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DE K.16 KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET EEN RECHTER 

Nr. ��35 

Nr.�3?f, 
geboren te 

Verdacht van : 

Te 1 

DE EERSTE EN DE TWEEDE 

Gezien de processtukken en namelijk: 
- de dagvaardingen betekend bij exploot van : 

- gerechtsdeurwaarder 1 
plaatsvervanger van ., met 

standplaats te · ! op 13 juli 2018 en 

overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 
op 16 juli 2018 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

tegen: 

geboren te op wonende te 

op , wonende te 

als dader, mededader om het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan 

rechtstreeks te hebben meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te 

hebben verleend dat het misdrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften, 

bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden of het 

misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, in de zin van artikel 66 van het Strafwetboek 

A. Op niet nader te bepalen data. in de periode van 24 april 2014 tot en met 28 

augustus201S{guk116· 
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bij inbreuk op artikel 4.2.1 1°  a) en b) strafbaar gesteld door artikel 6.1.1 al.1-1° van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 

regering op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij 

zonder voorafgaande 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 in stand gehouden, 

zonder voorafgaande vergunning de hiernavolgende bouwwerken verricht te 

hebben, met uitzondering van onderhoudswerken, het optrekken of plaatsen van 

een constructie en het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een 

constructie ontstaat, 

een verharding met stabilisé en steenslag te hebben aangetegd 

B. Op niet nader te bepalen data, meermaals, in de periode van 2 4  april 2014 tot en 

met 26 oktober 2017 

Bij inbreuk uitmakende op 4.2.1.5° a), strafbaar gesteld door artikel 6.1.1 al.1-1° van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 

regering op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij 

zonder voorafgaande 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 in stand gehouden, 

zonder voorafgaande vergunning, een grond gewoonlijk gebruikt te hebben, 

aangelegd te hebben of ingericht te hebben voor het opslaan van gebruikte of 

afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval, 

het opslaan van allerhande materiaal zoals kunststoffen buizen, houten panelen, 

paletten, bakstenen, klinkers, houtblokken, oude ramen, metalen buizen, 

vloeistofvaten, metalen schragen, houten balken golfplaten, een metalen balk, een 

betonnen paal, een rioolbuis en een caravan. 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde 

ligging: 
aard en oppervlakte: grond, 
wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaar ervan geïdentificeerd zijnde als , geoor�n L� op 

1, wonende te : 
· · · 

die de eigendomstitel heeft verkregen krachtens de akte van openbare verkoop verleden op 

++++++ 
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Gehoord de uiteenzetting van de zaak door S. Vanden Berghe, substituut-procureur des 

Konings, die de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de 
beklaagden bij toepassing van de strafwet. 

Na de eerste beklaagde ondervraagd te hebben. 

Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door: 
- Cyriac Borloo, advocaat te Brugge, voor: : en ; verzoekt in hoofdorde 
om de vrijspraak, ondergeschikt verzoekt om opschorting van de uitspraak van de 

veroordeling, waaromtrent het openbaar ministerie gemotiveerd negatief advies verleent, 

En na beraadslaagd te hebben, 

DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 

- 1 K.B. 23.12.1993 
- 182 ,  184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 65, 66 Sw. 
- 1, 8 §1 W. 29.06.1964. 

- 1, 3, 6 W. 29.06.1964 

-1Wet05.03.1952 laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 december 

2016. 
- 91 KB 28.12.1950 houdende algemene reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
- 29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen 

De strafrechter onderzoekt ambtshalve het verval van de strafvordering. Op grond van de 
gegevens waarover de rechtbank beschikt, blijkt dat de strafvordering niet is verjaard (artikel 
21-25 V.T.Sv.). 

