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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

183 
1. geboren te op ingeschreven te 

van Belgische nationaliteit, RRN 

2. ingeschreven onder het 
ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel gevestigd te 

beklaagd van: 

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 met verzwarende 
omstandigheden 

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 
strij d 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, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in 
stand gehouden, 

namelijk 
op het terrein gelegen te _ _ _ _ kadastraal gekend al< 

~igendom van 
nndernemingsnummer met maatschappelijke zete1 t~ 

meer bepaald een container met afdak te hebben opgericht 
(art. 4.1.1., 3° en 9°1 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) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, t e koop of t e huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
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verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelij ke Ordening) 

Te in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014, op een 
niet nader bepaalde datum f!'>t. 571 
door 

B 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 - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met 
verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Rulmtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het ops laan 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, hetzij in geval van schorsing van 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 

op het terrein gelegen te 

ondernemingsnummer 

k::irl;\straal gekend al~ 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van kranen en 
graafmachines met toebehoren, autowrakken, hout, afbraakmaterialen, betonklinkers, 
houten kisten, paletten, metalen liggers, een half doorgezaagde tank, containers met 
afbraakmateria len, enkele hopen steen, betonelementen, herashekken, 
s.ignalisatiemateriaal, een garagepoort, een container, ramen en deuren, autobanden, een 
metalen tank 
(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art . 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
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Te 
do01 

in rlP nP.riode van 19 april 2016 tot en met 22 februari 2017 

C 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 - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met 
verzwarende omstandigheden 

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, 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 dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te 
::!n 

ondernemingsnummer 

kadastraal gekend al! 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk t e hebben gebruikt voor het opslaan van kranen en 
graafmachines met toebehoren, autowrakken, hout, afbraakmaterialen, betonklinkers, 
houten kisten, paletten, metalen liggers, een half doorgezaagde tank, containers met 
afbraakmaterialen, enkele hopen steen, betonelementen, herashekken, 
signalisatiemateriaal, een garagepoort, een container, ramen en deuren, autobanden, een 
metalen tank 
(art. 4.2.1., 5°1 a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of t e huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te 

door 
in rlP nPriode van 23 februari 2017 tot 1 maart 2018 
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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 - feiten vanaf 01 maart 2018 met verzwarende omstandigheden 

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 verstrij ken van de termijn van de 
betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder 
te hebben uitgevoerd, namelijk 

oo het terrein gelegen te 
en 

ondernemingsnummer 

kadastraal gekend als 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van kranen en 
graafmachines met toebehoren, autowrakken, hout, afbraakmaterialen, betonklinkers, 
houten kisten, paletten, metalen liggers, een half doorgezaagde tank, containers met 
afbraakmaterialen, enkele hopen steen, betonelementen, herashekken, 
signalisatiemateriaal, een garagepoort, een container, ramen en deuren, autobanden, een 
metalen tank 
(art . 4.2.1., 5°, 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 ; art. 5, 1 °1 a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activit~it 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

k._ in rlP oeriode van 1 maart 2018 tot en met 31 mei 2019 
door 
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-· - ------- ------------------
E gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of In strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 
september 2009 tot en met 22 februari 2017 met verzwarende omstandigheden 

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, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te _ 

ondernemingsnummer 

kadastraal gekend als 
eigendom van 

met maatschappellJKe zeLe1 lt: 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van 
vrachtwagens, aanhangwagens, auto's 
(art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, t e koop of t e huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1 . lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te 

door 
; ,... rio n,:,rinnP v:rn 19 aoril 2016 tot en met 22 februari 2017 

F gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 23 
februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. t ot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertu igen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in st rijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het 
verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van 
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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 

op het terrein gelegen te 
eigendom van 

ondernemingsnummer met maatschappellJKe z eLe1 Lt: 

meer bepaald het t errein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van 
vracht wagens, aanhangwagens, auto's 
(art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 apri l 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
on roerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namel ijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

IL 
door 

;.., ,fo n"rinrlP van 23 februari 2017 tot 1 maart 2018 

G gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 
maart 2018 met verzwarende omstandigheden 

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 t ermijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk 

op het terrein gelegen te 
en 

nnrlernemingsnummer 

1,.,.,b c:tr-::1 ::i l aP.kend als 

eigendom van 
met maatschappelijke zete1 te 

meer bepaald het t errein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van 
vrachtwagens, aanhangwagens, auto's 
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(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 ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning} 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar o"f een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening} 
Te in ni> nPrinrle van 1 maart 2018 tot en met 31 mei 2019 
door 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 2 juli 2020 ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te Gent 2. 
Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van de 
tenlasteleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 15 
september 2020. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitting van 19 januari 2021. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 19 januari 2021: 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
procureur des Konings; 

substituut-

de eerste beklaagde, 
vertegenwoordigd door meester 

in zijn middelen van verdediging, 
advocaat te 
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- de tweede beklaagde, 
van verdediging, vertegenwoordigd door meester 

beiden advocaat te 

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden. 

