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In de zaak van hét openbaar ministerie tegen: 

casb 
1. ., geboren te • o~ ., wonende tE - - -· 

- ·, van Belgische nationaliteit, RRN 

2. ., met als KBO-nummer . met maatschappelijke 
zetel gevestigd te 

beklaagd van: 

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

A 

functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of In strijd met een 
geldtee vergunning· felten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februarl2017 

bulten de gevallen bedoeld In de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een 
constructie ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, 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, 

(art. 4.1.1., 3• en 9", 4.2.1., 1•, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

op het perceel gelegen te 

, met maatschappelijke zetel te - -- · 
ondernemingsnumme - - · -, en nr. -- · · ·, eigendom van 
geboren te ! op · - -- · - ·- wonende tr 

· ·, kadastraal gekend als 
ei~endom van 

1 door verhardingen te hebben aangelegd in grasdalJen dienstig voor het parkeren van 
voertu lgen en het plaatsen van glasbokken en een container 
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; tussen 1 december 2015 en 31 december 2015. op niet nader te bepalen data 
(stuk 40} 

door 

2 door op de bouwvrijestrook links naast de loods verhardingen met steenslag te hebben 
aangelegd 

; tussen 1 december 2015 en 31 december 2015. op niet nader te bepalen data 
(stuk 40) 

door 

PROCEDURE 

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

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

BIJ de behandeling van de zaak en In de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

In het vonnis van 21 mei 2019 gewezen door de rechtbank van eerste aanleg Oost-
Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d werden i en 
correctioneel veroordeeld voor (1) het aanleggen van verhardingen in grasdalJen dienstig 
voor het parkeren van voertuigen, het plaatsen van glasbokken (zoals verbeterd) en een 
container en (2) op de bouwvrije strook links naast de loods verhardlogen met steenslag te 
hebben aangelegd. De ten laste gelegde periode betreft telkenmale de periode tussen 1 
december 2015 en 31 december 2015, op niet nader te bepalen data. 

De rechtbank Is gevat om uitspraak te doen over de herstelvordering door de gewestelijk 
stedenbouwkundig Inspecteur Ingeleid biJ het openbaar ministerie op 18 juli 2017. De 
vordering tot herstel betreft het herstel In de oorspronkelij ke staat door het verwijderen 
van alle constructles die In het landschappelijk waardevol agrarisch gebled gelegen zijn, dit 
zijn onder meer: de onvergunde aanbouw (achter de wederrechtelijk gerealiseerde loods), 
de hoge constructles voor houtopslag, de grindverharding en verharding In grasdallen, 
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glasbakken, container e.d. (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen 
van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het 
terrein. Een hersteltermijn van 12 maanden werd voldoende geacht. De Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid verleende positief advies op 18 mel2017. 

In het vonnis van 21 mei 2019 werd Ingegaan op het verzoek van de beklaagde om de 
beoordeling van de herstelvorderlog uit t e stellen In afwachting van lthet resultaat van de 
procedure met betrekking tot het planologisch attest". Het openbaar ministerie had 
hiertegen geen bezwaar. De zaak werd vervolgens voor wat betreft de afhandeling van de 
herstelvordering uitgesteld naar de openb.are terechtzitting van 17 december 2019. 

De zaak werd op de terechtzitting van 17 december 2019 In zijn geheel voor de zetel ln zijn 
huidige samenstelling hernomen. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 17 december 2019: 

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

de eerste beklaagde, ~ In zijn mlddelen van verdediging, 
voorgedragen door hemzelf en bijgestaan door meestér 
advocaat te 

de tweede beklaagde, In zijn mlddelen van verdediging, 
. vertegenwoordigd door meester , advocaat te 

, als advocaat van de lasthebber ad hoc, meester 
advocaat tE 

STRAFRECHTELIJK 

Beoordeling 

3. Op de terechtzitting van 17 december 2019 legden de beklaagden een afschrift van het 
Ministerieel Beslult houdende de Inwilliging van het beroep van de leidend ambtenaar van 
het Departement Omgeving Inzake de beslissing van de gemeenteraad van ; van 
20 september 2018 houdende de afgifte van een planologisch attest aan het bedrijf 

, neer. 

In uitvoering daarvan blijkt thans nog geen regufarlsat!evergunnlng te zijn verleend. 

Uit het voorliggende beslult blijkt dat het beroep Ingesteld op 29 oktober 2018 door de 
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secretaris-generaal van het Departement Omgeving tegen de beslissing van 20 september 
2018 van de gemeenteraad van i houdende de afgifte van een planologisch 
attest aan de beklaagde ;, verworpen werd. 

Het planologisch attest van 20 september 2018 werd verleend onder de bijzondere 
voorwaarde, zowel wat betreft de gewenste situatle op korte termijn, als op lange termijn, 
het plangebled Inclusief buffer, terug te brengen tot de achterste grens van de links 
naastliggende bebouwde kavel, zoals aangegeven op het door het bedrijf bij haar nota 
toegevoegde beperkt aangepaste plan. 

4. Oe rechtbank treedt het standpunt van de beklaagden bij dat deze rechtbank enkel 
. bevoegd Is om te oordelen over de herstelvordering van 13 april 2017 In zoverre dit 

betrekking heeft op het gevorderde herstel met betrekking tot de felten waarvoor de 
beklaagden Inmiddels strafrechtelijk werden veroordeeld. Dit betreft: 

1) het aanleggen van verhardingen In grasdalfen dienstig voor het parkeren van 
voertulgen en het plaatsen van glasbokken (zoals verbeterd} en een container i 

2) de aangelegde verhardingen met steenslag op de bouwvrije strook links naast de 
loods. 

Zolang de regularisatie niet Is verleend of het herstel niet Is bereikt, dient de rechter het 
door de stedenbouwkundige Inspecteur gevorderde herstel te bevelen. In acht genomen 
het beginsel van de schelding der machten komt het deze rechtbank niet toe - behoudens 
de legaliteitscontrole - aan het oordeel van de stedenbouwkundig Inspecteur en de 
verelsten van de goede ruimtelijke ordening te twijfelen, zodat deze rechtbank de verdere 
beslissingen van de overheld niet dient af te wachten teneinde uitspraak te doen over het 
gevorderde herstel. 

Evenwel kan de herstelvorderende overheld de herstelvordering In de loop van het geding 
steeds wijzigen. 

Gelet op de Inmiddels tussengekomen beslissing van de Vlaamse Minister van Omgeving, 
Natuur en landbouw van 14 juni 2019 waarbij de beslissing van de gemeenteraad van 20 
september 2018 betreffende het planologisch attest bekrachtigd werd doch mits toevoeging 
van de In het beslult bepaalde bijzondere voorwaarde, oordeelt de rechtbank dat Ingevolge 
deze beslissing de thans voorliggende herstelvordering van 13 april 2017 van de gewestelijk 
stedenbouwkundig Inspecteur mogelljks niet meer actueel en evenredig Is. 

Het komt dan ook redelijk en aangewezen voor om -vooraleer ten gronde te oordelen over 
de thans voorliggende herstelvordering - het standpunt van de stedenbouwkundige 
Inspecteur In te winnen omtrent een eventuele wijzigende herstelvordering In het licht van 
het Inmiddels verstrekte planologisch attest met bijzondere voorwaarde. 

Gelet op dit bevolen navolgend onderzoek, houdt de rechtbank de beslissing omtrent de In 
ondergeschikte orde gestelde vragen van de verdediging aan. 
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art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 junl1935; 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 
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Alvorens ten gronde te oordelen, verzoekt de rechtbank het openbaar ministerie om het 
standpunt van de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur op te vragen betreffende de 
reeds Ingeleide herstelvordering gelet op het Inmiddels tussengekomen beslult de Vlaamse 
Minister van Omgeving. Natuur en Landbouw van 14 juni 2019 waarbij de beslissing van de 
gemeenteraad van 20 september 2018 bekrachtigd werd met de toegevoegde bijzondere 
voorwaarde. 

Stelt de zaak In voortzetting op de openbare terechtzitting van deze rechtbank en kamer 
van dinsdag 16 juni 2020 om 09.00 uur. 

Houdt de beslissing over de kosten aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de bultengewone openbare terechtzitting van 17 januari 
2020 

Aanwezig: 

voorzitter 

substituut-procureur des Konings 

griffier. 