OP STRAFGEBIED 

1. Heromschriiving van de feiten van de tenlastelegging A: 

�! 1 
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1.1. In de inleidende akte, zijnde de dagvaarding, wordt door het openbaar ministerie aan de 
feiten een voorlopige kwalificatie en omschrijving gegeven. Het komt uiteindelijk aan de 
rechtbank toe om dit feit zijn juiste kwalificatie en omschrijving te geven, rekening houdende 

met alle concrete gegevens moet, alvorens een misdrijf al dan niet bewezen te verklaren, de 

juiste kwalificatie in rechte en omschrijving aan dit feit worden gegeven. (F. VAN VOLSEM, De 

rechter moet niet alleen de verjaring van de strafvordering onderzoeken, maar ook nagaan of 
de door de vervolgende partij bepaalde datum van de feiten niet nader kan of moet worden 
gepreciseerd, noot onder Cass., 20.12.2016; RABG, 2018, p. 24) 

1.2. De rechtbank stelt vast dat de 'verharding met stabilisé en steenslag' die het voorwerp 

van de tenlastelegging A uitmaakt ter plaatse werd gebracht in de periode van 24.04.2014 

(datum van aankoop van het perceel door de tweede beklaagde) en 04.08.201 4 (datum van 
vaststelling van plaatsing van deze verharding en oplegging van het stakingsbevel). Bijgevolg 

heromschrijft de rechtbank de incriminatieperiode van deze tenlastelegging als volgt: 

"". Op niet nader te bepalen data. in de periode van 24.04.2014 tot en met 04.08.2014 "." 

1.3. Door deze heromschrijving worden geen andere feiten in de plaats gesteld van degene die 

aan de basis liggen van dezelfde tenlastelegging zoals oorspronkelijk omschreven. Telkens 
hierna sprake is van de tenlastelegging A betreft het de tenlastelegging zoals hiervoor 

heromschreven. 

Il.Ten gronde: 

Feiten en beoordeling 

11.1 . De tweede beklaagde . is ingevolge openbare verkoop sinds 24.04.2014 volle 
eigenaar van een perceel grond met een oppervlakte van · - -- 1 en gelegen te 

kadastraal bekend 

Dit perceel is volgens het gewestplan 
gebied. 

c (KB 05.02.1979) gelegen in agrarisch 

11.2. Op 04.08.2014 werd door de verbalisanten van de lokale politiezone �· · · onder meer 

vastgesteld dat drie personen bezig waren om een verharding met steenslag en stabilisé 

(volgens eerste beklaagde: "breekzand'') met kruiwagens aan te brengen in een met houten 
planken afgebakende en uitgegraven zone van 10,8 meter op 5 meter. Eén van deze personen 
was de eerste beklaagde · .. (tenlastelegging A - zie subkaft Il, stukken 1-21 

strafdossier). Een mondeling en schriftelijk bevel tot staking werd diezelfde dag opgelegd . 

• � -- -- -- --
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Naar aanleiding van zijn verhoor op 18.08.2014, gaf de eerste beklaagde te kennen dat hij 
deze verharding ("breekzand") had aangebracht met de bedoeling om er later een schuthok 

voor dieren op te zetten (zie subkaft Il, stuk 27 strafdossier). 

11.3. Op 02.02.2015 werd vervolgens op verzoek van het parket een navolgend proces-verbaal 

opgesteld. In dit proces-verbaal wordt onder meer het volgende geacteerd: 

het stakingsbevel wordt nageleefd; 

er werd inmiddels door de eerste beklaagde een aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning ingediend strekkende tot het oprichten van een paardenstal met een 

grondoppervlakte van 8,25 op 3,6 meter; deze aanvraag werd door het college van 
burgemeester en schepenen van de stad : op 13.01.2015 geweigerd; 
uit de bij dit proces-verbaal gevoegde foto's blijkt dat er op het perceel diverse 

materialen (o.a. metalen hekkens, plastic buizen, bakstenen, houtafval, metaalafval, 

... ) worden opgeslagen in open lucht (tenlastelegging B). 
(subkaft Il, stukken 35-50 strafdossier) 

11.4. Op 28.08.2015 werd een nieuw aanvankelijk proces-verbaal opgesteld door de inspectie 

RWO West-Vlaanderen. Er wordt vastgesteld: 

dat er zich nog steeds (nieuw) materiaal, materieel en afvalstoffen (o.a. een brandput 
met half verbrande afvalstoffen, ijzerwerk, steenafval, hekkens, Bekaert-draad, 

houten panelen, buizen, hout- en groenafval, allerlei bouwmaterialen, oude 

dierenkooien, ... ) op het perceel bevinden; 
dat de verharding met stabilisé en steenslag nog steeds aanwezig is; uit de bij dit 
proces-verbaal gevoegde foto's blijkt dat het duidelijk om een verharding met stabilisé 
en steenslag gaat en geenszins om louter "breekzand". 

