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aannemer bouwwerken, geboren te
. wonende te

op

~Ter terechtzitting van

17 december 2018 vertegenwoordigd door mr.
E. Alenus loco mr. A. Eeckhout, advocaat te Oudenaarde

620

2.
ondernemingsnummer
zetel te

met maatschappelijke

~Ter terechtzitting van 17 december 2018 vertegenwoordigd door haar
lasthebber ad hoc, mr. J. Van Lantschoot, advocaat te Dendermonde

1.

TENLASTELEGGINGEN

De eerste en de tweede

A.
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,
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,
hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.l.S"a) 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)
en artikel 4.2.1.5.b) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het gewoonlijk gebruiken,
aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of
aanhangwagens) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden
op de percelen gelegen te
geboren te
op
beiden wonende te
verleden door notaris
te

en van
Boe~

. kadastraal gekend als
eigendom van
geboren te
bij akte van
);

OP
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meer bepaald het terrein gewoonlijkte hebben gebruikt voor de opslag van o.a. houten paletten
en kisten, waterreservoirs, plastic, isolatiemateriaal, oud ijzer, hout, autobanden, containers,
stellingen, bouwbenodigd heden, plastic tonnen, een kraan, een lichte vrachtwagen

TE

in de periode van 08.04.2014 tot...

met de omstandigheid dat het nîisdrîif gepleegd werd door instrumentetende ambtenaren,
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening yah hun beroep of activiteit
onroerende goederen kopen, verkavelen. te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren,
bouwen of vaste of verplaatsbare Inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die bij
die verrichtingen als tussenpersoon optreden bii de uitoefening van hun beroep, namelijk als
aannemer
Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1• en al. 2 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening

B.
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,
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 de percelen gelegen te
en van
(Boe~

. eigendom van
geboren t e
bij akte van
);

, kadastraal gekend als
. geboren te
op
, beiden wonende te
op
verleden door notaris
te

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1• Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening
a): het optrekken of plaatsen van een constructie
meer bepaald 2 plastic boogtunnels en 2 constructies met metalen dak te hebben opgericht

Te

op niet nader t e bepalen data in de periode van 01.01.2011 t ot 01.01.2012

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren.
vastgoedmakelaars en andere· personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit
onroerende goederen kopen. verkavelen. te koop of te huur zetten. verkopen of verhuren.
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen. ontwerp en en/of opstellen of personen die bH
die verrichtingen als tussenper-soon optreden bil de uitoefening van hun beroep. namelijk als
aannemer
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deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1• en al. 2 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening

•
2.

*

•

PROCEDURE

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 17 d~::cember 2018.
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar
Ministerie en de aanwezige partijen.
De feit en waren strafbaar op het moment dat ze werden gepleegd op basis van artikel6.1.1 van
de VCRO en zijn thans nog steeds strafbaar met identieke straffen op basis van artikel 6.2.1 van
deVCRO.
De f eiten zijn nog niet verjaard. De tenlastelegging A is een voortgezet misdrijf met als
einddatum de datum van dagvaarding, nl, 13 september 2016. De verjaring is bijgevolg nog niet
ingetreden.

3.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1. De f eiten
Op 8 april 2014 vergezellen verbalisant en van de lokale politie
stedenbouwkundige ambtenaarvan de gemeente
naar het terrein van
te
. Het perceel heeft als bestemming landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Op dit adres worden allerlei materialen opgeslagen en dit in een
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De opgeslagen voorwerpen en materialen kaderen
in het beroep van de verdachte, namelijk aannemer
bouwwerken. Ter plaatse worden door de stedenbouwkundige ambtenaar foto's genomen die
de aanwezigheid van de materialen staven.
Bij het onderzoekter plaatse op 8 apri12014 w erd vastgesteld dat de percelen
en
gebruikt worden voor het stapelen en stockeren van al.lerhande mat erialen en
materieel: houten paletten en kisten, waterreservoirs, plastic, Isolatiemateriaal, oud ijzer, hout,
autobanden, containers, stellingen, bouwbenodigdheden, plastic tonnen, een kraan, ·een lichte
vrachtwagen, enz.
Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende:
"[. ..}Ik ben samen met mijn echtgenote de eigenaar van het perceel waar de goederen
opgeslagen waren. Ik voer beroepshalve bouwwerken uit als aannemer. Ik gebruik dit
terrein sedert begin de jaren tachtig en dit na de bouw van mijn vergunde woning en
hangar.

l
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Stelselmatig kocht ik andere achtergelegen stukken grond bij en het eerste aangekochte
stuk achter de hangar gebruikte ik dan als opslagplaats voor bouwmaterialen. Deze
materialen staan er niet permanent. Ik heb geen activiteiten in de immobilienbranche.
De firma waarvan ik zaakvoerder ben is strafrechterlijk aansprakelijk. Ik heb geen
regularisatie aangevraagd. De gemeente heeft me ooit geschreven met de melding dat
ze bezfg waren met het RUP en dat ze me nadien het resultaat zouden meedelen. Ik heb
echter nog niets vernomen. ik heb reeds een viertaf jaren een andere loods gehuurd te
om mijn materialen te stockeren. Op uw vraag wot mijn intenties zijn antwoord
ik u dat ik een planologisch attest zal aanvragen en dat ik zal aandringen om het RUP
aan te passen. Sedert de vaststelling heb ik wel af materiaal verwijderd doch alles is nog
niet weg. Ik zal dus verdere stappen zetten om een oplossing te zoeken."
Op 5 december 2014 wordt vastgesteld dat op het
twee halfronde plastiek tunnels
opgesteld staan die dienen als opslagplaats. Op perceel
staan twee constructies vervaardigd
uit bouwmateriaal en voorzien van een metalen dak. De twee constructies staan juist naast
elkaar. Ook dit zijn stockageplaatsen.
Eerste beklaagde verklaart dat: "de twee plastiek tunnels er staan sedert 2011. Deze tunnels zijn
niet verankerd en dienen enkel voor privaat gebruik. Ik gebruik deze tunnels om groenten te
telen. De andere constructies zijn paardenstollen en opslagplaats voor voeder. Deze staan er ook
sedert 2011. Deze constructies dienen niet voor de opslag van bouwmaterialen. De stollen zijn
aan één kant open en zijn dus eigenlijk een schuifhok. Ze zijn ook niet opgericht op een fundering.
Momenteel heb ik één paard doch had er vroeger drie."
Door de stedenbouwkundig Inspecteur werd een herstelvordering opgemaakt. De
herstelvordering kreeg een positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleld (22
januari 2015). De stedenbouwkundig inspecteur vordert het volgende herstel:
Het herstel in de oorspronkelijke staat.
Binnen een t ermijn van zes maanden.
Met machtiging van het bestuurd tot het uitvoeren van de bevolen herstelmaatregel
in de plaats van de veroordeelde en op diens kosten.
Onder verbeurte van een dwangsom van 200 euro in geval van niet-uitvoering
binnen de gestelde termijn.
Met uitsluiting van een bijkomende termijn in de zin van artikei138Sbis Gerechtelijk
wetboek.
Op 11 oktober 2017 blijkt er geen herstel te zijn. Ook op 24 mei 2018 blijkt er geen herstel te
zijn: er wordt nog steeds allerhande materiaal en materieel gestockeerd. Op 13 november 2018
blijkt er herstel te zijn.

·1.

I
I

I
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3.2. Grond van de zaak
Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in
dat de beslissing op de strafvordering melding maaktvan de overwegingen die de rechtbank van
de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de voornaamste
redenen aangeeft waarom de tenlastelegging al dan niet bewezen wordt verklaard, ongeacht of
een conclusie wordt ingediend. Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat,
ook bij ontstentenis van een conclusie, de beslissing omtrent de schuld met redenen wordt
omkleed {Cass. 8 juni 2011 (P:11.0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en AC 2011, nr. 391, Cass. 29
mei 2012 {P.11.2037.N), N.C. 2013, 131-132), De rechter voldoet aan deze verdragsrechtelijke
verplichting door vast te stellen dat de beklaagde de gegrondheid van de strafvordering niet
betwist of door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte wijze, die hem hebben
overtuigd van zijn onschuld of schuld (Cass. 5 juni 2012 {P.11.092.N}, N.C. 2013, 132 (met noot
L. HUYBRECi-ITS) en Cass. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)).
Volgens artikel 6.1.5 van de VCRO zijn (oud, thans 6.2.4 van de VCRO), onverminderd de
bevoegdheden van de agenten en de officieren van gerechtelijke politie, de stedenbouwkundige
inspecteurs, de andere door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren, alsmede de door
de gouverneur aangewezen ambtenaren van de provincie en van de gemeent en of
intergemeentelijke samenWerkingsverbanden in zijn provincie, bevoegd om de in deze titel
omschreven misdrijven op te sporen en vast te stellen door een proces-verbaal. De processenverbaal waarin de in deze t it el omschreven misdrijven worden vast gesteld gelden tot beWijs van
het tegendeel.
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon geldt voor alle misdrijven die
gepleegd werden t er verwezenlijking van het doel, ter waarneming van zijn belang of voor zijn
r ekening en dus ook voor stedenbouwinbreuken.
Wat de materiële toerekening betreft moet er een intrinsiek ver bpnd zijn tussen het
misdrijf enerzijds en de verwezenlijking van het doel van de rechtspersoon en de
waarneming van de belangen van de rechtspersoon anderzijds.
Wat het intentioneel element van het misdrijf betreft moet worden aangetoond dat het
misdrijf voortkomt uit een opzettelijke beslissing genomen binnen de rechtspersoon of
dat er een nalatigheid is op het niveau van de rechtspersoon die in causaal verband staat
met het misdrijf. Men beoogt de hypothese waarin een gebrekkige interne organisatie
van de rechtspersoon, onvoldoende opleiding of begeleiding van het personeel,
onvoldoende veiligheidsmaatregelen of onredelijke budgettaire beperkingen de
vo·orwaarden gecreëerd hebben die het misdrijf mogelijk hebben gemaakt. Een
occasionele tekortkoming kan de rechtspersoon niet worden toegerekend: zelfs binnen
de meest zorgvuldig georganiseerde rechtspersoon kan een misdrijf nooit helemaal
worden uitgesloten. De rechtbank kan zich voor het vaststellen van het moreel element
steunen op de gedragingen van de bestuursorganen van de rechtspersoon of haar
gezagsdragers, die onder meer een natuurlijke persoon kunnen zijn.
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Als het strafbaar feit door een vennootschap Is gepleegd is het opzet genoegzaam
bewezen door de vaststelling dat de leidinggevende organen kennis hadden van het
opzet om de schuldige handeling te stellen en daarmee hebben ingestemd. Het opzet
van de rechtspersoon kan ook worden afgeleid uit zijn kennis van eerder vastgestelde
inbreuken op dezelfde regelgeving. Zodra de rechtspersoon weet heeft van een inbreuk,
moet hij er alles aan doen om herhaling van deze Inbreuk in de toekomst te voorkomen.
Wat betreft de natuurlijke persoon moet er worden onderzocht of de natuurlijke
persoon wel enige invloed kon aanwenden om de overtredingen van de wet te beletten
of te voorkomen. Er moet ook aan de natuurlijke persoon een individuele fout !<unnen
worden aangewreven.
Van enige decumul van strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan slechts sprake zijn indien aan
·
drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:
de rechtspersoon moet strafrecht elijk verantwoordelijk zijn voor het misdrijf
uitsluitend wegens het optreden van de geïdentificeerd e natuurlijke persoon;
de natuurlijke persoon mag het misdrijf niet wetens en willens hebben gepleegd;
de rechtspersoon moet een zwaardere fout hebben begaan dan de natuurlijke
persoon;
Het Hof van Cassatie stelde al dat artikel 5, tweede lid van het Strafwetboek, dat de gevallen
regelt waar.in de verantwoordelijkheid van een nat uurlijk persoon en van een rechtspersoon in
het geding zijn wegens eenzelfde misdrijf, een strafuitsluitingsgrond invoert voor degene die de
minst zware fout heeft begaan. Die verschoningsgrond kan gelden voor de dader van het do.o r
onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en
wetens heeft gehandeld (lees en vergelijk: Cass. 08 november 2006, T. Strafr., 2007, 261).
In de aan het arrest van 8 november 2006 voorafgaande conclusie van advocaat-generaal
Nordt duidelijk gesteld dat om vast te stellen of de natuurlijke persoon
"de fout wetens en willens heeft begaan" de rechter moet letten op diens c.oncrete
geestesgesteldheid op het ogenblik waarop hij de handeling die zijn verantwoordelijkheld in het
gedrang brengt stelde, en niet op de wettelijke kwalificatie van het feit. H.lerdoor wordt de
functie van een natuurlijk persoon, die van hem een goed ingelicht persoon maakt of iemand
die dit zou moeten zijn en die hem een verplichtlog tot handelen geeft, een doorslaggevend
criterium. "Wetens" slaat dan op het bewust of met kenn.is van zaken handelen terwijl"willens"
wijst op de afwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. De vaststelling dat een natuurlijke
persoon bewust en buiten elke dwang, dit is wetens en willens, zij het in belang. van de
rechtspersoon het hem ten laste gelegde feit heeft gepleegd, volstaat om hem te veroordelen.
Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is het wetens en willens
aannemen van een strafbare gedraging, mag de rechter het bestaan van dit opzet afleiden uit
het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging,
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt (Cass. (2e k.) AR
P.14.1273.N, 3 mei 2016 en Cass. 10 oktober 2017 (P.16.0639.N)).

.. * ..
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Het materieel 'bestanddeel van de feiten blijkt uit de objectieve vaststellingen van de
verbalisanten. De feiten kunnen materieel en moreel worden toegerekend aan eerste en
tweede beklaagde. De feiten werden gepleegd met doel aan t weede beklaagde opslagruimte t e
bezorgen en kunnen materieel en moreel worden toegerekend aan eerste en tweede beklaagde.
Het schuldbestanddeel is immers algemeen opzet. Eerste beklaagde maakt geen grond van
rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheld enigszins aannemelijk.
Bijgevolg wordt eerste beklaagde vermoed wetens en willens te hebben gehandeld. Gelet op dit
wetens en willens handelen kan van enige decumul geen sprake zijn.

Beklaagden beroepen zich, wat betreft de tenlasteleggingBop het vrijst ellingsbesluit. Uit de aan
het strafdossier gevoegde f oto's en plannen blijkt echter manifest dat aan de voorwaarden van
het vrijstellingsbesluit niet voldaan kan zijn. Het geheel overschrijdt het maximum van 40 m 2
verschillende malen en de constructies zijn duidelijk ook op meer dan 30 metervan de vergunde
woning opgetrokken. De constructies zijn bijgevolg vergunningsplichtig.
3.3. Straftoemeting
De f elten A en B in hoofde van eerste en tweede beklaagde, zijn gepleegd met eenzelfde
strafbaar opzet, zodat conform art. 65, lid 1 Sw. slechts één straf dient t e worden opgelegd, nl.
de zwaarste.
De straf moet w orden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden zoals
die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinsteestand en arbeidssituatie, voor zover de
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de algemene en speciale preventie. De
sanctionering moet dan ook van aard zijn de beklaagden ervan t e weerhouden zich in de
toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken.
De f eit en zijn ernstig. De beklaagden hebben het eigen belang gesteld boven het belang dat de
gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening en bij de vrijwaring van natuur,
landschap en leefmilieu. Hun ha.ndelwijze vormt een aantasting van de open ruimte en het
landschap.
Eerste en tweede beklaagde hebben een blanco strafregist er.
Beklaagden werpen een overschrijding van de redelijke termijn op.
De rechter oordeelt onaantastbaa r of de red elijke termijn binnen dewelke een vervolgde pers on
het re cht heeft dat zijn zaak wordt berecht, is overschre den; hij beoordeelt dit over de hele duur
van de rechtspleging en neemt daartoe de concrete omstandigheden van de zaak In aanmerking,
zoals de complexiteit van de zaak, de houding van de vervolgde persoon en de houding van de
gerechtelijke overheid.
De rechtbank wijst op de volgende data .

. . . ·-······ _." . .
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De eerste vaststellingen dateren van 8 april 2014, bijkomende inbreuken werden
vastgesteld op 05.12.2014.
Een herstelvordering werd opgemaakt door de administratie op 22.12.2014, die
positief advies verkreeg op 22 januari 2015.
Beklaagde werd voor het eerst verhoord op 2Ö.05.2015.
Het onderzoek werd door de politie afgesloten op 18 juni 2015.
Het strafregister van de vennootschap werd opgevraagd op 12.11.2015 (en het
antwoord kwam op het parket binnen op 23.11.2015. Ook de. statuten werden
opgevraagd op 12.11.2015.
Een bevel tot dagvaarding werd uitgestuurd op 13.09.2016 voor de zitting van
24.10.2016 waarna de zaak verschillende malen op verzoek van de verdediging
werd uitgesteld om de verdediging toe te laten de zaak voor te bereiden en om de
t oestand te regulariseren.
In casu kan geen sprake zijn van een overschrijding van de redelijke termijn. Het onderzoek werd
binnen een korte tijdspanne gevoerd. Als er al sprake zou zijn van een overschrijding, dat is deze
volledig toe te rekenen aan beklaagde, die sinds 2016 aangeeft te willen regulariseren, doch
hierbij zeer traag te werk gaat.
Op de vraag tot opschorting van eerste en tweede beklaagde wordt niet ingegaan, gelet op:
de ernst van de feiten. De ten laste van beklaçgde bewezen verklaarde feiten,
zoals voormeld, zijn te zwaarwichtig om het verlenen van de gunst van de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling aan beklaagde te
verantwoorden. Deze gunst zou onvoldoende bijdragen tot de bewustwording
van beklaagde dat dergelijke feiten op generlei wijze kunne!) getolereerd worden
en onder geen beding voor herhaling vatbaar zijn;
het feit dat aan beklaagde thans enkel een geldboete wordt opgelegd en zij n
sociale reclassering bijgevolg geenszins in het gedrang komt.
De mini mumgeldboete van 2.000 euro komt de rechtbank gepast voor t.a.v. elk van de
beklaagden. Aan eerst e beklaagde kan uitstel worden verleend voor 1.800 euro van de
geldboete, aan tweede beklaagde kan uitstel worden verleend voor 1.500 euro van de
geldboete.
De bijdrage bedoeld In artikel29, tweede lid, van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale
en andere bepalingen, heeft een eigen karakter en is geen straf, zodat.op die bijdrage bijgevolg
artikel 7 EVRM en artikel 2 Strafwetboek niet van toepassing zijn; de vérhoging van de
opdeciemen waarmede deze bijdr-age moet worden vermeerderd, gaat dan ook in vanaf de
inwerkingtreding van de wet die ze voorschrijft, ongeacht he.t tijdstip waarop het misdrijf is
gepli:!egd (cass. 4 december 2012).

4.

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zondervoorwerp is.

1
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TOEGEPASTE WETTEN

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen;
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24,31 tot 37, 40, 41;
Wetb. van strafvordering~ art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195;
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 66;
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie
(B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen);
Art. 6 Programmawet 11 van 27.12.2006;
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005.{25 euro);
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uîtstel).

UITSPRAAK
DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAK
OP STRAFGEBIED

1.
De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de
hierboven vermelde tenlasteleggingen A en B;
TOEPASSING makend van artlkel65, lid 1 van het Strafwetboek;
De rechtbank VEROORDEELT eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van
TW EEDUIZEND EURO, ver hoogd met 50 deciemen (x 6) of 12.000,00 euro;
ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste beklaagde
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden;
De rechtbank verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een
gedeelt e van duizendachthonderd euro. verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 10.800,00 euro van
de opgelegde geldboete voor een periode van drie j aar .
Wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval gedurende
de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf of
hoofdgevangenisstrafvan meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad.

I
i

lle blad ",A/.

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen- afdeling Dendermonde

Bijdrage -vergoeding
De rechtbank:
spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedragvan
25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze
van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden;
legt eerst e beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel91, 2d• lid en 148 van het koninklijk
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafzaken;

* * *
2.
De rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de
hierboven vermelde tenlasteleggingen A en B;
TOEPASSING makend van artikel65, lid 1 van het Strafwetboek;
De rechtbank VEROORDEELTtweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van
TWEEDUIZEND EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 12.000,00 euro;
De rechtbank verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een
gedeelte van duizendvijfhonderd euro, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 9.000,00 euro van de
opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar.
Wijst 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.

Bijdrage • vergoeding
De rechtbank:
spreekt in hoofde van tweede bek!~agdè de.verplichting uit om EENMAAL e~n bedrag
bedragende, te betalen bij
van 25,00 ëuro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden;

euro
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legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, z<~e lid en 148 van het koninklijk
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafzaken;

*

*

...

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op
heden begroot op de som van 270,36 euro.

OP BURGERUJK GEBIED
De rechtbank stelt vast dat de herstelvorering thans zonder voorwerp is.

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

Aldus gewezen en uitgesprokèn in openbare terechtzitting van

ACHTTIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN
Aanwezig:
V. Roelants, rechter, voorzittervan de D13M kamer,

J. Coffyn, substituut Procureur des Konings,
G. De Visscher, griffier,

~
G. DE VISSCHER

V. ROELANTS

Vcor eensluicland afschrift afgelevero

aan het Openbaes Ministerie.
2 0 FEB. 2019
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