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DE NEGEN A KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET 3d M RECHTER

Gezien de processtukken en namelijk HET VERZET betekend bij 
exploot van gerechtsdeurwaarder H. Dochy plaatsvervanger van 
gerechtsdeurwaarder P. Cheneau, met standplaats te Kortrijk op 9 
juni 2016 betekend aan de Procureur des Konings.

In de zaak van:

HET OPENBAAR MINISTERIE,

tegen:

Nr. Q3A5

---------------...... . geboren te op van Belgische nationaliteit, zonder
beroep, wonende te Menen, I >

VERZETTER tegen het vonnis van deze rechtbank van 20 april 2016. 12* kamer - bij verstek 
verleend - en waarbij veroordeeld werd uit hoofde van :

om het wanbedrijf 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 
wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door glften, beloften, bedreigingen, misbruik van 
gezag of van macht, misdadige kulperijen of arglistigheden of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben 
uitgelokt, als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek

bij inbreuk op artikel op 4.2.1.1* a) en b) strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.1-1* van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, gecobrdineerd 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, vemletiging 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 hiemavolgende bouwwerken vem'cht te 
hebben, met utaondering van onderhoudswerken het optrekken of plaatsen van een constructie en 
het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat,

1. op niet nader te beoalen datum in de oeriode van 7 juni 2010 tot 7 oktober 2013: 
het plaatsen van keermuur

2. op 7 oktober 2013:
een metalen frame bevestigd te hebben aan een keermuur

De kadastrole omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 
ligging: I
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- perceel • I

- perceel i

- perceel t 
aard en oppervlakte:

- perceel : huis, 7 a 42 ca
- perceel : handelshuis, 2 a 2 ca
- perceel grand, 57 ca

wijk en nummer van het kadaster
en de eigenaars ervan geidentificeerd zijnde als;

- perceel :. geboren te op ., wonende te

■ perceel : , geboren te op , wonende te
(eigenaar grand) en met

ondernemingsnummer met zetel te 1

(opstalhouder)
- perceel • geboren te

en , geboren te op beiden wonende te

die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens
- perceel : de akte van ophouding vruchtgebruik verleden op 25 oktober 2010
- perceel : de akte van vestlging recht van opstal verleden op 26 december 2006
- perceel de akte van aankoop verleden op 27 januari 1988.

Tot
een geldboete van 530,00 euro, wettelijk te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus 
gebracht op 3.000,00 euro, met uitstel voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 200,00 euro 
effectief, wettelijk te verbogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 1.200,00 EURO 
EFFECTIEF of een vervangende gevangenisstraf van 20 dagen.

tot betaiing van de bijzondere vergoeding van 51,20 euro opgelegd in uitvoering van het artikel 91 
van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

tot betaiing van eenmaal de bijdrage van 25 euro, te verhogen met 50 opdecimes, hetzij 150,00 euro, 
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 1 augustus 1985 houdende fiscale en 
andere bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op 
de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen inzake justitie (II}.

tot de herstelmaatregel, zoals hierna bepaald, op de percelen gelegen te
, kadastraal bekend , uit te voeren:

de verwijdering van het metalen frame
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en dit binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde 
is gegaan of

Zegt voor recht dat op vordering van de gewesteiijk stedenbouwkundig inspecteur
door en een dwangsom van
125,00 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevei.

Zegt voor recht dat de gewesteiijk stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen van de stad , indien het herstel nlet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde 
termijnen, zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, op kosten van de veroordeelden.

tot de gerechtskosten begroot op 263,97 euro solidair met nrs 1291/16 en 1293/16

Gehoord het Openbaar Ministerie bij monde van G. Maes, substituut-procureur des Konings 
omtrent de antvankelijkheid van hetverzet.

Na de beklaagde ondervraagd te hebben.
Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door beklaagde in persoon.