11.5. Er volgt een opsporingsonderzoek door het parket van de procureur des Konings te 
Kortrijk, waarbij er een 9-tal kantschriften dienden te worden uitgeschreven. Telkenmale 
worden de beklaagden met klem aangemaand om de toestand vrijwillig te regulariseren, doch 
steeds opnieuw wordt vastgesteld dat er niet alleen materialen werden afgevoerd, doch ook 

verplaatst en zelfs opnieuw aangevoerd. De toestand ter plaatse is als volgt: 

de verharding werd verwijderd; dit werd op 18.07.2016 vastgesteld (zie subkaft 1, 
stukken 57, 60 en 89 strafdossier); 
op 26.10.2017 bevinden er zich op het perceel nog allerhande gestapelde materialen 

(o.a. houten planken, een caravan, houten paletten, plastic afvalstoffen, een plastic 

vloeistoftank, ... - zie subkaft 1, stuk 101); 
op 21.12.2017 bevinden er zich op het perceel nog steeds een 20-tal gestapelde 
paletten en een caravan (zie subkaft 1, stuk 106 strafdossier). 
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11.6. De eerste en tweede beklaagde worden als dader/mededader vervolgd voor de feiten van 
de tenlasteleggingen A, zoals heromschreven (het zonder voorafgaandelijke 
stedenbouwkundige vergunning functioneel samenbrengen van stabilisé en steenslag 

waardoor een verharding is ontstaan) en B {zonder voorafgaandelijke stedenbouwkundige 

vergunning een grond gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van allerhande 

materialen, materieel of afval). 

11.7. Ter terechtzitting van 10.09.2018 waren de beide beklaagden in persoon aanwezig, 

bijgestaan door hun advocaat. Met betrekking tot de tenlastelegging A, zoals heromschreven, 

stelden zij dat zij nooit een vergunningsplichtige verharding hebben aangelegd. Zij vragen dan 

ook de vrijspraak voor deze tenlastelegging. 

Naar het oordeel van de rechtbank werd door de beklaagden wel degelijk een verharding in 
stabilisé en steenslag aangelegd. Dit blijkt immers uit de talrijke foto's van deze verharding 

(met een oppervlakte van 10,8 op 5 meter) die zich in het strafdossier bevinden. Aangezien 

deze verharding minstens één jaar na de constructie ervan (zie bvb. de op 28.08.2015 
genomen foto's waarop deze verharding nog steeds te zien is -subkaft 1, stukken 7, 11 en 12 
strafdossier) zich nog steeds ter plaatse bevond, kunnen de beklaagden niet redelijkerwijze 

volhouden dat het louter het opvullen van een put met "breekzand" betrof. 

Aangezien de kwestieuze verharding in stabilisé en steenslag kan worden aanzien als "het 
functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat'', was deze 
activiteit vergunningsplichtig (artikel 4.2.1 VCRO). De beklaagden beschikten evenwel niet 
over een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning (thans: omgevingsvergunning), 

zodat het misdrijf waarvoor zij op heden worden vervolgd bewezen is in hun hoofde. 

11.8. Ter terechtzitting van 10.09.2018 stelden de beklaagden tevens de tenlastelegging B te 
betwisten. Meer in het bijzonder stelden zij dat de kwestieuze materialen zich reeds op het 

perceel bevonden op het ogenblik waarop zij dit hebben aangekocht. Ook voor deze 

tenlastelegging vroegen zij de vrijspraak. 

De feiten van de tenlastelegging B zijn naar het oordeel van de rechtbank wel degelijk 
bewezen in hoofde van de beide beklaagden, gelet op de inhoud van de diverse stukken van 

het strafdossier. 