VOORAFGAAND 

p.9 
Vonnisnr / 

in haar middelen 
loco meester 

1. Deze zaak werd ingeleid op de terechtzitting van 15 september 2020, alwaar de eerste 
beklaagde in persoon aanwezig was. Op deze terechtzitting werden op verzoek van de 
verdediging conclusietermijnen opgelegd en rechtsdag bepaald. 

Er werden geen conclusies voor de beklaagden genomen, noch voor de vennootschap noch 
voor de eerste beklaagde in persoon. 

Op de terechtzitting van 19 januari 2021 verzocht de verdediging van de eerste beklaagde 
om een uitstel daar hij de eerste beklaagde nog niet kon consu lteren wegens een 
herseninfarct van de eerste beklaagde. Hij legde een medisch attest van dokter 
voor waaruit blijkt dat bij de eerste beklaagde in oktober 2020 een Nerd vastgesteld. De 
arts meldde dat de beklaagde daardoor fysieke beperkingen ervaart en beperkt is in zijn 
mobiliteit. Er wordt vermeld dat hij st resssituaties niet aankan. 

De rechtbank ste lt vast dat de verdediging van de beklaagden op geen enkel ogenblik de 
rechtbank van deze toestand in hoofde van de eerste beklaagde in kennis heeft gesteld, ook 
niet bij het verstrijken van de eerste conclusietermijn op 30 oktober 2020 en de navolgende 
termijn op 30 december 2020. Uit het medisch attest blijkt verder niet dat een consultatie 
met de eerste beklaagde onmogelijk was. Pas op de vooravond vóór de zitting van 19 januari 
2021 werd door de verdediging van de eerste beklaagde voor het eerst om een uitstel 
verrzocht. 

Het is in die omstandigheden dat de rechtbank op de terechtzitting van 19 januari 2021 het 
verzoek tot uitstel van de beklaagden heeft afgewezen. 

2. 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 decumulregeling van het tweede lid van 
artikel 5 afgeschaft. 

Artikel 5 Strafwetboek bepaalt nu: Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor 
de misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of 
de waarneming van zijn belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor 
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zijn rekening zijn gepleegd. 
Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen 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. 

Het oude artikel 5 bevatte een strafuitsluitende verschoningsgrond ten gunste van de 
persoon die de minst zware fout had begaan wanneer het misdrijf niet wetens en willens 
werd gepleegd. 

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

Krachtens het oude artikel 5 Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezen lijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstand igheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

De gepleegde misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking 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 veroordee ld worden (art. 5, tweede lid, 
Sw.). 

Uit het dossier blijkt dat de eerste beklaagde de zaakvoerder is en de beslissingsmacht had 
in de tweede 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. De eerste beklaagde kan dus samen met de 
rechtspersoon worden vervo lgd en veroordeeld. 

3. De rechtbank stelt vast dat in het PV van de gewestelijke inspecteur vermeld wordt dat de 
vaststellingen betrekking hebben op perceel terwijl de strafrechtelijke vervolgingen 
lastens de beklaagden betrekking hebben op de percelen ~n In het ontwerp 
van de herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur werd dit euvel 
rechtgezet en blijken de vaststellingen betrekking te hebben op de percelen en 
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De strafvordering is derhalve ontvankelijk nu in de dagvaarding deze percelen werden 
vermeld en aldus werden overgeschreven. 

