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DE NEGEN A KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET EEN RECHTER 

Nr. 34B '==# 

Gezien de processtukken en·namelijk: 
- de dagvaarding betekend bij·ex·ploot van: 

- ger.eci'ltsdeurwaarder · , met standplaats 
te 1 op en overgeschreven op 
het hypotheekkantoor van op 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij : 

Nr.�86 
, wonende te . 

In persoon verschijnende 

tegen: 

', geboren te · op .wonende te 

Teneinde terecht te staan ter zake van : 

te 1 

A. op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 
2011 

bij inbreuk op artikel op 4.2.1. 6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
gecoördineerd bij besluit van de Vlàamse regering d.d. 15 mei 2009 en op artikel 2 § 1 van 
het Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 
vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen 
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, strafbaar g�steld .door artikel 
6.1.1. al.1-1° van de· hoger vernoemde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de bij 
artikelen 4.2.l. en 4 .. 2.15 bepaalde handelingen, hetzij onder voorafgaande vergunning 

- -- _ ________ _ __J 
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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 hebbe.n 
uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande verguning de 
hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltijk gewijzigd te hebben, 
door de functiecategorie landbou� in ruime zin gewijzigd te hebben naar ·de 
functiecategorie handel, horeca, kantoorfunctie en diensten, meer bepaald 
tuinaanlegbedrijf te hebben uitgebaat binnen een gebied dat volgens het gewestplan als 
bestemming heeft agrarisch gebied 

B. op niet nader te bepalen data. meermaals, in de periode van 1 januari 2011 tot en met 20 
juni 2017 

bij inbreuk op artikel 4.2.1.5° a), strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.1-1° van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 
2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder voorafgaande 
vergunning hetzij in strijd met de vergunning hetzij na verval, vernietiging of het vérstrijken 
van de termijn van de vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande vergunning, een grond 
gewoonlijk gebruikt te hebben, aangelegd te hebben of ingericht te hebben voor het 
opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materi�el of 
afval, 
het opslaan van allerhande materiaal en afval zoals stenen, paletten, grond, ijzeren 
verzinkte netten 

C. op niet nader te bepalen data, meermaals, in de periode van 1 januari 2011 tot en met 20 
juni 2017 

bij inbreuk op artikel 6.1.1. al.l-6°, van de Vlaamse Codex Ruimtelij_ke Ordening, 
gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 2009, een inbreuk op de. 
plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zijn gekomen volgens de bepalingen 
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 
en die van kracht blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe 
voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavige codex, te hebben gepleegd na 1 mei 
2000, of dit te hebben voortgezet of in stand gehouden te hebben, op welke wijze ook, 
tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of wijzigingen vergund zijn, of tenzij het gaat 
om onderhoudswerken a·an een hoofdzakelijk vergunde constructie of om handelingen die 
vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, 
handeingen gesteld te hebben in het kader een tuinaanlegbedrijf binnen een gebied dat 
volgens het gewestplan als bestemming heeft agrarisch gebied, zoals het laden en lossen 
van grond en stenen 

1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 
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Met de omstandigheid dat de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A, B en C de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet zodat de 
verjaring van de strafvordering slechts een aanvang neemt op de datum van het laatst 
gepleegde feit, namelijk de dag der dagvaarding 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde:· 
ligging: 
aard en oppervlakte: 1 

wijk en nummer van het kadaster
en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: geboren te 

·op ·' e geoorente uj-1 · 

beiden wonende te

die de eigendomstitel hebben verkregen 1<racntens de akte van aankoop verleden op 

++++++ 

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door Th. Vandaele, substituut-procureur dès Konings, 
die de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagde bij 
toepassing van de strafwet. 

Genoord de burgerlijke partij. 

Na de beklaagde ondervraagd te hebben. 
Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door: 
- E. De Lange loco L. Ockier, advocaat te Kortrijk, voor Verstraeten Lieven; verzoekt om 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling, waaromtrent het openbaar ministe(ie 
gemotiveerd negatief advies verleent, 

En na beraadslaagd te hebben, 

DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende .Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
- 1 K.B. 23.12.1993 
- 182, 184, 185; 189, 190, 191, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 65 Sw. 
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-1, a· §1 W. 2 9.06.1964. 
-1Wet05.03.1952 laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 december 
2016. 

. 

-:- 91 KB 28.1.2.1950 houdende algemene reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
- 29 Wet 01.08.1985 houdendeJl.scale en andere bepalingen 
-1382 B.W. 

OP STRAFGEBIED 

1. Verbetering van de dagvaarding: 

De rechtbank stelt vast dat �it de stukken van het strafdossier, in het bijzonder de door de 
ontvanger van de dienst "Registratie en Domeinen" ingevulde en bij de dagvaarding gevoegde 
stukken, blijkt dat dé beklaagde 1 en zijn echtgenote! 
het kwestieuze perceel met loods hebben aangekocht bij akte die werd verleden op 

Derhalve verbetert de rechtbank in de dagvaar� ing de kwalificaties van de tenlasteleggingen 
A, B en C door het telkenmale wijzigen van "". van 1 januari 2011 tot"." in ". " van 9 februari 
2011 tot ... ". 

Het betreft telkenmale de verbetering van een louter materiële vergissing. 

Door deze verbeteringen worden geen andere feiten in de plaats gesteld van degene die aan 
de basis liggen van dezelfde tenlasteleggingen zoals oorspronkelijk omschreven. Telkens 
hierna sprake is van de tenlasteleggingen A, B en C betreft het de tenlasteleggingen zoals 
hiervoor verbeterd. 

ll. Ambtshalve onderzoek van de verjaring van de strafvordering 

Voor zover bewezen, komen de w'anbedrijven omschreven in de tenlasteleggingen A, B en C 
in hoofde van de beklaagde voort uit een zelfde opzet en zijn zij in die zin door één feit, 
namelijk een complexe gedraging, opgeleverd. De termijn van vijf jaar van verjaring van de 
strafvordering (artikel 21, eerste lid, V.T.Sv.) nam slechts een aanvang op de datum van het 
laatste feit, dit is op 20 juni 2017. Sindsdien is uiteraard rr]inder dan vijf jaar verlopen, zodat, 
in voormelde veronderstelling, de strafvordering met betrekking tot de onderdelen van de 
tenlastelegging A niet vervallen is door verjaring. 
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111. Heromschrijving van de feiten van de tenlasteleggingen A en C: 

111.1. Onder de tenlastelegging A, w ordt de beklaagde L door het openbaar 

ministerie vervolgd wegens het zonder voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning 
geheel of gedeeltelijk wijzigen van de. hoofdfuncti� het bebouwd onroerend goed {loods) 
gelegen aan de te , kadastraal bekend 

. Meer in het bijzonderis het openbaar ministerie van oordeel dat de beklaagde met betrekking 
tot de kwestieuze loods de functiecategorie "landbouw in de ruime zin" zou hebben gewijzfgd 
naar de functiecategorie "handel, horeca, kantoorfunctie en diensten". 

Onder de tenlastelegging C, wordt de beklaagde door het openbaar 
min isterie tevens vervolgd wegens het zonder voorafgaandelijke stedenbouwkundige. 
vergunning op hetzelfde kadastraal perceel stellen van handelingen ("zoals het laden en lossen 
van grond en stened') binnen een gebied dat volgens het gewestplan "Kàrtrijk" als 
bestemming heeft agrarisch gebied. 

Telkenmale wordt door het openbaar ministerie hieraan toegevoegd dat de beklaagde op het 
kwestieuze perceel een "tuinaanlegbedrijf" zou hebben uitgebaat. 

111.2. De rechtbank is, samen met de burgerlijke partij, het college van burgemeester en 
schepenen van de stad 1 • {cfr. infra randnummer IV.3. en stukken 8-9 strafdossier) en 
de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid {cfr. p. 3 advies 25.04.2016: "In tegenstelling tot 
wat er in de gemotiveerde nota wordt aangevoerd is er wel sprakè van een onvergunde en dus 
illegale functiewijziging van de categorie van hoofdfunctie 'land- en" tuinbouw in de ruime zin' 
tot 'industrie en bedrijvigheid' en/of 'detailhandel' in de zin van artikel 2 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen ( ... ).") van oordeel dat de door de beklaagde ter plaatse geëxploiteerde 
activiteiten geenszins als een "tuin aanlegbedrijf' kunnen worden aanzien, doch eerder als een 
"(detail)handel in steenkorven". · 

Op basis van de door de burgerlijke partij voorgelegde foto's en de overige gegevens van het 
strafdossier, blijkt immers dat de beklaagde het kwestieuze perceel sinds "rond 2011/2012" 
louter gebruikt voor zij!l handelszaak in "steenkorven", die hij uitbaat onder de afzonderlijke 
handelsbenaming· !. Het gegeven dat de beklaagde hierbij tevens nog, 

op een ander perceel, een tuinaanlegbedrijf exploiteerde, is hierbij irrelevant, gezien beide 
activiteiten op een totaal ander perceel worden geëxploiteerd en los van elkaar kunnen 
worden uitgeoefend. 
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111.3. Gelet op het voorgaande, heromschrijft de rechtbank de tenlasteleggingen A en C door 
telkenmale wijziging van het woord "... tuinaanlegbedrijf ... " in " ... (detail}handel in 

steenkorven ... ". 

Door deze heromschrij�ingen worden geen andere feiten in de plaats gesteld van degene die 
aan de basis liggen van dezelfde tenlasteleggingen A en C zoals oorspronkelijk omschreven. 
Telkens hierna sprake is van de tenlasteleggingen A en C betreft het de tenlasteleggingen zoals 
hiervoor heromschreven. 

IV. Ten gronde: 

Feiten 

IV.1. De beklaagde 
commerciële benaming " 
1 

baat sinds (minsten_s) 01.01.2008 (stuk 99) onder de 
'' een tuinaanlegbedrijf uit, met zetel te 

Op 12.10.2010 (notariële akte van aankOop verleden op 09.02.2011) kochten de beklaagde en 
zijn echtgenote : tevens een loods aan te : 

· 

Deze loods is gelegen op het perceel kadastraal bekend 
. Dit perceel is volgens het bij KB van 04.11.1977 goedgekeurde gewestplan " 

gelegen in agrarisch gebied. 

Met betrekking tot deze loods, werd op 06.07.1971 dopr het college van burgemeester en 
schepenen van de stad : · een bouwvergunning afgeleverd strekkende tot het 
"bouwen van een bergplaats". 

IV.2. Naast deze loods, op het adres' , bevindt zich een woning, die sinds het 
jaar 2009 bewoond wordt door de burgerlijke partij : . Deze woning en loods 
vormden vroeger één eigendom, waarbij de loods eerst werd opgericht en daarna de woning. 
Met betrekking tot de woning, werd op 27.07.1976 een bouwvergunning vërleend door het 
college van burgemeester en schepenen van de stad 1 

IV.3. Op 02.07.2015 legt de burgerlijke partij 1 klacht neer lastens de beklaagde, . . 
om�at deze laatste volgens hem op het kwestieuze perceel "tuinbouw" activiteiten uitvoert 
zonder hiervoor vergund te zijn. Door deze werken heeft hij last van geluids- en andere hinder. 
Dit ten gevolge van het leveren van stenen, heel vroeg in de morgen of heel laat 's avonds. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
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Ter plaatse gekomen, stellen de verbalisanten vast dat de beklaagde op het kwestieuze 
perceel steenkorven verhandelt. Op het terrein staan verschillende modellen metalen 
verzinkte steenkorven, met telkenmale verwijzing naar de website ' 
Eveneens liggen er in open lucht twee afzonderlijke grote hopen stenen en verschillende 
houten paletten. 

Eveneens legt de burgerlijke partij een beslissing voor van het college van burgemeester en 
schepenen van d e  stad 1 · van 23.06.2015, waaruit blijkt dat de aanvraag van de 
beklaagde tot stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het wijzigingen van de 
hoofdfunctie van de loods in kwestie "van landbouwloods naar tuinaanlegbedrijf', werd 
geweigerd. Deze beslissing wordt als volgt gemotiveerd: 

. Il 

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelingè. en twee 
schriftelijke bezwaren ingediend. 
De bezwaren zijn ontvankelijk. 
De bezwaren melden: 

overlast inzake onderhoud van het terrein: tuinafval wordt in de 
afwateringsgracht gestort - de normale vrije zij ingang wordt volledig 
belemmerd. 
Lawaaihinder door om (sic) de meest onmogelijke uren grind, rotsblokken en 
staalconstructies te bewerken en verwerken. 
Overlast door het aanleveren van materialen. 
Bezwaar om een functiewijziging door te voeren in het agrarisch gebied. 

Uit de bezwaren blijkt duidelijk dat het hier om een KMO-activiteit gaat, die niet 
thuishoort in het agrarisch gebied. De uitgeoefende activiteit zorgt enkel maar voor 
overlast. Deze bezwaren zijn dus gegrond. 
Het bezwaar inzake de functiewijziging is ongegrond. 
Er werd op 28 november 2003 een Vlaams Besluit tot vaststelling van de lijst van 
toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen goedgekeurd. Art. 9 van dit Besluit· laat 
toe dat een vergunning kan worden verleend. voor het geheel of gedeelte/ijk wijzigen 
van het gebruik van een gebouw of een gebouwencomplex van de hoofdfunctie 
"landbouw in de ruime zin". Een gewoon tuinaanlegbedrijf kan dus wel degelijk worden 
toegelatf!n in agrarisch gebied. Maar in dit geval gaat het niet meer om een gewoon 
tuinaanlegbedrijf, maar eerder om een constructiebedrijf. 

Externe adviezen 
Er wordt advies gevraagd aan het Departement Lándbouw en Visserij. Er is een 
ongunstig advies d.d, 12,06,2015. 

· 

Het advies is ongunstig omwille van: 
"De aanvrager baat een tuinaanlegbedrijf uit vanuit zijn thuisadres. Op het 
aanvraagadres is echter éen bedrijf (van de aanvrager) gevestigd ( · · - '· - ' :iat 
gespecia/iseerdis in het vervaardigen en plaatsen van steenkorven. Hoewel deze 
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materialen soms in tuinen gebruikt worden kan deze activiteit niet beschouwd worden 
als 
een tuinaanlegactiviteit, maar eerder als een bouw en/of constructiebedrijf. 
Bijkomende . 
zonevreemde bedrijven in landbouwgebied kunnen niet aanvaard worden." 

De aanvraag is strijdig met de voorziene bestemming. 

Er werd op 28 november 2003 een Vlaams Besluit tot vaststelling van 9e lijst-van 
toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen goedgekeurd. 

Art. 9 van dit Besluit laat toe dat er een vergunning kan worden vedeend voor het 
geheel 
of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van de 
hoofdfunctie "landbouw in de ruime zin", voor zo_ver aan al de volgende voorwaarden 
voldaan Is: 
1° het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de ruime zin; 
2° de nieuwe functie heeft betrekking op volgende activiteiten of combinaties daarvan: 
een paardenhouderij, een manege, een dierenasiel, een dierenpension, een 
dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, een tuinaanleg bedrijf, een kinderboerderij, een 
centrum voor dierentherapie (anima/ assisted therapy) of een instelling waar personen 
al 
dan niet tijdelijk verblijven en bij wijze van therapie, onderwijs, opleiding of 
voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt ondermeer landbouwactiviteiten of aan de 
landbouw verwante activiteiten uitoefenen, telkens met inbegrip van de gedeelten van 
het gebouw of gebou,wencomplex die worden aangewend voor ondergeschikte functies 
(handel, horeca, kantoorfunctie of diensten) die noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van 
de hoofdfunctie. 
Voor de toepassing van het eerste Jid, 2°, geldt dat de volledige vloeroppervlakte die 
door eventuele ondergeschikte functies (zowel binnen het hoofdgebouw als binnen de 
bijgebouwen) in beslag genomen wordt, ten hoogste gelijk is aan 100 vierkante meter. 
Als het louter om een tuinbouwbedrijf gaat dan voldoet aan deze aanvraag aan de 
opgelegde voorwaarden. Maar het gaat in feite om KMO-activiteiten, waardoor deze 
aanvraag strijdig is met het Besluit tot vaststelling vaf! de lijst van toelaatbare 
zonevreemde functiewijzigingen. 

Toetsing aan de goede rui m te I ijk e ordening 
· 

De aanvraag betreft een functiewijziging van landbouwloods naar tuinaanlegbedrijf. 
Op 06.07.1971 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen vpn een 
bergplaats voor landbouwmachines. 
Op 28.07.1976 werd een bouwvergunning afgeleverd om rechts van de bergplaats een 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
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woning te bouwen. 
. 

In de loop der jaren werden de 2 gebouwen apart verkocht. De landbouw/oods kwam 
in 
handen van de bouwheer dfr{ op die plaats een tuinaanlegbedrijf exploiteert. 
In de bestaande loods wordt tuinbouwmateriaal en grondstoffen gestockeerd. 
De bouwheer houdt zich ook bezig met het vervaardigen van schanskorve(I. De netten 
en 
�e stenen worden daar gestockeerd, bewerkt en de schanskorven worden daar gevuld. 
Op het grondplan van het terrein lijkt he{ alsof er voor het gebouw niets gebeurt, maar 
op de foto's is duidelijk te zien dat voor het gebouw alle activiteiten gebeuren. 
Er moet wórden besloten dat het hier om meer don een tuinaanlegbedrijf gaat, maar 
om 
een eerder ambachtelijke activiteit, die niet thuishoort in het agrarisch gebied. 
Het Schepencollege sluit zich aan bij het ongunstig advies van het Departement 
Landbouw en Visserij. 
De bezwaren tonen duidelijk aan dat de aanvraag omwille van de aard, de omvang en 
de 
Inplanting afbreuk doet aan de omgeving. De aanvraag is niet verenigbaar en heeft een 
' verzwarende impact op de omgeving. Deze aanvraag heeft door de toelevering van 
het 
materiaal een negatieve invloed op de mobiliteit." 

IV.4. Op 16.07.2015 legt de burgerlijke partij een nieuwe klacht neer.wegens geluids-, stof- en 
andere hinder, aangezien de beklaagde zijn activiteiten blijft voortzetten. Bij deze klacht 
worden foto's gevoegd waarop te zien is hoe er grote vrachtwagens grote hopen stenen 
komen lossen . 

. IV.5. Op 01.10.2015 wordt de beklaagde verhoord. Hij betwist een overtreding te hebben 
begaan, gezien. hij in agrarisch gebied een "tuinaanlegbedrijf" exploiteert en er aldus geen 
enkele stedenbouwkundige vergunning zou vereist zijn. Het weigeringsbesluit zou volgens 
hem op een te enge interpretatie van het begrip "tuinbouwbedrijf' gebaseerd zijn. Hij stelt 
evenwel "een nieuw dossier' te zullen indienen "met alle nodige info, waardoor het college 
een nieuwe beslissing kan nemen". 

Ondertussen kregen de politiediensten twee nieuwe meldingen binnen van de burgerlijke 
partij, gestoffeerd met diverse foto's. 