De rechtbank verwijst hiertoe naar de diverse vaststellingen van de verbalisanten en de erbij 

gevoegde foto's. Hieruit blijkt dat de beklaagden tijdens de incriminatieperiode hun perceel 

landbouwgrond tijdens de incriminatieperiode 'gewoonlijk' hebben gebruikt voor de opslag 

van allerlei materialen en afval, zoals kunststoffen buizen, houten panelen en paletten, 

bakstenen, klinkers, houtblokken, oude ramen, metalen buizen, vloeistofvaten, metalen 

schragen, houten balken, golfplaten, een metalen balk, een betonnen paal, een rioolbuis en 
een caravan. Dit zonder hiervoor over een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te 
beschikken. Tevens blijkt hieruit dat deze opslag niet alleen een lange tijd duurde, maar tevens 
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een zekere regelmaat vertoonde, waarbij (een deel van) de kwestieuze materialen geregeld 
werden weggenomen of verplaatst (na lang en veelvuldig aandringen door het parket en de 
verbalisanten), om vervolgens terug nieuwe materialen (houten paletten, een caravan, ... )op 

hetzelfde perceel te stapelen. 

Met 'gewoonlijk gebruik' beoogt de decreetgever immers geen vergunningsplicht voor het 
toevallig opslaan van allerhande materialen, maar vereist hij een gebruik dat een zekere 
regelmaat vertoont en een zekere tijd moet duren vooraleer een stedenbouwkundige 

vergunning noodzakelijk is. Het misdrijf bestaat van zodra door meerdere handelingen van 
gebruik zonder dat daartoe de nodige vergunning was verkregen, het gewoonlijk gebruik 
ontstaat. Dit gewoonlijk gebruik blijft voortduren zolang de grond verder wordt gebruikt voor 
het opslaan van materialen door positieve daden van het opslaan van materialen met een 

zekere regelmaat. Tot zolang kan er van instandhouding, dit is de onthouding om door enige 

handeling aan het bestaan van de gecreëerde toestand van onrechtmatig gebruik van de 

grond een einde te maken, geen sprake zijn. (lees en vergelijk: Cass. 7 maart 2017, 
P.15.1340.N) 

Straf en strafmaat 

11.9 . Ter zitting van 10.09.2018 verzochten de beide beklaagden om hen de gunst van de 

opschorting van de uitspraak te verlenen, waaromtrent het openbaar ministerie een 

gemotiveerd negatief advies verleende. 

De rechtbank is van oordeel dat de eerste beklaagde 1 
voor dergelijke gunst, gelet op: 

- de ernst van de feiten; 

: niet in aanmerking komt 

het gegeven dat aan de eerste beklaagde veelvuldig kansen werden geboden om alle 
vastgestelde misdrijven vrijwillig te regulariseren (en een dagvaarding met mogelijke 
vermelding op het strafregister van de veroordeling te vermijden), doch dit gebeurde 

slechts met mondjesmaat; na drie jaar aandringen was het volledige terrein nog steeds 

niet volledig gesaneerd; 
- het feit dat de eerste beklaagde doelbewust de misdrijven heeft gepleegd uitgaande van 

de verwerpelijke opvatting dat bouwmisdrijven en het herstel ervan niet ernstig worden 

genomen; 

het feit dat de toekenning van opschorting een ontoereikende maatschappelijke reactie 

zou uitmaken; 

- het feit dat de eerste beklaagde niet aantoont dat een veroordeling zijn sociale 
reclassering zou belemmeren op een wijze dewelke niet in verhouding staat tot de ernst 
van de feiten; 
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- het feit dat de hierna bepaalde straf meer aangewezen is om de eerste beklaagde de ernst 

van de feiten te doen inzien en hem ertoe aan te zetten zich In de toekomst te onthouden 
van het plegen van analoge of andere misdrijven. 

Er zijn evenwel redenen om wel in te gaan op dit verzoek wat de tweede beklaagde 
: betreft. 

