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Notitienummer IE66.Ll.6044-06/JL _KOPIE 
De Rechtbank van eerste Aanleg van het Arrondissement IEPER, 
provincie West-Vlaanderen, er zitting houdende, wijzende in correctionele zaken, negende 
kamer met één rechter, heeft het volgende vonnis uitgesproken: 

In de zaak vervolgd door het Openbaar Ministerie 

-TEGEN-

~- 1. 
met maatschappelijke zetel te 

»~. 2. 
geboren te 
wonende te 

Verdacht van: te 

de eerste en de tweede : 

, beheerder, 
op 

in de periode van 01 april 2006 tot en met 13 april2006 : 

Als dader, in de zin van artikel 66 van het Strafwetboek, om de misdaad of het wanbedrijf te f 
hebben uitgevoerd, of om aan de uilvoering rechtstreeks te hebben medegewerkt; om door j 

enige daad tot de uitvoering zodanige hulp verleend te· hebb~ dat de misdaad of het 
wanbedrijf zonder zijnihaar bijstand niet had kunnen worden gepleegd; om door giften, 1 

beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of j 
arglistigheden, de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt: I 

Met overtreding van de artikelen 3, 4, 19, 99§1.1°, 146, 147, 149, 160 van bet decreet 
houdende de organisatie van de ruimtelijk ordening dd. 18 mei 1999 door bet uitvoeren van 
werken, het instandhouden ervan, door het verkavelen van grondeigendommen, of hoe dan 
ook, inbreuk gemaakt te hebben op de voorschriften van de ruimteliJk structuur - en 
uitvoeringsplannen en verordeningen,. op de bepalingen de titels II en ID of op die van de 
verordeningen vastgesteld ter uitvoering van titel IJ van dit decreet, om zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning gebouwd te hebben, een grond gebruikt te hebben voor het 
plaatsen van één of meer vaste inrichtingen, een bestaande inrichting ofbestaand bouwwerk 
afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid te hebben, instandbouclings - of 
onderhoudswerken uitgezonderd, 
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vanaf 1 september 2009 inbreuk uitmakende op artikel 4.2.1.1 ° a), strafbaar gesteld 
artikel 6.1.1.al.l-1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij 
van de Vlaamse regering op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bep de 
handelingen, hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij 
na verval, vernietiging of het vertrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand te hebben 
gehouden, zonder voorafgaande vergunning de hiernavolgende bouwwerken verricht te 
hebben, met uitzondering van onderhoudswerken, 

terzake op het perceel kadastraal gekend onder 
. met een totale oppervlakte van , gelegen te 

deels gelegen krachtens het gewestplan in een agrarisch 
gebied, deels gelegen in het in een (deeJ)zone voor schermgroen en groene 
puntaccenten, eigendom van de ·,voornoemd, rpet name: 

door het plaatsen van buizen, wachthuizen, putten en putdeksels om overtollig (hémel)water 
rechtstreeks af te leiden van het bedrijf naar de ( in plaats van bet voorzien in een 
waterbufferbekken binnen het daartoe gecreëerde kader van bet zonder 
voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning. 
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Gezien de dagvaarding betekend aan de beklaagden. 

Gehoord de heer ·. substituut-Procureur des Konings, in zijn 
samenvatting en conclusie in de Nederlandse taal. 

Gehoord meester 
· loco meester 

namens de beklaagden. 

•, advocaat te 
, advocaat te 

1. Artikel 2bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 
(ingevoegd bij wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen en in werking sinds 3 juli 1999) bepaalt 
dat: 

Ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die 
bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt ingesteld 
wegens dezelfde of samenhangende feiten. wijst de rechtbank die bevoegd 
is om kennis te nemen van de strafvordering tegen de rechtspersoon, 
ambtshalve of op verzoekschrift, een lasthebber ad hoc aan om deze te 
vertegenwoordigen. 

De bedoeling van de wetgever was het belangenconflict tussen rechtspersoon en 
het orgaan op te vangen wanneer zij beide terechtstaan. 

2. Dit eventuele belangenconflict is het gevolg van de wettelijke mogelijkheid tot 
decumulatie van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen natuurlijke 
persoon en rechtspersoon en is ook steeds aanwezig. 

Immers, ingevolge artikel 5 Sw. is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die - naar 
blijkt uit de concrete omstandigheden- voor zijn rekening zijn gepleegd. 

Echter wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk wordt gesteld uitsluitend 
wegens het optreden van een geïdentificeerd natuurlijke persoon kan enkel 
diegene die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de 
geïdentificeerd natuurlijk persoon het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, 
dan kan hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden. 

3. De tekst van artikel 2bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering is duidelijk en verplicht de rechter tot het aanwijzen van een 
lasthebber ad hoc. De rechter dient dit te doen desgevallend op verzoek, en bij 
ontstentenis van dergelijk verzoek verplichtend ambtshalve. zoals ook impliciet 
werd bevestigd door het arrest van het Grondwettelijk F-lof nr. 109/2006 d.d. 5 
december 2006 (VERBRUGGEN, F., 'Recente ontwikkelingen in het algemeen 
strafrecht', in VERSTRAETEN R. en VAN DAELE D. (eds.), Straf(proces)recht, Themis 
academiejaàr 2006-2007. die keure. Brugge, 2007, (5) 20, nr.30). 
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Zodoende waakt de rechter er over dat ook de rechten van verdediging van de ' 
rechtspersoon op onafhankelijke wijze gewaarborgd zijn. 

Het behoort immers tot de taak van de rechter toezicht te houden op de naleving 
van de regels van openbare orde die het verdedigen van tegenstrijdige belangen 
verbieden (Grondwettelijk Hof, 2 april1992, nr.24/92, R.W., 1991-92, 1362). 

De belangentegenstelling ligt ingebed in artikel 5 Sw. en is, wanneer de natuurlijke 
persoon die bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen en de 
rechtspersoon samen vervolgd worden, potentieel steeds aanwezig. Oordelen dat 
er geen belangenconflict is, zou met zich brengen dat de rechter reeds over de 
grond van de zaak positie inneemt nog voor de zaak behandeld wordt. 

4. In casu staan zowel de natuurlijke persoon, die bevoegd is om de 
rechtspersoon te vertegenwoordigen, en de rechtspersoon zelt terecht wegens 
dezelfde of samenhangende feiten en bestaat de mogelijkheid dat elk van de 
beklaagden de strafrechtelijke verantwoordelijkheid ten laste van de andere 
beklaagde legt. Bijgevolg is het noodzakelijk een lasthebber ad hoc aan te stellen 
teneinde de rechtspersoon te vertegenwoordigen in het kader van de aanhangige 
strafvordering. 

5. Aangezien er effectief een afzonderlijk schriftelijk verzoek in die zin is uitgegaan 
van de desbetreffende rechtspersoon zelf. zijnde de eerste beklaagde, ter zitting 
van 28 februari 2011. kan de rechtbank recht doen op dat verzoek, eerder dan 
ambtshalve een Jasthebber ad hoc aan te stellen. De rechtspersoon heeft daarbij 
zelf een concrete lasthebber ad hoc gesuggereerd waaromtrent er geen indicatie 
is dat hij niet de vereiste onafhankelijkheid zou hebben ten overstaan van de 
medebeklaagde natuurlijke persoon. Dientengevolge kan het verzoek in kwestie 
onverkort ingewilligd worden. 

6. Aan de lasthebber ad hoc wordt lastens de beklaagde rechtspersoon de hierna 
bepaalde provisie toegekend. 

OM DEZE REDENEN. en met toepassing van de reeds aangehaalde 
wetsbepalingen alsook van de artikelen 182, 184, 190, 203§3 van het wetboek 
van strafvordering; 
art. 11. 12, 14, 21, 23, 31, 32, 33. 34, 35, 37. 38, 40, 41 en 68 van de wet van 
15.6.1935; 

DE RECHTBANK, 

rechtdoende OP TEGENSPRAAK: 
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., 
persoon te vertegenwoordigen in het bestek 

van de 

Kent aan de lasthebber ad hoc lastens de vertegenwoordigde vennootschap een 
provisie toe van 500,00 euro. 

Bepaalt dat zo een aanvullende provisie noodzakelijk mocht blijken, er daartoe 
een verzoek aan de rechtbank zal gericht worden. 

Bepaalt dat de lasthebber ad hoc bij het beëindigen van zijn opdracht een staat 
van kosten en ereloon ter begroting zal voorleggen. 

Stelt de zaak voor verdere behandeling in voortzetting op de openbare 
terechtzitting van deze kamer op MAANDAG 11 april 2011 . 

Houdt de beslissing over de kosten aan. 

Nu het huidig vonnis er geen is van veroordeling, vrijspraak of ontslag van 
rechtsvervolging, noch een burgerlijke vordering betreft, en het noodzakelijk 
voorkomt dat de verdere behandeling van de zaak zou kunnen verdergezet 
worden. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande hoger 
beroep. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
MAANDAG 14 MAART TWEEDUIZEND EN ELF. 

Aanwezig: 
- de heer 
- de heer 
-mevrouw 

, alleenzetelend rechter, 
·, substituut-procureur des Konings, 

, afg. griffier . 
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