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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER.TOT HE0RSTEL 

DE BURGEMEESTER VAN STAD 1 

overeenkomstig art. 6.3.1 §2 VCRO 

2e blad 

met kantoor te 
eiser tot herstel 

=> Ter terechtzitting van 07 oktober 2019 vertegenwoordigd door mr. 

loco mr. , advocaat te 

3358 

BEKLAAGÇ>EN 

1. , met als KBO-nummer 
met maatschappelijke zetel gevestigd te � 

.::::>Ter terechtzitting van 07 oktober 2019 vertegenwoordigd dlJor hoor 

33!)9 2. 

lasthebber ad hoc, mr., . advocaat te! 

17 februari 
1 

, geboren te 
1966, wonende te 
, van Belgische nationaliteit 

: op 

.::::> Ter terec/1tzitting van 07 oktober 2019 fn persoon aanwezig, 

1. TENLASTELEGGING 

De eerste en de tweede 

bijgestaan door mr. , , advocaat tel 

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

A. 
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 afdeling eigendom van 1 · 

ondernemingsnummer ., met maatschappelijke zetel te 
1 

· 
bi) aankoopakte van 26.06.2002, verleden door notaris ' · · : te 

:; 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1 • van de Vlaamse Codex 
Rulmtelljke Ordening: 
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a)het optrekken of plaatsen van een constructie 

meer bepaald een autobergplaats te hebben opgericht zonder stedenbouwkundige 
vergunning 

Te : 1 op niet nader te bepalen data In de periode van 28.05.2012 tot 
23.07.2012 (st. 3-4, 5-10, 35 en 40�52) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., at. 1,1 ·van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Orcfening 

2. PROCEDURE 

* • 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 07 oktober 2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIEO 

A. VOORAFGAAND 

A.l. Op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2019 neergelegde stukken 3, 4 en 5 door 

de tweede beklaagde 

Op de behandelende terechtzitting van 7 oktober 2019 verzocht de raadsman van eiseres tot 
·herstel de wering uit de debatten van de stukken 3, 4 en 5 neergelegd door de eerste 
beklaagde. 

De rechtbank stelt vast dat de betreffende stukken geen verdoken conclusie vormen. ZIJ 
houden Integendeel verband met eerdere standpunten aangehaald "oor de beklaagden In hun 
besluiten omtrent de verjaring met betrekking tot de betonptaat, waaromtrent eiseres tot 
herstel tevens standpunt Innam in haar conclusies. 

Er Is dan ook geen sprake van misbruik van de rechtsplegine. 

Mede gelet op de rechten van de verdediging van de beklaagden, beslist de rechtbank dat 
deze stukken niet dienen te worden geweerd. 
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A.2. De rede///ke term/In 

Ten onrechte werpen de eerste en de tweede beklaagde op dat de redelijke termijn Is 
overschreden. 

Overeenko.mstlg artikel 6.1 E.V.R.M. en art. 14 l.V.B.P.R. heeft eenieder, bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem Ingestelde strafvervolging, recht op een behandeling van zijn 
zaak binnen een redelijke termijn. De behandeling· van een strafzaak mag Immers niet 
onredelijk lang aanslepen. De beklaagde mag niet onredelijk lang In de onzekerheid blijven 
omtrent de uitspraak en zijn daaraan verbonden lot. 

De redelijke termijn gaat in op de dag waarop de betrokkene In beschuldiging wordt gesteld 
wegens het plegen van een strafbaar feit of wanneer hij wegens enige daad van opsporlngs- of 
vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging ·leeft, en dit een ernstige weerslag 
heeft op zijn persoonlljke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest bepaalde 
maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die tegen hem werden 
Ingebracht. 

Er moet In concreto nagegaan worden of de redelijke termijn Is overschreden. Daarbij kan, 
naast de complexltelt van de zaak, rekening gehouden worden met de houding van de 
beklaagden en het gedrag van de gerechtelijke overheid. 

Het dossier vert
.
oont geen nodeloze stilstand van het onderzoek. 

Het strafonderzoek nam een aanvang op 6 januari 2017 en 1 werd pas voor het 
eerst verontrust op 31 januari 2017 toen de politie met hem contact opnam om over te gaan 
tot zijn verhoor. 

De zaak kende verder een normale voortgang zowel in de fase van het opsporingsonderzoek 
en tijdens de regeling van de rechtspleging. De dagvaardingen werden betekend op 25 februari 
2019 aan de belde beklaagden en de zaak werd Ingeleid op 1 april 2019. Daarna kregen de 
partijen nog de kans om conclusies uit te wisselen. 

Gelet op het voorgaande en gelet op de complexiteit en eigenheid van deze zaak, Is de 
redelijke termijn niet overschreden. 

A.3. Hangende regularisatieprocedure voor de Bestendige Deputatie 

Op de behandelende terechtzitting van 7 oktober 2019 stelde de verdediging van de 
beklaagden dat thans een nieuwe regularisatieaanvraag hangende is voor de Bestendige 
Deputatie waardoor deze rechtbank zich thans nog niet zou kunnen uitspreken over de 
onderhavige zaak. 

Ten onrechte. De overtreder heeft het recht om In elke stand van het geding een nieuwe 
regularisatieaanvraag In te dienen bij de vergunningverlenende overheid. Een dergelijke 
aanvraag schort de correctionele procedure evenwel niet op. 
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Zolang de regularlsatle niet Is verleend, kan een herstelmaatregel gevorderd worden en kan 
deze door de rechter bevolen worden (zie tevens Cass. 27 maart 2001, www.cass.be, 
P990SS1N). Ingevolge het beginsel van de scheiding der machten mag de rechter (behalve wat 
betreft de legallteltscontrole} niet aan het oordeel van de herstelvorderende overheid over de 
vereisten van de goede ruimtelijke ordening twijfelen, zodat hij onmiddellijk uitspraak dient te 
doen en de besllsslng van de vergunningverlenende overheid niet mag afwachten. 

B. DE FEITEN 

1. 
De eerste beklaagde Is eigenares van het perceel gelegen te 

kadastreel gekend als 

De tweede beklaagde is zaakvoerder van de eerste beklaagde. 

Volgens het gewestplan Dendermonde ligt het perceel In woongebied en volgens het BP 
(goedgeke1Jrd bij KB van 5 oktober 1979) ligt het perceel In een zone voor open bebouwing en 
een zone voor koeren en hovingen. Thans ligt het perceel volgens het gemeent�lijk RUP 
"Woonverkavellngen ' 1 , " (definitief goedgekeurd op 21 oktober 
2015, .B.S. 18 december 2015), In een zone voor 'in open bebouwing'. 

2. 
Op 6 januari 2017 werd door de lokale politie een proces-verbaal lastens de eerste en de 
tweede beklaagde opgesteld wegens het bouwen van een garage/loods dienstig voor het 
stallen van een bedrijfsvoertuig dewelke uitgerust Is met technisch materiaal, zonder 
stedenbouwkl.Jndlge vergunning op het kwestieus perceel. 

Aan dit proces-verbaal werd een nota van de stedenbouwkundig ambtenaar 
gevoegd waaruit blijkt dat de geviseerde stedenbouwkundige inbreuk op 27 juni 2013 aan de 
bevoegde diensten van stad 1 ! werd gemeld. De beklaagden werden op 9 
september 2013 aangemaand om de stedenbouwkundige Inbreuk ongedaan te maken, meer 
bepaald door het verwijderen van de Illegale constructie. De tweede beklaagde antwoordde 
hierop dat hij een administratieve verdediging ZOIJ aanspannen. Na herhaalde aanmaningen 
diende de tweede beklaagde uiteindelljk een regularlsatleaanvraag In hetgeen geweigerd door 
het College van Burgemeester en Schepenen op 14 jull 2014, hierin bevestigd door de 
Bestendige Deputatie op 20 november 2014. 

Op 17 november 2016 stelde de wljklnspecteur samen met · - medewerkster 
dienst rulmtelljke ordening - ter plaatse vast dat de autobergplaats In de voortuinstrook werd 
gebouwd tegenaan de rechterzijde van de woning (vergunde woning In open bouworde), wat 
niet voor regularisatie vatbaar Is. Er werden foto's van de Illegale constructie aan het dossier 
gevoegd. 
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Op 20 februari 2017 besloot duidde het College van Burgemeester en Schepenen een 

raadsman aan teneinde een herstelvordering In te lelden bij de Hoge Raad voor het' 
Handhavingsbeleid. 

De tweede beklaagde werd vervolgens herhaalde malen uitgenodigd voor verhoor hetgeen 
diverse keren op zijn vraag werd uitgesteld wegens niet passend in zijn agenda. Op 10 Juli 2017 
verzocht de tweede beklaagde andermaal om uitstel van verhoor om reden dat zijn advocaten 
aan het onderhandelen waren met de raadsman die werd aangesteld door stad 1 

De tweede beklaagde kon uiteindelijk verhoord worden op 25 juli 2017. In dit verhoor beperkt 
hij zich ertoe te verklaren: "Momenteel kon Ik enkel zeggen dat mijn raadsheren in 
onderhandeling en overleg zijn met LOR, zijnde het advocatenbureau dat is aangesteld door de 

stad , om deze zaak te behartigen. Zij zoeken samen naar een oplossing voor het 
desbetreffende dossier. Wanneer er een oplossing wordt gevonden don zal ik uw diensten door 
onverwijld van In kennis stellen. Meer kan Ik hierover niet verklaren". 

De beklaagden werden op 3 februari 2016 andermaal aangemaand om de inbreuk ongedaan te 
maken. 

Op heden Is de wederrechtelijke toestand niet geregulariseerd. 

C. BEOORDELING 

3. 
Sinds 1 maart 2018 Is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning In werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 

Oe feiten onder de enige tenlastelegging zijn echter wel - nu onder artikel 6.1;1., al.1,1• VCRO -
strafbaar gebleven. 

4. 
De beklaagden werpen In conclusies op dat de strafvordering voor de aanleg van de betonplaat 
waarop de geviseerde constructie staat, verjaard zou zijn nu de betonplaat In 2002 zou zijn 
gegoten zodat de rechtbank onbevoegd zou zijn om zich uit te spreken over de 
herstelvordering w�t betreft de verwijdering van de betonplaat. 

Ter staving van haar stelling, legt de tweede beklaagde stuk 3, 4 en 5 voor. 

De rechtbank stelt evenwel vast dat op de factuur van . ; (wiens activiteit 
volgens de faètuur betrekking heeft op grondvervoer en containers - stuk 3) geen melding 
wordt gemaakt van het storten van beton en de hoeveelheld daarvan. De factuur heeft enkel 
betrekking op ''afwerking en groenvoorziening". 

Stuk 4 betreft dan weer een niet gedateerd schrijven van ; r en niet gestaafd 
door enig Identiteitsbewijs zodat dit stuk niet afdoende bewfjskra.chtlg Is daar het niet zeker is 
dat deze afkomstig is van de hand van 1 
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Stuk 5 betreft de foto van een barst In de zijgevel van de woning waarvan beklaagden beweren 
dat de aanleg van de betonnen plaat diende voor de oplossing van het stabiliteltsprobleem van 
de woning. Deze stelling wordt evenwel niet gestaafd door enig objectief stuk (attest van een 
architect en/of aannemer) die het noodzakelijk leggen van deze betonplaat • met de 
afmetingen waarop de Illegale loods gebouwd werd - als oplossing voor het 
stabiliteitsprobleem bevestigd. 

De rechtbank stelt dan ook vast dat er geen redenen voorhanden zijn om de verjaring van de 
strafvordering vast te stellen. 

5. 
De beklaagden worden onder de enise tenlastelegging vervolgd voor het optrekken van een 
constructie meer bepaald een autobergplaats zonder stedenbouwkundige vergunning. 

U lt het strafdossier meer bepaald de politionele vaststellingen, de vaststellingen van de 
stedenbouwkundig ambtenaar blijkt dat op het geviseerde perceel een vergunningspllchtlge 
constructie meer bepaald een autobergplaats op een betonplaat werd opgericht zonder 
vergunning. 

De vaststellingen en de foto's In het dossier spreken voor zich zodat de feiten onder de enige 
tenlastlegging dan ook bewezen zijn. Deze feiten werden ten andere niet betwist door de 
beklaagden noch In hun conclusies, noch tijdens de behandellng van de zaak op de terechzlttlng 
van 7 oktober 2019. 

6. 
Op 31 juli 2018 trad de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft In werking. 

Artikel 2 van die wet vervangt artikel 5 van het Strafwetboek. Daarmee werd de decumulregellng 
van het tweede lid van artikel 5 afgeschaft. 

Artikel 5 Strafwetboek bepaalt nu: 
Een rechtspersoon Is strafrechtelijk verantwoorde/Ijk voor de misdrijven die hetzij een Intrinsiek 
verband l1ebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of 
die, zoals bfljkt uit de concrete omstandlgl1eden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 
Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
l 0 tijdelijke handelsvennootschappen en stiffe handefsvennootscllappen; 
2• vennootschappen bedoeld In artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen In oprichting; 
3• burgerlijke vennootsclrappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit. 

1 
l .1 
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Het oude artikel S bevatte een strafultslultende verschoningsgrond ten gunste van de persoon 
die· de minst zware fout had begaan wanneer het misdrijf niet wetens en wlilens werd 
gepleegd. 

Gelet op artikel 2 Strafwetboek blijft wat betreft feiten gepleegd vóór 31 jull 2018 de 
decumulregel van toepassing als meest gunstige toestand voor de beklaagde die de fout niet 
wetens en wlllens zou hebben gepleegd en evenmin de 'zwaarste fout' pleegde. 

Krachtens het oude artikel 5 Strafwetboek Is een rechtspersoon strafrechtelljk 
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. 

De gepleegde misdrijven hebben een Intrinsiek verband met de verwezenlljklng van het doel of 

de waarneming van de belangen van de vennootschap of zijn voor haar rekening gepleegd. 

Cumulatie In de vervolging van rechtspersonen en natuurlijke personen Is mogelijk. Wanneer 
de geïdentificeerde natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, dan kan 
hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden (art. 5, tweede lid, Sw.). 

Uit het dossier blijkt dat In de geviseerde lncrlmlnatieperiode de tweede be�laagde 
zaakvoerder Is en de beslissingsmacht had (en nog steeds heeft} In de eerste beklaagde. 

HIJ pleegde de misdrijven wetens en willens. Wetens In de zin dat hij kon weten dat hij een 
misdrijf pleegde, en willens, in de zin dat hij zich niet op een rechtvaardigingsgrond kan 
beroepen. Hierover ondervraagd op de behandelende terechtzitting van 7 oktober 2019 kon 
de tweede beklaagde ten andere geen geloofwaardige uitleg verstrekken op de vraag waarom 
de constructie zonder vergunning werd gebouwd. 

De eerste beklaagde kan dus samen met de rechtspersoon worden vervolgd en veroordeeld. 

D. DE STRAFTOEMETING 

7. 
Krachtens artikel 6.1.1. VCRO kunnen de feiten worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 
dagen tot S jaar e n met een geldboete van 26 tot 400.000 euro of met één van die straffen 
alleen In hoofde van een natuurlijke persoon, en, Ingevolge art. 7bls en 4lbis §1 Strafwetboek 
met een geldboete van 500 tot 800.000 euro In hoofde van een rechtspersoon. 

8. 
Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 500 euro voor de eerste beklaagde en 
eveneens van 500 euro voor de tweede beklaagde. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdellng Dendermonde· 9eblad 

. ·····-·-- -------------------------------

9. 
De straf moet. doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het ook In artikel 5 van 
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 Inzake de 
bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

10. 
De beklaagden stelden het eigtm belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een 
goede ruimtelijke ordening. 

· 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming van 
de ruimtelijke ordening eros.tig genomen moet worden en dat de beklaagden zièh niet 
ongestraft boven de wet kunnen stellen. 

De beklaagden hebben zich samen schuldig gemaakt aan het bouwen van Illegale 
autobergplaats teneinde er voertuigen en beroepsmaterialen te bergen. 

Het spreekt voor zich dat het oogmerk die de beklaagden met de bouw van dergelijke Illegale 
constructie voor ogen hadden, meer bepaald het vellig en afgesloten stallen van voertuigen en 
beroepsmaterlaal als journalist teneinde onder meer aanspraak te kunnen maken op 
verzekeringsdekking voor deze voorwerpen, geen enkele verschoning of verzachtende 
omstandigheid voor hen kan vormen nu andere vennootschappen maar ook burgers wel de 
nodige Inspanningen leveren om hieraan een legale oplosslng te bieden. 

Door het plaatsen van een Illegale constructie naast de privéwoning van de tweede beklaagde 
creëerden de beklaagden een Illegale toestand dewelke tot op heden nog steeds aanhoudt en 
omzeilden zij aldus de kost voor de huur of aankoop van een daartoe geschikte legale 
opslagplaats. 

De straf moet van aard zijn om de beklaagden ervan te weerhouden opnieuw dergelijke feiten 
te plegen. 

Bij de straftoemeting wordt tevens rekening gehouden met de maatschappelijke kost die door 
de beklaagden veroorzaakt wordt In de vorm van de noodzakelijke Inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De Inzet van Inspectiediensten, politie en justitie brengt voor de 
gemeenschap een grote kost met zich. 

De eerste beklaagde beschikt over een blanco strafverleden. De tweede beklaagde liep reeds 
diverse veroordelingen wegens verkeersovertredingen op. 

Op de vraag van de beklaagden hen de gunst van de opschorting te verlenen, gaat de 
rechtbank niet In. De beklaagden hebben ondanks de reeds veel geboden kansen gedurende 
meerdere jaren manifest nagelaten om de Inbreuk te regularlseren. 

De gunst van de opschorting zou de beklaagden dan ook de ernst van de door hen gepleegde 
feiten niet doen inzien en een verkeerd maatschappelijk signaal betekenen, In het bijzonder 
ten aanzien van diegene die wel een loods met de nodige vergunningen bouwen of 
kopen/tluren. 
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De rechtbank oordeelt dat de hierna bepaalde geldboete een passende bestraffing In hoofde 
van de beklaagden kan vormen. De belde beklaagden komen nog in aanmerking voor het 
gewoon uitstel van tenuitvoerlegging van de op te leggen bestraffing. 

E. STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

11. 

Op 4 december 2017 vorderde het college van burgemeester en schepen het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand door het afbreken van de constructie. 

Het college van burgemeester en schepenen vordert eveneens een dwangsom van 50,00 euro 
per dag vertraging. 

De Hoge Raad voor het Handhavlngsbeleld gaf op 17 november 2017 een positief advies over 
deze herstelvorderlng. 

12. 

Het herstel Is op heden nog steeds niet uitgevoerd; 

De herstelvorderlng Is naar het oordeel van de rechtbank afdoende gemotiveerd en Is noch 
onwettig, noch kennelijk onre delijk. 

Uit de voorliggende foto's blljkt dat de hoge en omvangrijke constructie gebouwd tegenaan de 
woning en tot aan de haag met coniferen, liggend in de voortuin In strijd Is met de lokale 
bouwvoorschriften en de draagkracht van het perceel op onevenredige wijze belast wordt. De 
constructie Is manifest In strijd met de plaatselijke aanleg en rulmtelljke ordening, temeer de 
constructie gebouwd werd in de bouwvrlje zone en gelegen Is op een. hoekperceel zodat de 
prominente aanwezigheid van de loods binnen de woonverkaveling duidelijk visueel storend Is. 
De rechten van derden worden Immers door deze constructie geschaad gelet de voorliggende 
straf Informatie. 

De verwijzing van de beklaagden naar overige constructies bij naburige woningen Is Irrelevant 
nu dit veelal over open houten constructies (lage carports) gaat en niet te vergelijken Is met de 
omvang van de massieven constructie gebouwd door de beklaagden. Er Is dan ook geen sprake 
van een ongelijke behandeling van gelijkaardige feiten • 

.. . 
Tenslotte steunt de rechtbank zich op stuk 55 van het strafdossier waarbij de adviesverlener 
van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid per e-mail van 10 november 2017 de Identieke 
bezwaren van de beklaagden reeds voorlegde aan de raadsman van Stad r ' · · ·· ·'1 en op 
_basis waarvan t enslotte op gemotiveerde wijze de afbraak van de .constructie als passend 
herstel werd weerhouden. 

De rechtbank sluit zich daarbij aan. Om diezelfde reden gaat de rechtbank niet In op de vraag 
van de verdediging om een meerwaardesom op te leggen. De constructies heeft een nefaste 
ruimtelijke impact op het openbaar domein en Is. kennelijk niet verenigbaar met de goede 
plaatselijke ruimtelijke ordening. 

1 
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13. 
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. 

De gevorderde dwangsom van 51;> euro per dag moet worden opgelegd. Het bestuur heeft er 
namelijk belang bij dat de veroordeelden zelf de veroordeling tot het herstel nakomen gelet op 
de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en de lange tijd nodig 
voor een ambtshalve uitvoering. 

Tenslotte zijn het de beklaagden die veroordeeld worden om de plaats In haar vorige toestand 
te herstellen en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 

Een dwangsom Is daartoe het meest effiçlënte middel. 

14. 
Een termijn van 6 maanden volstaat als hersteltermijn. 

F. KOSTEN EN BIJDRAGEN 

15. 

De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

16. 

De beklaagden moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 

· bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een 
eigen aard en Is geen straf. 

17. 
De beklaagden moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Besrotlngsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand" (artikel 4 § 3 en artikel s §§ l en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelljnsbljstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

18. 
De beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
{artikel 91, tweede Ud van het Koninklijk Beslult van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 53,58 
euro. 
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4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

19. 

12e blad 

Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering {VTSv) moet de 
rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 

Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31tot37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 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 
justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 

W.01,08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gewW. 10.2.1994; {uitstel). 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 1 
en• 

OP STRAFGEBIED 

1. :_ 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

veroordeelt eerste beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE van DRIEDUIZEND EURO, 

zijnde een geldboete van VIJFHONDERD EURO,. verhoogd met 50 opdeciemen (x6); 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging yan 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. 
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Blldragen • vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

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 financiering van het Fonds tot flnanciêle hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artlkel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van !!en 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, 2'• lfd en 148 van het koninklijk 

besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 

strafzaken; 

* • * 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

veroordeelt tweede beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE van DRIEDUIZEND EURO, 
zijnde een geldboete van VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 opdeciemen {x6); 

zegt dat bi) 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 tenultyoerlegglng 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 hoofdgevangenlsstraf van meer dan 2es maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 
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· · · - ------ · ----·-----------------------

Blldragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van tweede beklaagde de verpllchtlng 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 financi�le hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, 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, 2d1 lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskoste n In 

strafzaken; 

• • 

De rechtbank v�roordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelllk tot de gerechtskosten, tot 

op heden begroot op de som van 563,00 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

De rechtbank: 

beveelt op vordering van de burgemeester van Stad 1 
perceel gelegen te ' 

· 
! het herstel op het 

, kadastraal gekend als 
: door de afbraak van de constructie hetgeen Impliceert 

dat de garageloods Integraal dient te worden verwijderd, lnduslef het verwijderen van 
de afbraak - en bouwmaterialen van het perceel die daarop betrekking hebben. 

en dit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis definitief Is, 

en onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging In de 
nakoming van dit bevel lastens de veroordeelden ten voordele van de burgemeester 
van de stad 1 

zegt voor recht dat de burgemeester, Indien het vonnis niet vrljwilllg wordt uitgevoerd 
binnen voormelde termijnen, ambtshalve In de uitvoering ervan kunnen voorzien, 
overeenkomstig artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de veroordeelden. 
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en laatste blad 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslisslng over de burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15juni1935. 

Dit vonnis Is In openbare terechtzitting uitgesproken op VEERTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 

D13M kamer, samengesteld uit: 

:, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 

Met blistand van griffier • 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar Ministerie. 
Dendermonde, de 1 6 -10· 2019 

De griffier-hoofd van dienst, 

grlfflcr·hoofd van dienst 

. Eerste substituut-procureur des Konings 




