Griffienummer

443

/ZOZO

Datum van uitspraak

10 FEBRUARI 2020

Notitienummer parket

,

e.a.

Rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen
afdeling Dendermonde
strafzaken
Vonnis
D13M kamer
Aangeboden op

2eblad

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde .

OPENBAAR MINISTERIE

BEKLAAGDEN
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met maatschappelijke zetel te

1.

=> Ter terechtzfttfng van 13 januari 2020 vertegenwoordigd door mr.

, raadsman van de lasthebber ad Me, mr.
advocaat te

524

op

, geboren tE

2.
, wonende tE

op

geboren te

3.
wonende te

=> Ter terechtzitting van 13 j anuari 2020 befden vertegenwoordigd
door mr.

. advocaat 1

TENLASTELEGGINGEN

1.

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.
hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij In geval
van schorsing van de vergunning,
op het perceel gelegen te

ondernemlngsnummer

kadastraal gekend als · · ·
, eigendom van

met maatschappelijke zetel te
- - met
blj aankoopakte d.d. 15.11.2000 ver1eaen aoor notaris

tE
bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1•
a): het optrekken of plaatsen van een constructie
b): het functionee.l samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie,
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meer bepaald : zonder vergunning of in strijd met de stedenbouwkundige vergunningen van 7

april lOOS en 3 m aart 2009:

·

1. een eerste parking met ongeveer 40 plaatsen aan de
te hebben aangelegd In
asfalt en met een breedte van ongeveer 15 m, in strijd met de voorschriften van het ter
plaatse geldende BPA
Te
oktober 2015

1

op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2012 tot 9

2. een bijkomende ontsluitingsweg In asfalt te hebben aangelegd doorheen het parkgebied
Te
oktober2015

, op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2012 tot 9

3. een tweede parking te hebben aangelegd met een circulatieweg van ongeveer 3 m breed,
met aan beide zijden parkeerruimte aangelegd met grasdalfen
Te
oktober 2015

, op niet nader te bepalen data In de periode van 1 januari 2012 tot 9

4. een werfzone te hebben ingericht en verhard aan de noordelijke zijde door gebruik te
maken van containers en werfhekkens aan de ene zijde en houten vlechtschermen aan de
zijde van de feestzaal
Te
oktober 2015

1

op niet nader te bepalen data In de periode van 1 januari 2012 tot 9

5. aan de noordelijke zijde op de bouwvrije strook van 8 m modulai re werkruimtes (bakkerij)
onder een afdak, aangebouwd bij "geboüw 3", te hebben geplaatst
Te
2016

1

op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni

6. aan de achterzijde van ngebouw 3" betonverharding te hebben aangelegd tot aan de
achterste perteelsgrens en een afdak te hebben geplaatst
Te
2016

1

op niet nader te bepalen data In de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1• van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening
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Oe eerste de tweede en de derde

B.
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige htUip verleend te hebben
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,
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;
op het perceel gelegen te

, kadastraal gekend als
·, eigendom van
, met
, met maatschappelijke zetel te
ondernemingsnummer
, bij aankoopakte d.d. lS.n.:.wuu ver1eoen ooor notaris
te
hiernavermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6" (het geheel of gedeeltelijk
wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, waarbij deze functiewijziging
door de Vlaamse Regering als vergunningsplichtig werd aangemerkt) te hebben uitgevoerd,
voortgezet of in stand gehouden
meer bepaald :
1. de benedenverdieping in het "gebouw 2" te hebben Ingericht als multifunctionele ruimte
voorzien van mlnstens een 40-tal stoelen en een buffet en bijgevolg de functie te hebben
gewijzigd van openbaar nut (museale functie) naar multifunctionele ruimte/horeca
Te
2016

, op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni

2. de bovenverdieping van "gebouw 3" en de benedenverdieping van "gebouw 3" te hebben
ingericht als feestzaal en bijgevolg de functie te hebben gewijzigd van openbaar nut
(museale functie/cafetaria) naar feestzaal
Te
2016

3.

, op niet nader te bepalen data In de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni

in "gebouw 3" een bakkerij t e hebben ingericht en bijgevolg de functie gewijzigd van
openbaar nut (museale functie) naar bakkerij/keuken dienstig voor de feestzaal

Te
2016

, op niet nader te bepalen data In de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni

deze felten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1* van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening

*

*

*
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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 13 januari 2020.
Oe behandeling van de zaak werd van bij het begin hernomen, omwille van de gewijzigde
samenstelling van de rechtbank.
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige
partijen.