Deze beklaagde verkeert In de wettelijke voorwaarden: hij heeft nog geen veroordeling tot 
een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstrafvan méér dan zes maanden ondergaan en 
de feiten zijn niet strafbaar met een correctionele gevangenisstraf van meer dan twintig jaar, 

en zijn niet van dien aard dat zij bestraft moeten worden met een hoofd gevangenisstraf van 

meer dan vijf jaar correctionele hoofdgevangenisstraf. 

Vooral is de rechtbank van oordeel dat een bestraffing de sociale reclassering van de tweede 
beklaagde, die nog zeer jong is, in het gedrang kan brengen op een wijze die niet in verhouding 

staat tot de ernst der feiten. Dit temeer gelet op het feit dat hij ter terechtzitting stelde dat hij 

slechts "om fiscale redenen" eigenaar van het betrokken perceel zou zijn. 

Tevens stelt de rechtbank vast dat de tweede beklaagde nog over een blanco gerechtelijk 

verleden beschikt. 

De tweede beklaagde dient wel verplicht te worden tot betaling van de bijzondere vergoeding 
opgelegd in artikel 91 van het K.B. van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt thans 53,58 EUR . . 
De tweede beklaagde moet tevens een wettelijk verplichte 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 20,00 EUR. 

11.10. De bewezen verklaarde feiten van de voormelde tenlasteleggingen A en B zijn in hoofde 
van de eerste beklaagde : met elkaar verbonden door eenheid van misdadig 
opzet, zodat overeenkomstig artikel 65 lid 1 strafwetboek slechts één straf dient opgelegd te 

worden. 

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

de ruimtelijke ordening ernstig genomen moeten worden en dat de eerste beklaagde zich niet 
ongestraft boven de wet kan stellen. 

Tevens moet worden rekening gehouden met het flagrant karakter van de huidige inbreuken, 
waarbij niet alleen een constructie werd opgericht zonder stedenbouwkundige vergunning, er 
werden tevens gedurende een zeer lange tijd materialen in open lucht opgeslagen zonder 
stedenbouwkundige vergunning. 
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De straf moet ook van aard zijn de eerste beklaagde ervan te weerhouden opnieuw dergelijke 
feiten te plegen. 

Bovendien moet ook de maatschappelijke kost die door de eerste beklaagde veroorzaakt 
wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving in 
acht worden genomen. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 
gemeenschap een grote kost. 

Een geldboete moet duidelijk maken dat de eerste beklaagde zich niet ongestraft boven de 
wet kan stellen en niet enkel de baten maar ook de kosten van zijn activiteiten moet dragen. 
Ze 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. 

De rechtbank is van oordeel dat de hierna bepaalde geldboete, deels effectief en deels met 
uitstel van de tenuitvoerlegging, aan het beoogde preventieve en repressieve doel tegemoet 
komt. 

Tevens wordt daarbij rekening gehouden met het gunstig strafverleden van de eerste 
beklaagde, die tot op heden slechts één maal door de politierechtbank werd veroordeeld. 

11.11. Wat de geldboete betreft wijst de rechtbank er op dat het bedrag van de strafrechtelijke 
geldboete met ingang van 01.01.2017 dient verhoogd te worden met zeventig opdecimes 
ingevolge artikel 1 van de wet dd. 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de 
strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 
december 2016. 

Op het ogenblik van de oudst bewezen feiten dienden deze geldboeten met vijftig opdecimes 
verhoogd te worden. 

Overeenkomstig artikel 2 lid 2 Sw. dient de mildste strafwet toegepast te worden, namelijk de 
geldboete verhoogd met het aantal opdecimes zoals in voege op het ogenblik van de feiten. 

