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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERsTEL 

GEMEENTE 

~ Ter terechtzitting van 09 december 2019 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat te 

BEKLAAGDEN 

1. 

2. 

3. 

te 

wonende te 
nationaliteit 

geboren te op wonende 
van Belgisc~e nationaliteit 

geboren te 0~ 

van Belgische 

~ Ter terechtzitting van 09 december 2019 beiden vertegenwoordigd 
door mr. advocaat te 

met BTW-nummer met als KBO-
nummer , met maatschappelijke zetel gevestigd te 

~ Ter terechtzitting van 09 december 2019 vertegenwoordigd door 
haar lasthebber ad hoc, mr. . advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning -
feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 
strijd met de vergunning, hetzij na verval, verniet iging 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 artikel 6.1.1. lîd 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 
namelijk (omschrijving misdrij f). 
(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) 

I 
I 
I 

I 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde 3eblad k 

op de percelen gelegen te , kadastraal gekend als 
eigendom van . geboren te op 

en van geboren te op beiden wonende te 
bij aankoopakten verleden op 26.05.1997 door notaris te en op 

16.01.1006 door notaris :e 

· 1 een houten tuinberging van 3 meter breed op 6 meter lang te hebben opgericht (st. 8} 
tussen 20 november 2012 en 23 april 2015. op een niet nader te bepalen 

datum 
door 

2 een tent van niet nader bepaalde afmetingen, een tent van ongeveer Sm breed en ll,Sm 
lang met daarvoor een houten constructie/toegangstrap, en een afdak te hebben opgericht 
(st. 22, 36-37} 

in de oeriode van 23 aoril 2015 tot en met 22 februari 2017 
doo1 

8 optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning -
feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetiij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij In strijd met de betreffende 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van de voornoemde 
Codex, in stand gehouden, namelijk (omschrijving misdrijf}. 
(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, 1", en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

oo de oercelen ~el eg en te kadastraal gekend al! 
eigendom var geboren te op 

en van , t:t:uv• ~::n te op be1den wonende te 
, bij aankoopakten verleden op 26.05.1997 door notaris te en op 

16.01.2006 door notaris te 
een tent van niet nader bepaalde afmetingen, een tent van ongeveer Sm breed en l1,5m lang 
met daarvoor een houten constructie/toegangstrap, en een afdak te hebben opgericht (st. 22, 
36-37) 

~ nPrinriP. vr~n 23 februari 2017 tot en met 26 oktober 2017 
door 



Rechtba._n_k_va_n_e_e_rst_e_a_a_n_re_g_o_o_st_-v_ra_a_nd_e_re_n_·_a_fd_e_lin_g_o_e_n_de_r_m_o_nd_e ____________ 4e_b_r_ad ~ 

C gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, aller lei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning- feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanlegge'n 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, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
het zij in geval van schorsing varÏ de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten 
het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk 
(omschrijving misdrijf). 
(art. 4.2.1., s·, a), 4.2.2, 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 •, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

op de percelen gelegen te . kadastraal gekend al~ 
eigendom van geboren te op 

en van geboren te op beiden wonende te 
bij aankoopakten verleden op door notaris te en oo 

16.01.2006 door notaris te , en op de percelen gelegen te 
kadastraal gekend als eigendom van 

geboren te on en van . geboren te op 
beiden wonende t e bij aankoopakte verleden op 

06.10.2008 door notaris te 

de bovenvermelde terreinen gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van een container 
met afval, een caravan, een wagen, houtstapels, puin, een carnavalswagen, drie bestelwagens, 
een graafmachine, een tractor, een quad, vijf aanhangwagens bouwmaterialen, houten 
paletten en een aanhangwagen met afbraakmateriaal (st. 8, 21, 28) 

door 

D 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- feit en vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 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, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunnlng voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetz.ij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij In geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het 
geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk 
(omschrijving misdrijf). 
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(art. 4.2.1., s•, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 •, èn 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

op de oercelen gele12:en te kadastraal gekend al~ 
nrs. eigendom van geboren te op 
en van geboren te op beiden wonende t e 

, bij aankoopaktPn vPrleden oo 26.05.1997 door notaris te en op 
16.01.2006 door notaris te en op de percelen gelegen te 

, kadastraal gekend als eigendom van 
geboren te op en van geboren te op 

beiden wonende te bij aankoopakte verleden op 
06.10.2008 door notaris te 

de bovenvermelde terreinen gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van een container 
met afval, een caravan, een wagen, houtstapels, puin, een carnavalswagen, drie bestelwagens, 
een graafmachine, een tractor, een quad, vijf aanhangwagens bouwmaterialen, houten 
paletten en een aanhangwagen met afbraakmateriaal (st. 8, 21, 28) 

in de periode van 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 
door 

E gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei mat erialen, materieel of afval zonder of in st rijd met een 
geldige vergunning - feit en vanaf 01 maart 2018 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 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, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben 
uitgevoerd, hetzij 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, namelijk (omschrijving misdrijf). 
(art. 4.2.1., s·, a), 4.2.2., 4.2-3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1•, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

op de percelen gelegen te , kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te nn 

en van , geboren te op beiden wonende te 
bij aankoopakten verleden op 26.05.1997 door notaris te en op 

16.01.2006 door notaris te , en op de percelen gelegen te 
kadastraal gekend al~ . eigendom van 

geboren te op en van , geboren te op 
beiden wonende te bij aankoopakte verleden op 

06.10.2008 door notari! te 
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de bovenvermelde terreinen gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van een container 
met afval, een caravan, een wagen, houtstapels, puin, een carnavalswagen, drie bestelwagens, 
een graafmachine, een tractor, een quad, vijf aanhangwagens bouwmaterialen, houten 
paletten en een aanhangwagen met afbraakmateriaal (st. 8, 21, 28) 

in de oeriade van 1 maart 2018 tot en met 24 augustus 2018 
door 

G ·gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
w agens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 
september 2009 tot en met 22 februari 2017 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 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 parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 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, bulten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk (omschrijving misdrijf). 
(art. 4.2.1., 5", b), 4.2.2., 4.2.3., 4.~.4. en 6.1.1. lid 1, 1", en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

oo de percelen gelegen te , kadastraal gekend als 
. eigendom van , geboren te op 

en van geboren te op beiden wonende te 
bij aankoopakten verleden op 26.05.1997 door notaris tE en op 

16.01.2006 door notaris te . en op de percelen gelegen te 
kadastraal gekend als eigendom van 

, geboren te op en van geboren te op 
25.10.1965, beiden wonende te bij aankoopakte verleden op 
06.10.2008 door notaris te 

de bovenvermelde terreinen gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van een container 
met afval, een caravan, een wagen, houtstapels, puin, een carnavalswagen, drie bestelwagens, 
een graafmachine, een tractor, een quad, vijf aanhangwagens bouwmaterialen, houten 
paletten en een aanhangwagen met afbraakmateriaal (st. 8, 21, 28) 

in de nPrinclP. van 13 maart 2015 tot en met22 februari 2017 
door 



Rechtbank van eerste. aanleg Oost-Vlaanderen- afdeling Dendermonde 7eblad -i;;-
----------------------------------------------------

H gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren. van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in str ijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 23 

februari 2017 tot en met 28 februari 2018 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 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 parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, o'mgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunnlng voor het verkavelen van gronden, 
hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken · 
van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 
van de voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk (omschrijving misdrljf). 
(art. 4.2.1., s•, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1•, en. 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

op de percelen gelegen tE kadastraal gekend al~ 

en eigendom van geboren te oo 
en van , geboren te op . beiden wonende te 

, bij aankoopakten verleden op door notaris tE en op 
16.01.2006 door notaris tP. en oo de oercelen gelegen te 

kadastraal gekend als eigendom van 
, geboren te op en van , geboren te op 

, beiden wonende te , bij aankoopakte verleden op 
06.10.2008 door notaris te 

de bovenvermelde terreinen gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van een container 
met afval, een caravan, een wagen, houtstapels, puin, een carnavalswagen, drie bestelwagens, 
een graafmachine, een tractor, een quad, vijf aanhangwagens bouwmaterialen, houten 
paletten en een aanhangwagen met afbraakmateriaal (st. 8, 21, 28) 

in de n<>rinnP v;:m 23 februari 2017 tOt en met 28 februari 2018 

door 



Rechlban_k_~ __ n_ee_r_st_e_a_an_l_eg_o_a_s_~v_l_aa_n_d_er_e_n_·_af-de_l_in_g_o_en_d_e_rm_o_n_d_e _______________________ a_e_b_la_d ~ 

I gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in st rijd met een geldige vergunning • feiten vanaf 01 
maart 2018 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 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 parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 
hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij 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, namelijk 
{omschrijving misdrijf). 
(art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

oo de oercelen gèiegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

en van . geboren te op , belden wonende te 
. bij aankoopakten verleden op 26.05.1997 door notaris te en op 

16.01.2006 door notaris te . en oo de percelen gelegen te 
, kadastraal gekend als eigendom van 

geboren te oo , en van , ~t:uiJren te op 
. beiden wonende te bij aankoopakte verleden op 

06.10.2008 door notaris t E 

de bovenvermelde terreinen gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van een container 
met afval, een caravan, een wagen, houtstapels, puin, een carnavalswagen, drie bestelwagens, 
een graafmachine, een tractor, een quad, vijf aan.hangwagens bouwmaterialen, houten 
paletten en een aanhangwagen met afbraakmateriaal (st. 8, 21, 28) 

in de periode van 1 maart 2018 tot en met 24 august• "' ?n1 ~ 

nnn r 

* .. .. 

2. 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 9 december 2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Op 23 maart 2015 stelde de lokale politie van 
gemachtigde ambtenaar op een terrein te 
landelijk karakter, het volgende vast. 

samen met de 
in een woongebied met 

In de bouwvrije strook naast de toonzaal en voor de woning werd een houten 
tuinberging geplaatst, net niet tegen de perceelgrens. De berging meet 3 meter breed 
op 6 meter lang, waarvan de eerste 3 meter een gesloten constructie uitmaakt en de 
laatste 3 meter als overdekking is uitgevoerd, die rust op een volle houten wand langs 
de kant van de perceelgrens en een paal op de hoek aan de overzijde. De constructie 
heeft over de gehele oppervlakte een kroonlijsthoogte van ong. 1,80m, en is afgedekt 
met een zadeldak met nokhoogte van ongeveer 3,50m. Het geheel staat op een 
houten vloerconstructie. De ruimte onder het afdak werd ingericht als terras, en zal 
volgens de eigenaar ook dienst doen tijdens opendeurdagen om jacuzzi's te etaleren. 
Naast deze berging staat ook een tuinhuis van ong. 2m breed op 2m lang, tot tegen de 
steunpalen van de trap/afdak waarvoor eerder proces-verbaal werd opgesteld. 
Verder op het perceel staat ook het metalen geraamte van een tent. 
Ook merkt men op ·dat het terrein naast de gebouwengroep ingericht werd als 
opslagplaats voor afval. Er staat onder meer een container met afval, een caravan, een 
wagen, houtstapels, puin, etc. 

Voor geen van beide constructies, noch voor het gebrulken van het terrein als opslagplaats 
voor puin en afval werd een stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van 
burgemeester en schepenen. 

2. 
Op 18 oktober 2017 gaat de gemachtigde ambtenaar terug ter plaatse. Hij doet de volgende 
vaststellingen. 

Op de percelen en werden bouwmaterialen en houten p~letten gestapeld 
vooraan op het perceel en tegen de perceelgrens met de aanpalende buur. Verder 
achteraan op het perceel worden andere materialen gestockeerd. Ook voor de 
bestaande woning op het perceel liggen houten paletten en staat een aanhangwagen 
met afbraakmateriaal gestald. 
Op het perceel werd het puin {voorwerp van een eerder pv) verzameld in en 
rond een afvalcontainer, maar het terrein doet ondertussen nog steeds dienst als 
stalplaats voor voertuigen, o.m. een carnavalswagen, drie bestelwagens, een 
graafmachine en een tractor. Er staan 5 aanhangwagens geparkeerd, waarvan twee 
geladen met een jacuzzi. Een deel van het perceel werd afgebakend met een afsluiting 
met een blauwe. ondoorzichtige doek. 



Rechtbank van eerst e aanleg Oost-Vlaanderen -afdeling Dendennonde 10eblad ~ 
------------------------------------------------------

In de bouwvrije strook naast het bedrijfsgebouw op perceel werd een tent gezet 
met daarvoor een houten constructie/toegangstrap. De tent is +/- Sm breed en +/-
11,5m lang. De kroonlijsthoogte bedraagt +/-2m, de nokhoogte +/-4m. Naast de tent 
staat sanitair koopwaar gestald. In de tent bevinden zich ook allerlei materialen en 
koopwaar. Eén van de tuinbergingen waarvoor reeds eerder pv werd opgesteld 
bevindt zich achter deze tent, ertussen werd een nieuw afdak opgericht met 
daaronder een tuintafel en tuinstoelen. Achteraan op het perceel, in de bouwvrije 
strook ter hoogte van de open loods, werd een tweede t ent geplaatst met 
gelijkaardige afmetingen als die vooraan op het perceel. 

Op 26 oktober 2017 gaat de gemachtigd ambtenaar opnieuw ter plaatse omdat beloofd was 
op te kuisen: er was aan de vastgestelde toestand echter niets veranderd. 

TWeede beklaagde verklaarde op 24 augustus 2018 in verhoor het volgende. 

Het t errein naast de woning is volledig opgekuist. Er staan enkel nog voertuigen 
geparkeerd zoals een kraan, tractor, quad en twee aanhangwagens. Voor de rest is alle 
vuil verwijderd. 
De overkapping aan de. trap is volledig weggehaald. 
Er staan nu enkel nog twee tenten die daar voorlopig stonden tot de opslagplaats was 
afgewerkt. Dit is nu het geval: nu kan hij de jacuzzi's die daar stonden verplaatsen en 
de t enten volgende week definitief verwijderen. 

Bij nazicht op 19 maart 2019 en 20 juni 2019 werden wijzigingen en verbeteringen vastgesteld, 
maar van een herstel was geen sprake (foto's neergele~d door de eiser tot herstel). 

3. 
Een herstelvordering werd opgemaakt door de gemeente Deze verkreeg het 
positief advies van de Hoge Raad voor het handhavïngsuitvoering op 13 april 2018. Het bestuur 
vordert het volgende herstel: 

Herstel naar de oorspronkelijke toestand voor wat betreft het oprichten van twee 
tenten, afdak en een bergplaats alsook het vrijmaken van de opslagplaats vdor puin, 
bouwmaterialen, auto's en afval. 
Binnen een termijn van drie maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 50 
euro per dag vertraging; 
Met machtiging aan het bestuur om ambtshalve in de uitvoering te kunnen voorzien. 

Op 10 september 2019 werd nazicht gedaan van het terrein door de politie. Er werd 
vastgesteld dat alles werd opgekuist. 
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3.2 Bespreking van de schuldvraag 

f 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van 
constructies zonder vergunning (houten tuinberging, tent, tent met daarvoor houten 
constructie/toegangstrap, afdak), het gewoonlij k gebruik van een grond voor opslag van 
voertuigen, materialen en afval, opslag van een container met afval, caravan, wagen, 
houtstapels, puin, carnavalswagen, drie bestelwagens, graafmachine, tractor, quad, vijf 
aanhangwagens, houten paletten en een aanhangwagen met afbraakmaterialen zonder 
vergunning. 

2. 
Op de zitting van 9 december 2019 werden de feiten. niet langer betwist. De in conclusie 
opgeworpen vraag tot nietigverklaring van de dagvaarding werd niet langer gevraagd. 
Beklaagden kaderen de feiten in het probleem dat zij binnen niet genoeg plaats hadden voor 
de uitbating van hun zaak De buren deden moeilijk en zij voelden zich geviseerd 
omdat er in de buurt nog overtredingen zijn waartegen niet wordt opgetreden. Ze wijzen er op 
dat de feiten geen zware criminaliteit betreffen en de feiten geen verontreiniging van de grond 
veroorzaakten. 

3. 
Gelet op de vaststellingen op het terrein op verschillende ogenblikken en de foto's in het 
strafdossier, staat de schuld van beklaagden aan de verschillende tenlasteleggingen vast. 
Beklaagden hebben de tenlasteleggingen ook niet betwist. De feiten werden gepleegd in het 
kader van het doel van de en kwamen de uitbating ten goede. Gelet op de lange 
duur van de feiten en de talrijke inbreuken was er een manifest gebrek aan zorg voor de 
naleving van de wetgeving rond ruimtelijke ordening binnen de vennootschap. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen A tot en met I samen, met name de zwaarste. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van eerste 
en tweede beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinsteestand en 
arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden e!1oe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagden hebben wetens en willens een manifest wederrechtelijke toestand tot stand 
gebracht en voortgezet. 
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Het belang van de gemeenschap bij de naleving van de voorschriften die een goede ruimtelijke 
ordening en ·de bescherming van het milieu beogen hebben zij jarenlang op koppige wijze 
totaal ondergeschikt gemaakt aan hun persoonlijke en economische belangen. Het Inrichten 
van hun terrein als opslagplaats voor puin, bouwmaterialen, auto's en afval was functioneel en 
esthetisch onverenigbaar met de landelijke woonomgeving. 

3. 
Eerste beklaagde is 54 jaar oud en werd reeds éénmaal veroordeeld voor een verkeersinbreuk. 
Tweede en derde beklaagde hebben nog een blanco strafblad. 

Eerste en tweede beklaagde verzochten de rechtbank om een eenvoudige schuldigverklaring 
omdat er geen enkele Inbreuk meer voorhanden is, ondergeschikt vragen zij om de gunst van 
de opschorting. Derde beklaagde, . verzocht de rechtbank om de gunst van de 
opschorting. 

4. 
De rechtbank gaat niet in op de vraag van eerste en tweede beklaagde tot een eenvoudige 
schuldigverklaring. De rechtbank kan hiertoe enkel beslissen wanneer zij vaststelt dat de 
redelijke termijn werd overschreden. Hoewel de inbreuken reeds geruime tijd geleden gestart 
waren, stelt de rechtbank vast dat dit geenszins in het nadeel speelt van beklaagden. Enerzijds 
kregen zij verschillende kansen om de situatie te regulariseren alvorens tot dagvaarding werd 
overgegaan en anderzijds hebben beklaagden in afwachting van een dagvaarding langdurig 
voordeel kunnen halen uit de door henzelf gecreëerde onwettige toestand. De feiten werden 
gepleegd in het belang van de en leverden een financieel en concurrentieel 
voordeel op. In die zin Is een compensatie in de vorm van een eenvoudige schuldigverklaring 
hier niet op zijn plaats. 

Het gelasten van de opschorting van de uitspraak van veroordeling zou ook om die redenen 
niet passend zijn; bovendien zal de hierna opgelegde geldboete voor beklaagden geen 
onevenredige sociale declassering tot gevolg hebben, noch zal dit hun sociale reclassering in 
het gedrang brengen. 

Gelet op het blanco strafverleden van tweede en derde beklaagde en het beperkt strafverleden 
van eerste beklaagde, zal de rechtbank een deel van de geldboete opleggen met uitstel. 
Beklaagden moeten weten dat dit een gunst is en dat het uitstel kan worden herroepen 
wanneer zlj nieuwe misdrijven plegen. 

4. HERSTEL 

Gelet op de vaststellingen van 10 september 2019 is de herstelvordering thans zonder 
voorwerp. 
De rechtbank houdt geen rekening met de email van van 4 december 2019 aan 
de raadsman van de eiser tot herstel dat het terrein wel zou zijn opgekuist, maar dat er drie 
vrachtwagens grond op het terrein zouden gekapt zijn. Enenijds zijn de gegevens omtrent dit 
nieuwe feit te beperkt en andeni]ds is de rechtbank hier thans niet voor gevat. 



.. .; 
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5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

1. 
De gemeente treedt op als eiser tot herstel conform de VCRO. Dit betreft geen 
burgerlijke partijstelling maar kadert in de uitoefening van het openbaar bela.ng. De 
herstelmaatregel beoogt niet de vergoeding van schade aan particuliere belangen; rriaar strekt 
ertoe een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het · misdrijf is ontstaan 
en waardoor het algemeen belang wordt geschaad. Het optreden voor het strafgerecht van 
een herstelvorderende overheid, die een wettelijke of dêcretale 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 artikel162bis Wetboek van Strafvordering. 
Bij afwezigheid van een wettelijke grondslag kan een beklaagde bijgevolg niet worden 
veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan een herstelvorderende 
overheid wiens vordering tegen die beklaagde door de strafrechter wordt ingewilligd, net zoals 
een herstelvorderende overheid wiens vordering tegen een beklaagde wordt afgewezen, niet 
kan worden veroordeeld tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan die beklaagde. 
Bovendien is thans de vordering tot herstel zonder voorwerp zodat ook om die reden geen 
rechtsplegingsvergoeding zou verschuldigd zijn. 

2. 
Omdat de door beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, houdt 
de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTEWETTEN 

De 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, l90ter, 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 bepalîngen inzake 
justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet 11 van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, 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); 
Wet van 17 .4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art. 1382, 
Wetb. strafrecht, art.44, 45; (BP). 

BESUSSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van beklaagden 
en en de eiser tot herstel DE GEMEENTE 
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OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

Verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A t.e.m. 
I· 
I 

to.epassing makend van artikel65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt ·eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(x8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door. een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEW OON UITSTEL van de tenuitvoerlegging 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. 

Bijdragen- vergoeding 

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; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2d"lld en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

* .. * 
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2. 

Oe rechtbank: 

verklaart tweede b€klaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A t.e.m. 
I; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

v_eroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(x8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden 

verleent tweede beklaagde GEWOON urr'STEL 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 misdrij f is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf va n meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen • vergoeding 

Oe 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, t e 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 Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, 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 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2""1id en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

" " * 
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3. 

De rechtbank: 

verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan de felten van de tenlasteleggingen A t.e.m. I; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt derde beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 4.000,0Ó 
EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

verleent derde beklaagde GEWOON UITSTEL yan de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst derde 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. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van derde beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, t e betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt derde 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; 

legt derde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro over.eenkomstig artikel 91, 2d• 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 hoofdeliik tot de 
gerechtskosten, tot op heèien begroot op de som van 842,36 euro. 
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De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op DERTIEN JANUARI 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 !ilis!:aDd ~ffier 

substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar Ministerie 

Dendermonde, de 1~ Jf~ 2020 
De griffier-l:loofd vie-s, • 




