 
luchtfoto's die over de jaren een toegenomen activiteit aantoonden op het terrein 
(constructie betonblokken 2014, verhardingen 2014, afdak rechts aan loods/opslagplaats 
2015, tuinhuis 2015). 

Op 23 september 2017 verklaarde de eerste beklaagde dat hij niet zinnens was de plaats te 
herstellen en een minnelijke schikking nastreefde. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur stelde op 10 oktober 2018 vast dat de 
toestand ongewijzigd was sinds 24 november 2017. Alle constructies (loods met afdak, 
tuinhuis, constructie in betonblokken) waren nog ·aanwezig en al het materiaal van het 
tuinaanlegbedrijf werd er nog st eeds g~stapeld. 

Op 6 februari 2019 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel door 
het verwijderen van de opslagplaats met carport en afdak, de constructie in betonblokken, 
de toegangsweg en verharding, tuin materiaal, opslag en materieel. 

t 

I 
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4. De eerste beklaagde verklaarde op 10 juni 2016; 

'Ik ben de zaakvoerder van (eenmanszaak), gelegen 
. Dit is een bedrijf voor tuinaanleg en onderhoud. Ik neem kennis van het 

feit dat er een schuur en ruimte voor stalling van de tuinmaterialen staan op het adres van 
mijn vader . Ik heb toestemming gehad van mijn vader om dit op zijn 
grond te doen. Ik ben begonnen met de optrek hiervan in 2008. Ik heb toen mijn beton 
gegoten. Ik overhandig jullie hiervan een factuur. Ik vertoon jullie een foto van 20/12/2010 
waarbij de constructie te zien is. Ik heb in 2011 nog een stuk aangezet. Dit betreft die 
carport. Ik heb indertijd geen vergunning aangevraagd voor de constructie. Ik kan u zeggen 
dat er daar vroeger altijd een varkensstal stond op die grond en ik er van uitging dat dit 
mocht zonder vergunning. Ik neem kennis dat de constructie is opgetrokken in agrarisch 
gebied. Ik kan u ook zeggen dat de constructie niet verankerd is in de grond en een 
verplaatsbare constructie betreft. Ik heb er nooit bij stil gestaan dat ik een milieuvergunning 
diende te hebben voor groen afval. Ik kan u zeggen dat er daar normaal niet veelligt en dat ik 
dit normaal direct weg doe. Ik zal con tact opnemen met de gemeente om mij te 
informeren hoe ik mij In regel kan stellen. Ik wil nog enkele facturen toevoegen die aantonen 
wanneer ik de materialen voor de constructie aankocht.' 

De tweede beklaagde verklaarde dat hij de toestemming gaf voor het plaatsen van de 
constructies. Hij verklaarde tevens dat het de bedoeling was om het tuinaanlegbedrijf t e 
herlokallseren. 

Beoordeling 

5. De vaststellingen in het dossier spreken voor zich en worden ook niet betwist. 

De telastleggingen zijn bewezen. 

Straf 

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

7. 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. 
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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}. 

8. 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. 

9. 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 beklaagden brachten langdurig schade toe aan het landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. 
Landbouwgrond werd verhard waardoor ook waterinsijpeling verhinderd werd. 
De eerste beklaagde haalde ook financieel voordeel uit zijn bouwmisdrijven. 

Het herstel ging moeizaam. 

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

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt woïdt 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. 

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

Gelet op het gunstig strafrechtelijk verleden en het uitgevoerde herstel kan een deel van de 
geldboeten met uitstel worden opgelegd. De beklaagden voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

10. Op 6 februari 2019 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel 
door het verwijderen van de opslagplaats met carport en afdak, de constructie in 
betonblokken, de toegangsweg en verharding, tuinmateriaal, opslag en materieel. 

Op 18 januari 2019 verleende de Hoge Raad voor de Handhavingsultvoering een positief 
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advies. 

11. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur stelde op 18 februari 2020 het herstel 
vast. 

De herstelvordering is zonder voorwerp. 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

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

13. De beklaagden moeten 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. 

14. De beklaagden moeten ook 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 Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

15. Ingevolge artikel4 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, 7, 38, 39, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 
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de rechtbank, recht doende op t egenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.l, A.2, B en C samen tot een geldboete van 1.500 euro, vermeerderd met 
70 opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 750 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 6.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen D.l, 0 .2, E en F samen tot een geldboete van 500 euro, 
ve rmeerderd met 70 opdeciemen tot 4.000 euro, of een vervangende gevangenisst raf van 3 
maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 250 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 2.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijl<e gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 
euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 
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~· .. ~-·· ··-- ... ---~- ,.., __ ,,_,_.,_=,·~-~~--,---.·------

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

KOSTEN 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de 
gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 290,68 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de dertigste kamer van de 
correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 8 april 2020, bestaande uit 

rechter en , griffier, In aanwezigheid van 
gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen bij 
het parket Oost-Vlaanderen, bij beslissing d.d. 20 maart 2020 van de procureur-generaal bij 
het hof van beroep te Gent, aangeduid om, met ingang van 1 april 2020, het ambt van 
openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen geheel uit te 
oefenen, 
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