3.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1

Overzicht van de feiten

1.
Voor de site waarop de eerste beklaagde actief is, werd een bijzonder plan van aanleg
opgesteld waarin de toenmalige visie op de verdere ontwikkeling van de site
stedenbouwkundig werd verankerd. Oe percelen zij n volgens het gewestplan gelegen in
parkgebied.
Op 9 oktober 2015 stelt de lokale politie van
stedenbouwkundig ambtenaar vast:

· samen met de

Plaatsing van een grote tent voor het organiseren van feesten;
Aanleg van een verharding voor de parking. Oe verharding bestaat uit asfalt;
Aanleg van een rijweg naar een bijkomende parking, eveneens in asfalt;
Plaatsing van twee broodautomaten zonder vergunning;
Afbraakwerken op de site zonder vergunning;
Wijziging van bestemming van de belde zalen voorzien in de bouw van de bakkerij
(ze worden gebruikt voor het organiseren van festiviteiten).
Een stakingsbevel werd uitgevaardigd. Al deze elementen zijn vergunningsplichtlg doch niet
vergun baar, gelet op het BPA.
Tweede beklaagde verklaarde in verhoor op 7 april 2016 dat geen regularisatieaanvraag werd
Ingediend maar da1 ze er volop mee bezig zijn.

2.
Op 15 juni 2016 meldt de gemeente dat er in de gebouwen op de eerste verdieping feesten
worden georganiseerd. De betreffende ruimtes zijn echter enkel vergund als museum en de
omvorming naar een feestzaal is vergunningsplichtlg. Het inrichten van een feestzaal is volgens
de gemeente strijdig met het BPA. Volgens de gemeente zijn de inbreuken van 9 oktober 2015
nog steeds aanwezig: enkel de feesttent werd verwijderd. Ook de politie stelt vast dat dit het
geval is. Op de website van
staat vermeld dat er een feestzaal is.
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Er wordt reclame gemaakt voor het organiseren van feesten. Op 7 mei 2016 werd de politie
ook opgeroepen voor lawaaioverlast komende uit de gebouwen van
In het BPA staat te lezen dat de inrichting van een artisanale bakkerij en verkoop van deze
producten te verantwoorden is.
Op 19 juni 2016 blijkt dat er In de gebouwen van de site
toch een feest aan
de gang is, hoewel een staklngsbevel werd betekend. Ook op 26 juni 2016 blijkt er een feest
aan de gang te zijn.

3.
Op 30 juni gaat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur ter plaatse.
Hij stelt vast dat op de site verschillende aanduidingen "P FEESTZAAL" staan.
De parking evenwijdig met de
werd nog steeds niet aangepast. Het
betreft een parking met ongeveer 40 plaatsen. De strook is lSm breed en volledig
geasfalteerd. De parking is verbonden via een bijkomende weg aan de linkerzijde
van de site met een tweede parking aan de noordelijke perceelgrens van en op
perceel
. Deze parking bestaat uit de toegangsweg van 3m breed in asfalt ,
met aan beide zijden een strook van +/- Sm breed, uitgevoerd in grasdallen. Deze
zone Is volgens het BPA bestemd als 'zone voor park en/of welden'.
Bijkomend wordt vastgesteld dat deze parl<ing stopt aan een zone, afgebakend
door deels werfhekkens, deels een groene bureelcontainer en deels houten
vlechtschermen. Binnen deze zone staat nog een witte zeecontalner. Her en der
ligt nog wat afval. Deze zone is volgens het BPA bestemd als 'zone voor parken/of
welden'.
Bijkomend wordt vastgesteld dat de eigenlijke nieuwbouwconstructie 'gebouw 3'
aan de noordelijke zij de werd uitgebreid met een afdak waaronder de
ambad!telijke bakkerij werd ondergebracht door middel van modulaire
werkruimtes. Deze uitbreiding neemt de volledige bouwvrije strook in tot aan de
perceelgrens met het perceel
. Deze zone Is volgens het BPA bestemd als
'zone voor park en/ of welden'.
Bijkomend wordt vastgesteld dat de eigenlijke nieuwbouwconstructie 'gebouw 3'
werd uitgebreid met een afdak
aan de oostelijke zijde, palend aan perceel
waaronder allerhande materialen en materieel werden opgeslagen zoals (party)tafels, voorraad en technische apparatuur. Deze zone is volgens het BPA bestemd
als 'zone voor verhardingen'
Bijkomend wordt vastgesteld rl:ot riP verharding uitgebreid werd tot aan de
perceelgrens met het perceel
Deze zone is volgens het BPA bestemd tot
'zone voor park en/of welden'.
De gelijkvloerse verdieping van de mldd.envleugel 'gebouw 2' is niet Ingericht als
museum, waar wel als polyvalent zaaltje, volgens verklaring van de heer
hoofdzakelijk voor het inrichten van koffie- en rouwtafels.
De bovenverdieping is Ingericht als museum. Deze ruimte Is openlijk verbonden
met de eerste verdieping van de linkervleugel 'gebouw 3'. Deze eerste verdieping
van 'gebouw 3' werd geenszins ingericht zoals aangeduid op het vergunde plan.