STRAFRECHTELIJK 

1. FEITEN 

Naar aanleiding van een eerdere strafrechtel ijke procedure lastens onder meer de 
beklaagden en werd na een zitting 
van 12 december 2014 de gewestelijke inspecteur verzocht om vaststellingen te doen op de 
percelen gelegen aan de en in eigendom toebehorende 
aan de tweede beklaagde 

Op 19 april 2016 stelde deskundige verbonden aan het Agentschap 
Inspectie RWO Oost-Vlaanderen samen met gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur bij hetzelfde agentschap, vast dat het grootste gedeelte van 
het perceel verhard werd met steenslag. Op het perceel staan een aanta l constructies 
waaronder een loods bestaande uit betonpanelen met metalen zadeldak, een groene 
metalen boogloods en een metalen container waaraan een afdak werd aangebouwd. 
Verspreid over het terrein werden heel wat materialen en materieel aangetroffen dewelke 
aldaar gestapeld werden waaronder kranen/graafmachines, diverse voertuigen waaronder 
vrachtwagens en auto's en heel wat afval waaronder autowrakken, afbraakmaterialen, een 
half doorgezaagde tank, containers met afbraakmateriaal, hopen steen, ... (stuk 4). 

Voor dit alles werden de vereiste vergunningen niet afgeleverd. Foto's van deze 
vaststellingen werden aan het dossier gevoegd (stuk 6-26). Het perceel is gelegen in 
woongebied met landelijk karakter. 

De beklaagde werd herhaalde malen uitgenodigd voor verhoor maar ging 
daarop niet in. De politie nam herhaalde keren telefonisch contact op met de beklaagde 

en sprak berichten in op zijn voicemail, maar de beklaagde reageerde 
daarop niet. 

Op 26 januari 2018 lichtte de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur het Parket van 
Gent in van het feit dat zij tot tweemaal toe tevergeefs ter plaatse gingen om een 
nacontrole uit t e voeren. 

Met brief van 6 mei 2019 leidde de gewestelijke stedenbouwkundige _inspecteur 
haar herstelvordering bij het Parket te Gent in. Uit de aldaar beschreven 

historiek blijkt dat de beklaagden op 3 mei 2016 aangemaand werden tot herstel van de 
wederrechtelijke toestand en dat op 16 september 2016 de raadsman van de beklaagden 
liet weten dat een regularisatiedossier ingediend zou worden, maar er werd daaromtren t 
niets meer vernomen. Op 28 maart 2018 ontving de inspectie RWO een melding van 
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Jat zij door de eerste beklaagde werd aangesproken om hem bij te staan bij de 
problematiek op zijn terrein. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur antwoordde 
hierop nog diezelfde dag dat een herstelvordering in opmaak was en dat het parket 
aandrong. Er werd tevens duidelij k gemaakt dat de beklaagde alsnog het nodige kon doen 
voor het aanvragen van een planologische oplossing of vergunningen kon aanvragen. Op 10 
januari 2019 vernam van de gemeentelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar dat er geen initiatieven tot regularisatie door de beklaagden werden 
ondernomen. 

Aangezien de toestand vo lgens de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur niet vatbaar 
is voor vergunning, werd het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand gevorderd, 
meer bepaald: 

het volledig saneren van het terrein door het verwijderen van alle gestapelde materiaal en 
materieel, de container met aanpalend dak en de groene boogloods; 
alle verhardingen, behoudens de strikt noodzakelijke toegang naar de betonnen werkplaats 

(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein 

én het staken van het strijdig gebruik van het perceel in functie -van aannemingsactiviteiten. 

Uit de motivering van de herstelvordering blijkt verder dat reeds op 5 november 1986 een 
stedenbouwkund ige vergunning voor het bouwen van een werkplaat s op het perceel 
geweigerd werd. Uit een luchtfoto van van 13 juli 1990 blij kt dat de betonnen 
werkplaats toen reeds aanwezig was. Het percee l werd steeds verder aangepast in functie 
van zonevreemde (aannemings)activiteiten en werd nagenoeg volledig verhard voor het 
stapelen van allerhande materiaal, materieel en afval waardoor de draagkracht van het 
kwestieuze perceel ruimschoots overschreden wordt. De aanwending van het terrein in 
functie van een aannemingsbedrijf is functioneel niet inpasbaar. Het betreft volgens de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur een wederrechtelijke toestand met een 
voortschrijdend karakter. Het stapelen van het materiaal en materieel heeft substantieel 
bijgedragen tot een visueel steeds drukker en ruimtelijk storend bezettingsprogramma van 
het perceel. 