Wanneer evenwel twee opeenvolgende gelijkaardige misdrijven één enkele strafbare 
gedraging opleveren en derhalve aanleiding geven tot toepassing van één enkele straf, maar 
in de tijd tussen het plegen van die twee misdrijven de wet die de straf bepaalt gewijzigd 
wordt, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de ten tijde 
van het eerste misdrijf geldende strafwet minder zwaar dan die gesteld ten tijde van het 
tweede misdrijf (zie en vgl. Cass. 27.01.1943, Pas. 1943, 1, 32; Cass.17.05.1983, Arr.Cass. 1982-
83, 1143; Corr. Brussel, 13.01.1984, Pas. 1984, 111, 45; L.DUPONT en R.VERSTRAETEN, Handboek 

Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1989, nr. 327; P. POPELIER, ''Toepassing van de wet in de tijd" 
in A.P.R., 1999, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, nr. 99). 
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De in hoofde van eerste beklaagde op te leggen geldboete dient bijgevolg verhoogd te worden 

met de nieuwe opdecimes, van toepassing op de meest recent bewezen feiten, hetzij 
vermenigvuldigd te worden met acht. 

11.12. Inzake de bijdrage aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders zijn de actuele opdecimes onmiddellijk van 

toepassing, en dient geen rekening te worden gehouden met artikel 2 lid 2 Sw., vermits de 

verplichting tot betaling van deze bijdrage niet kan beschouwd worden als een straf. Het 

basisbedrag van 25,00 EUR dient vanaf 01.01.2017 verhoogd te worden met 70 opdecimes in 
plaats van met 50. Dienvolgens bedraagt de verplichte bijdrage aan het slachtofferfonds thans 
200,00 EUR (25,00 EUR, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes) in plaats van 150,00 EUR 
(25,00 EUR, verhoogd met 50 opdecimes). 

De eerste 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 53,58 

EUR. 

De eerste beklaagde moet tot slot ook een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de 
financiering van het "Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en 

artikel 5 §§ 1en 1 van de Wet van 19  maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor 

de juridische tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20,00 EUR. 

Het gevorderde stedenbouwkundig herstel 

11.13. Bij aangetekende brief van 06.11.2015 aan het ambt van de procureur des Konings, 
maakte de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zijn herstelvordering over. 

In deze herstelvordering wordt het volgende gevraagd: 

Il( ... ) 
a} ongedaan maken van de zonevreemde functiewijziging door het stopzetten van: 

het aanwenden van het terrein in het kader van de professionele activiteiten 

het gewoonlijk gebruik van het terrein voor het stapelen van allerlei materialen, 

materieel en afvalstoffen 

b} het uitbreken van de verharding en het terugbrengen van het opgehoogde deel naar 

het niveau van het oorspronkelijk maaiveld 
( ... )." 

Dit alles binnen een termijn van twaalf maanden en onder verbeurte van een dwangsom van 

150,00 EUR per dag vertraging in het herstel. 
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Op 30.10.2015 gaf de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (hierna: HRHB) een positief 
advies over de voor advies voorgelegde herstelvordering. 

11.14. Vooreerst stelt de rechtbank vast dat daar waar tevens het uitbreken van de verharding 
wordt gevraagd (tenlastelegging A, zoals heromschreven), dit onderdeel van de 
herstelvordering thans zonder voorwerp is. Dit gelet op de inmiddels tussengekomen 
regularisatie (zie hierboven). 

11.15. De herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur werd voor het 
overige afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch gaat zij uit van een opvatting over 
de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is. Evenmin berust ze op 
machtsoverschrijding of machtsafwending. 

De herstelvorderende overheid heeft terecht geoordeeld dat de plaatselijke ordening op 
onevenredige wijze wordt geschaad. In de herstelvordering wordt tevens uitvoerig en 
draagkrachtig gemotiveerd waarom in casu gekozen wordt voor het herstel van de plaats in 
de oorspronkelijke staat, hetgeen in casu het verwijderen van alle gestapelde materieel, 
materialen en afvalstoffen inhoudt, en niet voor een andere herstelmaatregel zoals de 
meerwaarde. Het gevolg van het misdrijf is immers geenszins kennelijk verenigbaar met een 
goede ruimtelijke ordening. Evenmin volstaat het kennelijk om de plaatselijke ordening te 
herstellen door de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken. 

De herstelvordering dient derhalve te worden opgelegd zoals gevorderd, hetgeen inhoudt dat 
alle gestapelde materieel, materialen en afvalstoffen van het terrein dienen te worden 
verwijderd. 

Gelet op de eerder beperkte omvang van de werken en het gegeven dat er door het openbaar 
ministerie reeds eerder diverse aanmaningen ter zake werden gegeven, wordt de termijn van 
uitvoering bepaald op 6 maanden. 

11.16. 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 150,00 EUR per dag moet worden opgelegd nu uit het strafdossier de 
onwil van de beklaagden is gebleken om over te gaan tot het volledig 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. 
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Tenslotte zijn het de beklaagden die veroordeeld worden om het herstel in de oorspronkelijke 
staat uit te voeren en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 

Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel. 

De rechtbank machtigt eveneens in overeenstemming met a rtikel 6.3.4., §1 VCRO de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur om ambtshalve de uitvoering van het bevolen 
herstel te voorzien voor het geval de veroordeelde daartoe niet overgaat binnen de gestelde 
termijn. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Wijzende op tegenspraak, 

Heromschrijft de feiten van de tenlastelegging A zoals voormeld. 

*** 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, zoals heromschreven, en B bewezen in 
hoofde van• 

Veroordeelt · : wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 300,00 EUR, wettelijk te verhogen met 
70 opdecimes, hetzij x 8 ,  en aldus gebracht op 2.400,00 EUR, met uitstel zoals hierna 
bepaald. 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een vol·doende waarschuwing zal 
uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 
laar, ter uitzondering van 100,00 EUR effectief, te verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8 en 
aldus gebracht op 800,00 EUR EFFECTIEF, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd geen 
nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige 
straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw ., ten gevolge heeft 
gehad. 
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Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete 
zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 10 dagen. 

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke 
termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van 2 0  dagen. 

Verplicht · : tot betaling van de bijzondere vergoeding van 53,5 8 EUR opgelegd 
in uitVoering van het artikel 9 1  van het K.B. van 2 8 .12 .1950 houdende algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht • : tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 
70 opdecimes, hetzij 2 00, 00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig artikel 29 van 

de wet van 1augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet op artikel 1 van 
de wet van S maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals 
laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 december 2016. 

Verplicht : om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG EUR 
( 2 0,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

*** 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, zoals heromschreven, en B bewezen in 
hoofde van. 

Gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van veroordeling in hoofde van. 
dit voor de duur van DRIE JAAR. 

· -·�.en 

Verplicht. : tot betaling van de bijzondere vergoeding van 53,58 EUR opgelegd in 
uitvoering van het artikel 9 1  van het K.B. van 2 8 .1 2 .195 0 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken. 
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Verplicht. : om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 2 0,00 EUR te 
betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

*** 

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp in zoverre deze betrekking heeft op: 
"b) het uitbreken van de verharding en het terugbrengen van het opgehoogde 

deel naar het niveau van het oorspronkelijk maaivelcf' 

Beveelt 1 : en. : op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur de herstelmaatregel. zoals hierna bepaald, op het perceel gelegen te 1 

voeren: 
kadastraal bekend !, uit te 

het verwijderen van alle gestapelde materieel, materialen en afvalstoffen van het 
terrein. 

en dit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door 
: en : een dwangsom van 150,00 EUR zal worden verbeurd per dag 

vertraging in de nakoming van dit bevel. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, indien het herstel niet 
vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijnen, zelf in de uitvoering ervan kunnen 
voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4., §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op kosten 
van de veroordeelden. 

*** 

Houdt ambtshalve de (eventuele) burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V.T.Sv . 

Veroordeelt ' 
282,3 7 EUR. 

Overtuigingsstukken 

N ih il 

: en 

••• 

: hoofdelijk tot de gerechtskosten, begroot op 
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Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen 

in het Nederlands behandeld. 

Aldus gevonnist en uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare 
terechtzitting van de K.16 KAMER op acht oktober tweeduizend en achttien. 

Aanwezig: -W. Haelewyn, alleen zetelend rechter -H. Demedts, substituut-procureur des Konings 
-M. Vangampelaere, geassumeerd griffier bij beschikking van de 
hoofdgriffier dd. 11.04.2018 