En na beraadslaagd te hebben,

DE RECHTBANK,

Gezien de artlkelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artiketen

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
-1 K.B. 23.12.1993
-187,188 lid 2 en 194 Wetboek van Strafvordering

1. De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, zetelend in correctionele 
zaken, verleende op 20.04.2016 vonnis bij verstek waarbij op strafrechtelijk gebied
voor de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen 1, zoals verbeterd, en 2, 
onder meer werd veroordeeld tot een geldboete van 500,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 
opdeciemen, hetzij x 6 en aidus gebracht op 3.000,00 EUR, waarvan 200,00 EUR effectief.
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Tevens werd zij veroordeeld tot het uitvocren van de herstelmaatregelen zoals gevorderd door het 
college van burgemeester en schepenen van de stad er de gewestelijk stedenbouwkundig
inspecteur.

2. Op 25.05.2016 betekende gerechtsdeurwaarder dit verstekvonnis op de
woonplaats van , Gezien op deze datum omstreeks llu22 niet in haar
woonplaats werd aangetroffen, werd een afschrift van het vonnls achtergelaten overeenkomstig 
artikel 38, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek. Op 01.06.2016 ontving het parket van de procureur des 
Konings te Kortrijk het op 30.05.2016 door persoonlijk ondertekende "attest van
kennisname van een betokening".

Bij deurwaardersexploot van 09.06.2016 van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Hermes DOCHY 
heeft verzet aangetekend tegen het voomoemd verstekvonnis, waarblj dit verzet
enkel aan de procureur des Konings werd betekend.

Het verzet is tijdig, regelmatig naar de vorm en ontvankelijk.

De rechtbank aanvaardt het verzet op strafrechtelijk gebied.

3. Overeenkomstig artikel 187, § 6,1* Sv. dient het verzet als ongedaan te worden beschouwd.

Dit gezien uit de stukken van het strafdossier en het verstekvonnis van 20.04.2016 blijkt dat
op 16.03.2016 (d.i. na de inwerkingtreding van artikel 83 van de wet van 05.02.2016 tot 

wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie) 
verstek liet gaan nadat zij kennis had genomen van de dagvaarding in de procedure waarin zij verstek 
heeft laten gaan (zie het proces-verbaal van de terechtzltting van 12.09.2016), terwijl de rechtbank 
vaststelt dat zij geenszins aantoont dat er sprake is van overmacht of van een weltige reden van 
verschoning ter rechtvaardiging van haar verstek.

in elk geval voIgt dit laatste niet uit de louter eenzijdige en niet-gestaafde bewering van
dat zij niet persoonlijk aanwe2lg kon zijn ter zitting van 16.03.2016 (datum behandeling ten 

gronde) omwille van het felt dat zij "'s morgens" zou dienen in te staan voor de verzorging van haar 
"alleen(ge)vallen (.„) zorgbehoevende moeder* en "de overgebleven dieren van (haar) overleden 
vader aldoar (paard en geiten)". Niet alleen laat zij na aan te tonen dat deze loutere beweringen met 
de werkelijkheid overeenstemmen, zij laat eveneens na aan te tonen dat deze feitelijkheden dermate 
onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernissen waren dat haar afwezigheid of haar 
vertegenwoordlging in de verstekprocedure haar niet zou kunnen worden aangerekend.

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK,

Wijzende op tegenspraak en op verzet,
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Verklaart het verzet op strafrechtelljk gebied ontvankelijk, maar beschouwt het a!s ongedaan.

Veroordeelt tot de gerechtskosten an tot de kosten van het verzet, het verstek aan
haar te wijten zijnde, begroot in haar hoofde op 138,89 euro en solidalr met veroordeeide nrs. 
1291/16 en 1293/16 begroot op 263,97 euro.

Aldus gevonnist en uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare 
terechtzitting van de NEGEN A KAMER op tien oktober tweeduizend en zestien.

Aanwezig: -W. Haelewyn, alleenzetelend rechter
-B. Wallecan, substituut-procureur des Konings
-M. Vangampelaere, afgevaardigd griffier bij M.B. 9/10/2014

Haelewyn