De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende een positief advies op de 
herstelvordering. De Hoge Raad wijst onder de rubriek toets aan het 
Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening erop dat: "de ruimtelijk meest klemmende 
inbreuk ter plaatse betreft de ongebreidelde opslag van allerhande materiaal, materieel en 
afval in open lucht. Het gewoonlijk gebruiken van het terrein voor het opslaan van allerlei 
materialen, materieel of afval betreft een gewoontemisdrijf Door het voortschrijdende 
karakter van dit gewoonlijk gebruik wordt de plaatselijke ordening alsmaar verder bezwaard, 
zodat vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening de beoogde herstelmaatregel 
noodzakelijk is". 
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ll. BEOORDELING 

Tenlastelegging A 

Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. De feiten zijn echter (nu) 
onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

Onder deze tenlastelegging worden de eerste en de · tweede beklaagde als mededaders 
vervolgd voor het oprichten van een container met afdak (stuk 11) zonder geldige 
vergunning, in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014; met de 
verzwarende omstandigheid als professioneel ter zake (aannemer). 

Gelet op de gegevens van het strafdossier en in het bijzonder gelet op de vaststellingen van 
de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de foto's waaruit deze onvergunde 
constructie blijkt, zijn de feiten onder deze tenlastelegging bewezen. Ook de verzwarende 
omstandigheid is bewezen in hoofde van de beklaagden gelet op hun professionele 
hoedanigheid als aannemer. De incriminatieperiode is tevens bewezen nu uit de luchtfoto's 
van Geopunt blijkt dat het geviseerde afdak aan de container dateert van de periode 2013 
tot en met 2014. 

De feiten werden ten andere niet betwist door de beklaagden op de behandelende 
terechtzitting van 19 januari 2021. 

Tenlasteleggingen B, C en D 

Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. De feiten zijn echter (nu) 

· onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

Onder deze tenlasteleggingen worden de beklaagden als mededaders vervolgd voor het 
gewoonlijk gebruik van het terrein voor de opslag van kranen en graafmachines met 
toebehoren, autowrakken, hout, afbraakmaterialen, betonklinkers, houten kisten, paletten, 
metalen liggers, een half doorgezaagde tank, containers met afbraakmaterialen, enkele 
hopen steen, betonelementen, herashekken, signalisatiemateriaal, een garagepoort, een 
container, ramen en deuren, autobanden en een metalen tank. 

De vervolgde periode betreft - in acht genomen de diverse wetswijzigingen zoals bepaald 
onder de aanhef van de tenlasteleggingen B, C en D in de dagvaarding - samengenomen de 
periode van 19 april 2016 tot en met 31 mei 2019. 

De vaststellingen in het dossier spreken voor zich. In dit verband steunt de rechtbank zich op 
de diverse vaststellingen van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de foto's die 
deze vaststellingen visualiseren en zeer duidelijk zijn. Deze vaststellingen werden door de 
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beklaagden nooit betwist, ook niet tijdens de behandeling van de zaak op de terechtzitting 
van 19 januari 2021. De feiten onder de tenlasteleggingen B, C en D met de daarin voorziene 
incriminatieperiodes zijn dan ook telkenmale bewezen. Ook de verzwarende omstandigheid 
is telkenmale bewezen in hoofde van de beklaagden gelet op hun professionele 
hoedanigheid als aannemer. 

Tenlasteleggingen E, Fen G 

Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. De feiten zijn echter (nu) 
onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

Onder deze tenlasteleggingen worden de beklaagden als mededaders vervolgd voor het 
gewoonlijk gebruiken van het terrein voor het parkeren van vrachtwagens, aanhangwagens 
en auto's met de verzwarende omstandigheid als professioneel (aannemer) ter zake. 

De vervolgde periode betreft - in acht genomen de diverse wetswijzigingen zoals bepaald 
onder de aanhef van de tenlasteleggingen E, F en G in de dagvaarding - samengenomen de 
periode van 19 april 2016 tot en met 31 mei 2019. 

Ook hier zijn de vaststellingen in het dossier zeer duidelijk en voor zich sprekend. De 
rechtbank steunt zich daarbij op de diverse vaststellingen van de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur en de foto's die deze vaststellingen visualiseren. Deze 
vaststellingen werden ten andere door de beklaagden nooit betwist, ook niet tijdens de 
behandeling van de zaak op de terechtzitting van 19 januari 2021. 

De feiten onder de tenlasteleggingen E, F en G met de daarin voorziene incriminatieperiodes 
zijn dan ook telkenmale bewezen. Ook de verzwarende omstandigheid is telkenmale 
bewezen in hoofde van de beklaagden gelet op hun professionele hoedanigheid als 
aannemer. 

111. STRAF 

Krachtens artikel 6.2.1. VCRO kunnen de feiten worden bestraft met een gevangenisstraf van 
8 dagen tot 5 jaar en 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. 7bis en 41bis §1 
Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van een 
rechtspersoon . 

In geval van verzwarende omstandigheid is de minimumstraf echter een gevangenisstraf van 
15 dagen en/of een geldboete van 2.000 euro in hoofde van een natuurlijke persoon (en een 
geldboete van 2.000 euro in hoofde van een rechtspersoon). 
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De onder A, B, C, D, E, F en G ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten zijn de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zodat voor deze 
feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd . 

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. 
De beklaagden brachten langdurig schade toe aan het visueel aspect van het woongebied 
met agrarisch karakter en de ruimtelijke ordening in dit gebied door heel wat voertuigen, 
werkmaterialen en afval op het te rrein te stapelen zonder daartoe over de nodige 
vergunningen te beschikken. 

De beklaagden stelden daarbij hun eigen economisch belang boven het belang dat de 
gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening. 

Zij handelden ook uitgaande van de verwerpelijke en laakbare opvatting dat dergelijke 
misdrijven en het herste l ervan niet ernstig worden genomen. Het opsporingsonderzoek 
heeft bovendien aangetoond dat de beklaagden een afweging maakten van pakkans en 
economisch voordeel. De beklaagden hebben immers de diverse vaststellingen van de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de politie en de aanmaning die zij kregen 
om tot vrijwillig herstel over te gaan, compleet genegeerd en deden jarenlang niks. 
Integendeel, het terrein werd gedurende jaren gewoonlijk gebruikt voor het opslaan van 
allerhande materiaal en materiaal en afval en het parkeren van bedrijfsvoertuigen 
waaronder vrachtwagens. De ongebreidelde opslag van dergelijke materialen en afval in 
open lucht bezwaart de onmiddellijke omgeving en het milieu. Het is pas ingevolge het 
lanceren van de dagvaarding dat de beklaagden inmiddels overgingen tot een begin van 

sanering. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels t er bescherming 
van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de beklaagden zich niet 
ongestraft boven de wet kunnen stellen. De beklaagden hebben ten andere gedurende het 
opsporingsonderzoek op geen enkele wijze hun medewerking verleend en elke uitnodiging 

tot verhoor genegeerd. 

De eerste beklaagde is niet aan zijn proefstuk toe. Naast twee 
veroordelingen wegens verkeersdelicten, werd hij op 26 februari 2015 door het Hof van 
Beroep te Gent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel en een 
geldboete van 15.000 euro wegens milieu- en stedenbouwdelicten. De tweede beklaagde 

werd in hetzelfde arrest veroordeeld tot een 

geldboete van 2.500 euro. 

De beklaagden hebben uit deze veroordelingen duidelijk geen lessen getrokken. 

De hierna bepaalde gevangenisstraf dewelke volledig met uitstel kan worden verleend zal de 
eerste beklaagde ertoe moeten aanzetten dergelijke feiten in de toekomst 
niet meer te plegen. Gelet enerzijds op de door hem veroorzaakte maatschappelijke overlast 
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en het geldgewin die met het plegen van de feiten gepaard gingen nu de misdrijven begaan 
werden in het kader van zijn professionele activiteiten, en anderzijds gelet op zijn huidige 
medische toestand, past het de hierna bepaalde geldboete deels effectief op te leggen. Het 
met uitste l verleende deel zal de beklaagde ertoe moeten· aanzetten dergelijke misdrijven 
niet meer t e plegen nu ingeval van een volgende veroordeling, dit uit stel dreigt te vervallen . 

De hierna bepaalde effectieve geldboete komt passend voor in hoofde van de tweede 
beklaagde teneinde haar ertoe aan te zetten om in 
de toekomst haar vennootschapsactiviteiten op een reguliere wijze uit te baten. De 
geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden of 
aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

Bovendien moet ook rekening gehouden worden met de maatschappelijke kost die door de 
bekiaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justit ie brengt voor 
de gemeenschap een grote kost met zich mee. 

De beklaagden voldoen aan de wettelijke voorwaarden om de gunst van het uitstel van 
tenuitvoerlegging te kunnen genieten. 

De feiten werden gepleegd voor en na 1 januari 2017 zodat de op te leggen geldboeten met 
zeventig opdeciemen moeten worden verhoogd. 

De beklaagden moeten elk een wettelijk verp lichte 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 
ee111 eigen aard en is geen straf. 

De beklaagd_en moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 
en 1 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

De beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
betalen (artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende 
het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 50 
euro. 

V. STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Op 6 mei 2019 vorderde de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur het herstel onder 
verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging door het volledig saneren van 
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het terrein door het verwijderen van alle gestapelde materiaal en materieel, de container 
met aanpalend dak en de groene boogloods, het verwijderen van alle verhardingen, 
behoudens de strikt noodzakelijke toegang naar de betonnen werkplaats (inclusief 
eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde 
en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein én het staken van het strijdig 
gebruik van het perceel in functie van aannemingsactiviteiten. Een hersteltermijn van 12 
maanden werd vooropgesteld. 

Op 2 april 2019 verleende de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering positief advies. 
Oo de terechtzitting van 19 januari 2021 legde de verdediging van de eerste beklaagde 

enkele foto's neer (stuk 1 van zijn overtuigingsstukken) waaruit kan blijken dat 
het herstel deels uitgevoerd werd. Deze foto's tonen evenwel naar het oordeel van de 
rechtbank niet afdoende aan dat het gevorderde herstel integraal werd uitgevoerd. Aldus 
worden geen foto's voorgelegd betreffende de toestand aan de voorzijde van het bedrijf, de 
verwijdering van de container met het aanpalend dak, de verwijdering van alle verhardingen 

en alle materieel, ... 

De beklaagden hebben tevens geen inspanningen gedaan om de politie en/of de 
gewestelijke inspecteur te verzoeken het door hen beweerde herstel te controleren hoewel 
de zaak reeds ingeleid werd op 15 september 2020. 

In die omstandigheden stelt de rechtbank vast dat niet afdoende aangetoond is dat de 
herstelvordering volledig werd uitgevoerd. Nu het bewijs dienaangaande op de schouders 
van de beklaagden rust en zij daaraan op heden niet voldoen, dient het herstel nog steeds 

bevolen te worden. 

De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennel ijk 

onredelijk. 

Het herstel is nog steeds noodzakelijk ter vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening. 

Gelet op de lange tijd die de beklaagden reeds hadden om te herstellen is een termijn van 
12 maanden voldoende als hersteltermijn. 

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. 

Een dwangsom van 100 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over 

te gaan tot het herstel. 

Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het 
herstel nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. Tenslotte heeft de 
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gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom is daartoe het 

meest efficiënte middel. 

BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door de bewezen verklaarde 
misdrijven worden de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 

Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 25, 38, 39, 40, 41, 41bis, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
art. 1 (§1, 2° en §2), 8, 14, 18bis van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F, G en E, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van 24.000 euro, zijnde 
3.000 euro vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 

maanden. 
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Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor de opgelegde 
hoofdgevangenisstraf en voor 12.000 euro, zijnde 1.500 euro vermeerderd met 70 
opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van 50 euro. 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F, G en E, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 40.000 euro, zijnde 5.000 euro vermeerderd met 70 

opdeciemen. 

Ver leent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 8.000 euro, zijnde 1.000 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot beta ling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van 50 euro. 

Gerechtskosten 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 

begroot op 135,60 euro. 
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HERSTELVORDERING 

Beveelt op vordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur het herstel op de 
percelen gelegen te kadastraal gekend als 

door het volledig saneren van het terrein door het verwijderen van alle gestapelde 
materialen en materieel, de container met aanpalend afdak en de groene boogloods; alle 
verhardingen, behoudens de strikt noodzakelijke toegang naar de betonnen werkplaats, ... 
(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein én het staken van 
het strijdig gebruik van het perceel in functie van aannemingsactiviteiten. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 maanden vanaf heden. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel in hoofde van elke veroordeelde zijnde in hoofde van en in 
hoofde van t en voordele van de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur. 

Te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 12 maanden vanaf de dag waarop dit 
vonnis in kracht van gewijsde treedt (dit is een uitvoeringstermijn en geen respijttermijn 
zoals bedoeld in art. 1385bis, 4e lid Gerechtelijk Wetboek). 

Zegt voor recht dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester, 
indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde t ermijn, ambtshalve in 
de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4 §1 VCRO, op kosten van de 
veroordeelden. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 16 februari 2021 

waarbij de voorschriften vervat in artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 
eerste substituut-procureur des Konings 
griffier. 
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