.-------------------------------------------------------~--------
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Zo werd het sanitaire blok anders uitgevoerd, is er een ruime technische ruimte
voorzien (o.m. stookinstallatie) en werd een aanzienlijke ruimte afgebakend en
ingericht als ambachtelijke atelier I werkplaats. Op die manier werd ongeveer 2/3
van deze verdieping inger icht als feestzaal, met een eigen volwaardige bar en
volledig voorzien van de noodzakelijk bemeubeling.
Op de gelij kvloerse verdieping van 'gebouw 3' is eveneens een feestzaal ingericht.
Een deel van wat bestemd zou worden als diepvries/fr igo/afwas is geïncorporeerd
bij de feestzaal. Een deel van wat aangevraagd werd als ca fetaria werd
geïncorporeerd biJ de achterliggende ambachtelij ke werkruimte.
De zone bestemd voor koude keuken/warme keuken en diepvries/frigo/afwas
werd ingericht als ambachtelijke bakkerij en als keuken dienstig voor de feestzaal.
Deze zone is uitgebreid met de modulaire aanbouw tot op de perceelgrens, waar
ook bakkerij activiteiten worden uitgevoerd. Zowel de mlddenvleugel 'gebouw 2'
als de linkervleugel'gebouw 3' zij n volgens het BPA bestemd tot zone voor wonen
en/of functies van openbaar nut' . In werkelijk betreft het een (uitbestede)
horecazaak en ambachtelijke bakkerij.
Er werd geen regularisatieaanvraag ingediend.

4.
Er werd door de Vlaamse overheid een herstelvordering ingediend. Deze vordering kreeg het
positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Het bestuur vordert:
Aanpassingswerken, nl. het aanleggen van de parkings conform het BPA, het
verwijderen van de bijkomende ontsluitingsweg, het verwijderen van de
bijgevoegde constructies aan de noordelijke zijde {bakkerij), verwijderen van de
'werfzone' aan de noodwestelijke z.ijde, verwijderen van de bijkomende
verhardi ng aan de noordelijke zijde, verwijderen afdak, inrichten gebouw 3
conform de stedenbouwkundige vergunning. Inrichten benedenverdieping
gebouw 2 conform de stedenbouwkundige vergunning;
Staken van het gebruik van gebouw 2 en 3 voor de organisat ie van feesten.
Binnen een termijn van 12 maanden onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro t.a.v.
elke veroordeelde.
Hierop volgden nog verschillende nacontroles en aanpassingen van de gevraagde
herstelmaatregelen na overleg tussen partijen. Een laatste nazicht gebeurde op 15 oktober
2019. Er werd vastgesteld dat de overeengekomen werken nog steeds niet Integraal werden
uitgevoerd. Op de foto van de overtreder was te zien dat er oergranen waren aangeplant in de
zone aan de parking. Op 15 oktober 2019 waren er echter geen oergranen aanwezig. Er stond
op deze zone een auto geparkeerd en er waren sporen aanwezig van eerdere auto's die zich in
deze zone hadden geparkeerd. Er werd besloten dat de aanplanting van oergranen niet werd
uitgevoerd over de volledige voorziene zone en dat er onvoldoende maatregelen werden
genomen om te vermijden dat deze zone opnieuw als parkeergelegenheid werd gebruikt.
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Bespreking van de schuldvraag

1.
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verrichten van
bouwwerken zonder vergunning, met name een eerste parking, een bijkomende
ontsluitingsweg in asfalt, een tweede parking, een verharde werfzone, modulaire werkruimtes
onder een afdak en een betonverharding met afdak. Daarnaast worden zij ook vervolgd voor
verschillende niet vergunde functi ewij zigingen van een functie van openbaar nut (museale
functie) naar multifunctionele functie (horeca)/feestzaal en bakkerij/keuken.

2.
Derde beklaagdP..
. vraagt de vrijspraak. Zij is de dochter van
en
bestuurder van
Zij zou echter geen rol spelen bij de tenlastegelegde
feiten en in het strafdossier niet voorkomen en ook niet verhoord zijn.
Eerste en tweede beklaagde hebben de feiten, noch hun strafrechtelijke verantwoordelijkheld
betwist. Er werd wel verduidelijkt dat beklaagden enorm veel geld geïnvesteerd hadden om de
site in ere te herstellen. Omwille van de financiële kost hadden zij de bouwmisdrijven
gepleegd, namelijk om de organisatie van feesten mogelijk te maken. Ze hadden niet geweten
dat er een vergunning vereist was.

3.
Gelet op de duidelijke vaststellingen en het gegeven dat eerste en tweede beklaagde de
bouwmisdrijven ook niet betwisten staat de schuld van eerste en tweede beklaagde aan alle
tenlast~legglngen vast. Voor wat eerste beklaagde
betreft staat het
vast dat de misdrijven een intrinslek verband hebben met de verwezenlijking van haar doel of
de waarneming van haar belangen en voor haar rekening werden gepleegd. De organisatie van
de feesten moest immers dienen om geld voor de renovatie op te leveren en volk naar ·de site
te trekken. Binnen de nv werd gelet op de veelvuldige inbreuken totaal geen acht geslagen op
de naleving van de wetgeving ruimtelijke ordening, wat een fout uitmaakt In het beleid van de
rechtspersoon.
is zaakvoerder van de NV en nam de beslissingen die tot de
bouwovertredinsten hebben geleld en is hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk. Het blijkt
echter niet dat
ondanks haar functie binnen de nv, effectief beslissingen nam
die geleid hebben tot de bouwmisdrijven of dat zij de macht had om de bes_
lissingen van haar
vader te bei nvloeden. Haar taak en rol bij de feiten werd In elk geval niet onderzocht. Uit geen
enkel stuk of verklaring blijkt dat
als bestuurder een determinerende invloed
had om een einde te maken aan de wederrechtelijke toestand. Het loutere feit dat ziJ
bestuurder was is niet voldoende om haar strafrechtelijk verantwoordelijk te stellen voor de
vastgestelde inbreuken. In die omstandigheden zal de rechtbank
voor de haar
ten laste gelegde feiten vrijspreken.
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Straftoemeting

1.
De rechtbank legt voor eerste en tweede beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid
Strafwetboek één straf op voor de bewezen felten van de tenlasteleggingen A.l tot en met
A.6 en B.l tot en met 8.3 samen, met name de zwaarste.

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectleve ernst van de
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden, het strafrechtelijk verleden van
eerste beklaagde en de persoonlij kheld van tweede beklaagde zoals die blijkt uit het
strafrechtelijk verleden, zijn gezinsteestand en arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die

kem.
De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventlef werken: ze moet
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen.

2.
Beklaagden hebben allerlel constructles en verhardingen opgericht zonder voorafgaandelijke
stedenbouwkundige vergunning met het oog op niet-vergunde functiewijzigingen naar
horeca/feestzaal. Zij brachten zo wetens en willens een wederrechtelijke toestand tot stand. De
site bestemd voor openbaar nut werd zo omgevormd in een commerciële site die vele winsten
opleverde en hinder veroorzaakte. Het belang van de gemeenschap hebben zij hierbij
ondergeschikt gemaakt aan hun persoonlijke en financiële belangen.

3.
Tweede beklaagde
werd éénmaal veroordeeld voor verkeersinbreuken. Bij
vonnis van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 20 juni 2008 verkreeg hij de gunst
van de opschorting voor een proeftermijn van drie jaar voor inbreuken op het sociaal
strafrecht. Gelet op de vele en manifeste inbreuken en het duidelijk financieel oogmerk gaat de
rechtbank niet in op de gevraagde gunst van de opschorting. Ook de eenvoudige
schuldigverklaring is ongepast omdat de lange duur die verstreken is sinds de feiten enkel te
wijten is aan de vele kansen die beklaagden kregen om tot regularisatie over te gaan. Gelet op
het beperkt strafverleden en het uiteindelijk bereikte herstel zal de rechtbank de geldboete wel
gedeeltelijk met uitstel opleggen zoals hierna bepaald.
Eerste beklaagde werd bij vonnis van de correctionele rechtbank te Oendermonde van 3 juni
2016 voor inbreuken op het sociaal strafrecht veroordeeld tot een geldboete van 3000 euro
(met uitstel voor 2. 750 euro). Omwille van de vele inbreuken en het duidelijk financieel
oogmerk gaat de rechtbank niet in op de gevraagde gunst van de opschorting. De hierna
bepaalde geldboete is wel degelijk passend en noodzakelijk om de vennootschap te
weerhouden van het plegen van nieuwe feiten. De rechtbank zal wel een deel van de
geldboete opleggen met uitstel gelet op het beperkt strafverleden en het uiteindelijk bereikte
herstel.
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HERSTEL

1.
Beklaagden menen dat de herstelvordering zonder voorwerp is. Oe vaststelling dat er op 15
oktober 2019 geen oergranen zouden gestaan hebben, is normaal. Oergranen groeien immers
niet het hele jaar door en moeten elk jaar opnieuw worden aangeplant. Zij leggen ook foto's
voor waarop te zien is dat er paaltjes met kettingen tussen geplaatst zijn om het parkeren te
verhinderen.

Het openbaar ministerie gedroeg zich naar de wijsheid van de rechtbank op het vlak van de
vordering tot herstel.

2.
Beklaagden maken het aan de hand van de neergelegde foto genomen in de zomer Uuli 2019)
wel degelijk aannemelijk dat zij de oergranen hadden ingezaaid maar dat deze In oktober
reeds weg waren omdat zij niet het ganse jaar door groeien. Ook tonen zij aan dat er
maatregelen werden genomen om het parkeren te verhinderen in de periode dat de
oergranen niet groeien. In die omstandigheden oordeelt de rechtbank dat de herstelvordering
thans zonder voOfWerp Is. Het zal natuurlijk wel een blijvende inspanning vergen om de
herstelvordering na te komen door jaarlijks oergraan in te zaaien en de afbakening van de
parking te onderhouden. Dat het hierbij al eens fout kan Jopen en er een geparkeerde wagen
kan staan op het stuk grond wanneer er geen oergraan groeit, is eigen aan de opgelegde
maatregel.

5.

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

Omdat de door eerste en tweede beklaagde gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben
veroorzaakt, houdt de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig
artikel 4 van de Voorafgaande Trtel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.).

6.

TOEGEPASTE WETTEN

Oe bijzondere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlasteleggingen;
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, 185, 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
j ustitie (B.S. 30.12.2011}, zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdedemen);
Art. 6 Programmawet 11 van 27.12.2006;
W.01.08.198S, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro);
Wet van 29 junl1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel).
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BESUSSING
De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van

en
OP STRAFGEBIED

1.
De rechtbank:
verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.l tot
en met A.6 en 8.1 tot en met 8.3;
toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek;
veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van
30.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 5.000,00 EURO, verhoogd met 50
opdeciemen (x6);
verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTIL van de tenuitvoerlegging var 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
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad.

Bildragen
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 financlering 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 Begratingsfonds 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 tenlasteleggingen A.l tot
en met A.6 en 8.1 tot en met 8.3;
toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek;
veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van

6.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 1.000,00 EURO, verhoogd met 50
opdeciemen (x6);
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 3 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 hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten
gevolge heeft gehad.

Biidragen
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 Begrotingstands voor de juridische tweedelijnsbljstand, tot het
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro.

*

*

*

3.
De rechtbank spreekt derde beklaagde VRIJ voor alle haar ten Jaste gelegde feiten zonder
kosten.

* • *
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De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot
op heden begroot op de som van 279,70 euro.

HERSTEL
De rechtbank verklaart de herstelvordering van de stedenbouwkundig Inspecteur zonder
voorwerp.

OP BURGERLIJK GEBIED

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen

aan.

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet von l 5 j uni 1935.

Dit vonnis is in openbare terecht zitting uitgesproken op TIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde,
D13M kamer, samengesteld uit:
, rechter, voorzitter van de D13M kamer,
In aanwezigheid van
Met ~ajl-S~er

substit uut-procureur des Konings