IV.6. Op 19.02.2016 wordt de beklaagde opnieuw verhoord. Hij stelt dat hij op zijn perceel en . 
in zijn loods enkel opslag-activiteiten uitvoert en hij er derhalve niet zou "exploiteren". De 
stenen en de reeds afgewerkte ijzeren verzinkte netten \NOrden er door de leveranciers 
afgezet, waarop· hij ze verv;lgen� oplaadt en meeneemt naar de klanten. Daar worden de 
steenkorven vervolgens ter plaatse geïnstalleerd en gevuld. 
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IV.7. Op 21.03.2016 én 31.03.2016 bezorgt de burgerlijke partij de verbalisanten andermaal 
e-mails en foto's in verband met de "werkzaamheden" bij zijn buur, de beklaagde. 

IV.8. Op 10.06.2016 wordt dè beklaagde andermaál verhoord. Hij stelt reeds "grotendeels" 
gevolg hebben gegeven aan de klachten van zijn buur, door "het terrein op te ruimen". Hij 
stelt tevens dat er sedert 31.03.2016 slechts één. transport meer zou zijn geweest. 

IV.9. Op 24.05.2016 maakte de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van de inspectie 
RWO West-Vlaanderen inmiddels reeds zijri herstelvordering over aan de procureur des 
Konings, samen met een kopie van het positief advies van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid. 

Hierin wordt onder meer het volgende gesteld: 

* Herstel in de oorspronkelijke staat 

De inbreuken bestaan om de hierna vermelde redenen ge heel of gedeeltelijk u it 
handelingen i n s  t ri j d met de bestemmingsvoorschriften. Er is geen sprake van 

een geldige afwijking op deze voorschriften o_m volgende redenen: 
Overwegende dat de bouwovertreding volgens het gewestplan (Kb. 
04/11/1977) gelegen is i n  een agrarisch gebied. Dat de professionele 
a ct i v i t e i t e n  (KMO) van overtreder en het volsta pelen van een terrein 
geenszins kaderen binnen een landbouwbestemming. 
Overwegende dat overtreder blijkens het proces-verbaal dd. 02.07.2015 en 
de website '-Je, handelt in steenkorven. Dat u it 
plaatsbezoek van Inspectie RWO dd. 07/03/2016 b I ij k t  dat het perceel 
volgestapeld I i g t met a 11 e r  Ie i materialen, mate�ieel en afvalstoffen. 
Dat dit gewoonlijke gebruik van het perceel eveneens rechtstreeks 
s t r i.j d i g i s  met de landbouwbestemming ervan. 
Overwegende dat ingevolge art. 6.1.41 VCRO, b ij onverenigbaar heid met 
bestemmingsvoorschriften het herstel in de oorspronkelijke staat dient 
te worden gevorderd. 
Overwegende het flagrant karakter van de overtreding. Aangezien 
overtreder een vergunning voor een functiewijziging aanvraagt b ij de 
gemeente, die op 23.06.2015 wordt geweigerd, was h ij zich degelijk 
bewust van het vergunningsp/ithtige karakter van zijn a ctivit e i t e n. Dat 
overtreder z ij n a c t i v i t e i t e n niettemin onverwijld voortzet, is op z i jn 
minst laakbaar te noemen. 

· 

Overwegende dat overtreder na de weigering tot vergunning, tot op.heden 
geen enkele poging heeft ondernomen om de wederrechtelijke s i t u a t i e  te 
herstellen. 
Overwegende dat de overtreding volgens de biologische waarderingskaart 
g�egen is naast enerzijds biologische waardevol complex (zuiden en · 
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weste�) en anderzijds e�n complex van biologisch minder waardevolle, 
waardevolle en zeer waardevolle elementen {noorden en oosten). 
Overwegende dat de overtreding dèels gelegen i s  i n  een erosiegevoelig 
gebied. 
Overwegende dat de overtreding volgens de 
overstromingsgevoeligheidskaart integraal gelegen i s  in een mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. 
vervolg van 8.00/34013/4684.1 blz. 5 . 

. 

Dat de geviseerde handelingen aldus ernstig� schade toe kunnen brengen 
aan deze natuurwaarden, de lokale waterhuishouding en aan de bodem. Dat 
er met andere woorden een reëel (gezondheids-)risico bestaat voor de 
-aanpalende percelen en hun eigenaars. Dat immers u i t  de beschreven 
bezwaren b ij  de vergunningsaanvraag melding wordt gemaakt van het 
storten van tuinafval i n de afwateringsgracht achteraan het perceel. 
Dat u i t verhoor van klager b I ijk t dat de geviseerde a c t i v i t e i t e n reeds 
ernstige geluids- en visuele hinder met zich mee brengen. 
Overwegende a r t . 4.3.1. $2 VCRO en andere motiveringsgronden met 
betrekking tot een goede ruimtelijke ordening. Meer bepaald s t e  1 1  e n  er 
zich problemen i n  verband met functionele inpasbaarheid, ruimtegebruik, 
visueel-vormeiijkheid, gezondheid, bodem . " 

Overwegende de financiële voordelen die overtreder haalt u i t  het 
wederrechtelijk gebruik van het perceel. Dat deze voordelen geenszins 
verenigbaar zijn met nadelen die de p Ia a t  s e I ijk e ruimtelijke ordening 
ervan ondervindt. 
Overwegende het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente 
Harelbeke, waarin de beleidsvisie wordt weergegeven. 
p. 141: "[ ... ]De landbouwzones moeten worden beschermd en niet 
fungeren a Is gebieden waar men stukken kan van afnemen. [ ... }Het 
Ia n d e  I i j k  karakter van de landbouwzones moet b I ij v e n .  Het groen 
moet worden uitgebreid. [. .. ] 
Overwegende het open en r e  Ia t i e  f onaangetaste karakter van de omliggende 
percelen in deze weidse omgeving. Overwegende dat het volstapelen van 
het perceel met materialen en afvalstoffen de bodem ernstig kan 
verontreinigen. 
Dat er aldus ernstige schade kan worden toegebracht aan de omliggende 
percelen en hun eigenaars. 
Overwegende het recent karakter van de overtreding. Overwegende dat aan 
de hand van verklaringen u i t. het verhoor van klager, en onderzoek aan de 
hand van luchtfoto's aangenomen kan worden dat het wederrechtelijk 
gebruik va.n het perceel e�n aanvang omstreeks het jaar 2012. Dat 
luchtfoto's, de foto's u i t  aanvankelijk pv, en de foto's genomen b ij 
plaatsbezoek van 07/03/2016, aantonen dat het'gewoónlijk gebruik een 
bestendig karakter heeft, en betrekking heeft op opeenvolgende actieve 
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daden verbonden door eenheid van opzet. Door d i t voortschrijdend 
karakter begint de verjaringstermijn telkens opnieuw te lopen. 
Overwegende dat de overtredingen aldus de drievoudige toets aan het 

handhavingsp/an doorstaan. Dat daarom gevraagd wordt aan de Hoge Raad om 
een po�itief advies te verlenen. 

IV.10. Op 10.03.2016 wordt de beklaagde nogmaals verhoord. Hij blijft bij zijn stelling dat er 
ter plaatse niets wordt "geproduceerd" en dat er enkel opslag is. Hij is evenwel toch bereid 
om uit te kijken voor een herlokalisatie. 

IV.11. Op 11.10.2016 stelt de verbalisant, op verzoek van het op_enbaar ministerie, ter plaatse 
vast dat er op de site nog steeds. aanvoer is van stenen en andere materialen en dat er nog 
steeds exploitatie is. Van enige herlokalisatie is geen sp.rake. Op verzoek van het parket wordt 
de beklaagde verhoord en wordt hem een termijn gegeven tot "december 2016" om te 
herlokaliseren. 

IV.12. Op 28.02.2017 wordt op verzoek van het parket een nieuw navolgend proces-verbaal 
opgesteld door de PZ , waarin onder meer de echtgenote van de beklaagde, 1· · · 

_ wordt. verhoord. Eveneens blijkt hieruit dat de burgerlijke partij inmiddels 
opnieuw meermaals klacht neerlegde wegens geluids- en andere hinder door de beklaagde. 
Er worden tevens foto's gevoegd bij deze klacht. 

JV.13. