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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

7'3t-)oren te op , niet ingeschreven, van Belgische 
nationaliteit , RRN: 

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 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het opt rekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, 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 termijn 
van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, 
verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk door een afdak, een drankenberging, een koelcel, een sanitair blok, een veranda, een 
garage en een tuin berging te hebben geplaatst, 

op een perceel gelea?en te kadastraal gekend als 
in eigendom toebehorend aan de huwgemeenschao van 

geboren te op wonend te en 

li1 
57, 83, 103, 104) 
dooi 

geboren te op wonend te 
verleden bij akte van 9/3/2011 door notaris 

in de periode van 1 juni 2015 tot en met 22 januari 2021 (stuk 3,11-17, 55-

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, 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 °, ~), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. Feiten voor 01/03/2018 strafbaar gesteld door art. 6.1.1 al 1-1° Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening.) 

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 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
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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 verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 
namelijk (omschrijving misdrijf}. 

namelijk door allerlei materialen in de voor- en zljtuin te hebben opgeslagen (zoals onder meer en 
minstens de materialen vermeld in stukken 3, 12 t/m17}, door autowrakken en een zeecontainer 
te hebben gestald, 

op een perceel gelegen te kadastraal gekend als 
in eigendom toebehorend aan de huwgemeenschap van 

geboren te ::,p wonend te ~n 

te 
57,83,103,104) 
door 

geboren te op . wonend te 
verleden bij akte van 9/3/2011 door notaris te 

in de periode van 1 luni 2015 tot en met 22 januari 2021 (stuk 3,11-17, 55-

(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°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Feiten voor 01/03/2018 strafbaar gesteld door art. 6.1.1 al 1-1° Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening.) 

C plaatsen of wijzigen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden zonder of in strijd met een 
geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, publiciteitsinrichtingen of uithangborden zonder of in strijd met een geldige 
vergunning te hebben geplaatst, 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 termijn 
van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, 
verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk door aan de voorgevel publiciteitsinrichtingen te hebben aangebracht, 

op een perceel gelegen te kadastraal gekend als 
in eigendom tm•ht1hnrt111d aan de huwgemeenschap van 

nnhoren te op ' wonend te en 
geboren te op wonend te 
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verleden bij akte van 9/3/2011 door notaris te 

te in de periode van 1 maart 2018 tot en met 22 januari 2021 (stuk 3,11-17, 
55-57, 83, 103, 104) 

(art. 4.2.1., 9°, 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°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Feiten voor 01/03/2018 strafbaar gesteld door art. 6.1.1 al 1-1° Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 8 maart 2022 overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid te 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 beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 17 mei 2022. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitting van 20 september 2022. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 20 september 2022: 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 

procureur des Konings; 
substituut-

- de beklaagdE in zijn middelen van verdediging, voorgedragen door 

hemzelf, die de opschorting van de uitspraak van de veroordeling vraagt; 

- het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van de 

uitspraak van veroordeling. 

3. De verjarin·g van de strafvordering is op heden niet ingetreden. 
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STRAFRECHTELUK 

Feiten 

De beklaaede wac; c;;:imP.n mPt 7iin eigenaar van het perceel 
gelegen te )e woning op dit perceel betreft het 
gelegen in de bebouwde kom op een plaats met overwegend aaneengesloten bebouwing. De 
beklaagde woonde in deze woning sedert 31 mei 2012. 

Op 27 februari 2015 werd aan de beklaagde een regularisatievergunning onder meerdere 
bijzondere voorwaarden afgeleverd waaronder het regulariseren van de bestaande 
herberguitbating door het oud gebouw om te vormen tot woonruimte en 
horecazaak. De voorwaarden dienden door de beklaagde te worden nageleefd vóór 1 juni 2015, 
hetgeen niet gebeurde. Reeds in 2016 werd de beklaagde door de politie verzocht om de 
verleende vergunning na te leven. De omgevingsambtenaar stelde de beklaagde aangetekend in 
gebreke op 24 augustus 2018 en 2 oktober 2018. 

Wegens aanhoudende burenklachten en de bijkomende plaatsing van een automaat op het adres 
ging de politie op 22 oktober 2019 samen met de gemeentelijk omgevingsambtenaar ter plaatse 
waarbij verschillende inbreuken werden vastgesteld door onder meer het plaat sen van 
verschillende reclamepanelen aan het gebouw en meerdere constructies vooraan en achteraan 
het gebouw. De beklaagde reageerde niet op deze aanmaningen. 

Foto's van deze vaststellingen werden aan het strafdossier gevoegd alsook een afschrift van de 
diverse ingebrekestellingen die verstuurd werden naar de beklaagde. 

werd op 2 december 2019 verhoord. Ze verklaarde dat de beklaagde zonder dat 
zij daarover werd aangesproken een veranda en andere bijgebouwen achter de woning heeft 
geplaatst. Ze ging ervan uit dat hij daarvoor over de nodige vergunningen beschikte. De beklaagde 
heeft gedurende jaren rommel opgeslagen op en rond het terrein, hij is vohzens haar een 
dwangmatige verzamelaar. Zij werd niet betrokken bij de uitbating van het noch bij de 
constructies die er gebouwd en geplaatst werden. Ze was niet op de hoogte van de vastgestelde 
overtredingen, de beklaagde wenste geen inspraak van eender wie en zij werd op geen enkele 
wijze betrokken bij de uitbating van zijn zaak. 

De beklaagde werd op 27 oktober 2020 verhoord. In zijn verhoor verklaart hij dat de 
reclamepanelen werden opgehangen bij de opening van zijn zaak en hij deze inmiddels verwijderd 
heeft. Hij weet niet sedert wanneer de gele aanhangwagen er stond, hij versleept die regelmatig. 
Het berghok in plastic heeft hij verwijderd en de drankautomaat zou inmiddels vergund zijn. Eén 
van de twee niet-ingeschreven voertuigen werd inmiddels verwijderd. Hij is bezig met het afval af 
te voeren en het wrak biedt hij te koop aan. De veranda, afdaken, koelcel, 
caravan en metalen garage werden door hem geplaatst kort voor de openin12 v::m 7iin 1::tak. Hij kent 
de datum van de opening van zijn zaak niet. Hij verklaarde architect te hebben 
aangesteld om de toestand te regulariseren. Geconfronteerd met de vaststelling dat na 
contactname met deze architect door de politie de architect ten aanzien van hen ontkende een 
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opdracht van de beklaagde te hebben ontvangen en niet meer bereid zou zijn om voor de 
beklaagde te werken, antwoordde de beklaagde daarvan niet op de hoogte te zijn. Hij stelde een 
andere architect te zullen aanstellen en stelde tegen 31 december 2030 een omgevingsvergunning 
te zullen indienen. 

werd op 21 november 2020 als verdachte verhoord. Hij verklaarde 
meerdere werken voor de beklaagde op het terrein te hebben uitgevoerd en legde daartoe 
facturen sedert januari 2014 voor. 

Bij een nacontrole op 7 december 2020 werd vastgesteld dat de reclamepanelen en het berghok 
verwijderd werden, maar dat ondertussen ander materiaal bijkomend op het terrein werd 
opgeslagen alsook een grote metalen container. De gele aanhangwagen, twee autowrakken 
waaronder een en een 
werden zonder vergunning op het terrein gestald. Aangezien de beklaagde geen toestemming gaf 
aan de politie om de toestand achter de woning te controleren, kon daar geen nacontrole worden 
uitgevoerd. De politie stelde vast dat er nog steeds geen regularisatievergunning werd ingediend 
door de beklaagde. 

Op 21 oktober 2021 leidde de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur de herstelvordering bij 
het parket van de procureur des Konings samen met het eensluidend advies van de Hoge Raad 
voor de Handhavingsuitvoering in. 

In opdracht van deze rechtbank en kamer werd een nacontrole bevolen. Op 21 juni 2022 werd 
vastgesteld dat de beklaagde het pand en terrein inmiddels verkocht heeft aan 
Er werd vastgesteld dat de eerder vastgestelde bouwovertredingen verwijderd werden. De 
omgevingsambtenaar concludeerde dat de inbreuken opgehouden hebben te bestaan. 

Beoordeling 

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 onder de tenlasteleggingen A, Ben C zijn echter (nu) onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar 
gebleven. 

Uit de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak op de terechtzitting is 
gebleken dat de feiten onder de tenlasteleggingen A, B en C met de daarin voorziene 
incriminatieperiode telkenmale bewezen zijn in hoofde van de beklaagde. 

De rechtbank steunt zich daarbij op: 

- de diverse politionele vaststellingen; 

- de meerdere aangetekende aanmaningen die door de omgevingsambtenaar van 

naar de beklaagde verstuurd werden met verzoek de toestand te 
regulariseren, hetgeen door de beklaagde nooit betwist werd en waaraan ook geen gevolg 
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werd verleend; 

- de vaststellingen van de omgevingsambtenaar bij de rondgang op het terrein op 22 

oktober 2019 zoals gestaafd door de voorliggende foto's; 
- de verklaring van en de verklaring van en de door 

hem gevoegde stukken; 

- tenslotte de eigen verklaring van de beklaagde waarin hij de vastgestelde en vervolgde 
inbreuken niet betwistte. 

De beklaagde heeft ten andere geen enkele betwisting gevoerd omtrent deze hem ten laste 
gelegde feiten op de diverse behandelde terechtzittingen. 

Straf 

De onder A, B en C 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, namelijk de straf voor het zwaarste misdrijf. 

De beklaagde stelde het eigen 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 ernstig genomen moet worden en dat de beklaagde zich 
niet ongestraft boven de wet kan stellen. 

De beklaagde heeft gedurende meerdere jaren allerlei materialen in de voor- en zijtuin rond zijn 
woning, die destijds het was, gestald. De visuele hinder voor 
de omwonenden die daardoor veroorzaakt werd, was ernstig temeer de beklaagde naast afval en 
diverse soorten constructies ook autowrakken in opvallende kleuren, een zeecontainer, een 
sanitair blok en een koelcel op het terrein stalde. Hij bouwde ook heel wat constructies zonder 
vergunning waaronder een veranda, een garage, een dak en een tuinberging. De beklaagde 
duldde daaromtrent - blijkens de verklaring van · geen enkele inspraak. 

De beklaagde meende zich boven de wet te kunnen stellen, hetgeen ook bleek tijdens zijn 
verhoor voor de politie. Het is ook in dergelijke optiek dat de beklaagde gedurende meerdere 
jaren tijdens het opsporingsonderzoek nagelaten heeft om de toestand te regulariseren. De 
beklaagde trok bovendien de gedane vaststellingen in het belachelijke door aan de politie te 
verklaren dat hij tegen 2030 een omgevingsvergunning voor de constructies zou indien. De 
beklaagde bleek zich derhalve niks aan te trekken van de omgevingshinder die zijn misdrijven 
veroorzaakten. 

Het is enkel onder de druk van de huidige strafrechtelijke procedure dat de beklaagde uiteindelijk 
de beslissing heeft genomen om het pand te verkopen en een einde werd gesteld aan de 
jarenlange problematiek ter plaatse. 

Ook bij zijn ondervraging op de terechtzitting nam de beklaagde een apathische houding aan en 
bleek hij het verkeerde van zijn handelen niet in te zien. 
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Rekening houdende met deze overwegingen gaat de rechtbank dan ook niet in op de vraag van de 
beklaagde om hem de gunst van de opschorting te verlenen. Deze gunst zou de beklaagde niet 
afdoende op het absoluut ontoelaatbare van zijn handelen wijzen en niet van aard zijn om 
recidive te vermijden. 

De straf moet ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden opnieuw dergelijke feiiten te 
plegen. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost dice door 
de beklaagde werd veroorzaakt 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 mee. 

De beklaagde liep in het verleden een veroordeling op wegens een agressiedelict en werd 
meermaals door de politierechtbank veroordeeld waaronder voor het sturen zonder verzekering 
en het sturen in staat van alcoholintoxicatie. Ook deze veroordelingen wijzen op een bi~paald 
verstoord normbesef in hoofde van de beklaagde. 

De beklaagde komt wel nog in aanmerking voor het gewoon uitstel van tenuitvoerlegging van de 
op te leggen bestraffing. 

Gelet op de jarenlange impact van de door de beklaagde gepleegde feiten op de goede ruimtelijke 
ordening en het hardnekkig weigeren om de toestand te regulariseren en op te ruimen, komt het 
gepast voor de hierna bepaalde gevangenisstraf en geldboete op te leggen. Deze bestraffing komt 
tegemoet aan het beoogde preventieve en repressieve doel. 

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

De beklaagde moet 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. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en l van 
de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 24 euro. 

De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen (artikel 91, 
tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglf:iment 
op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 52,42 euro. 
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VORDERING TOT HERSTEL 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering thans zonder voorwerp is. 

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 t itel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 25, 38, 40, 41, 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 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huldig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B en C, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten samen tot 
een geldboete van 4.000 euro, zijnde 500 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 2.000 euro, zijnde 250 euro 
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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 24 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 52,42 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 295,50 
euro. 

VORDERING TOT HERSTEL 

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp is. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken In openbare zitting op 18 oktober 2022 door de rechtbank 
van P.P.rdP. .:i:mleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30O1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




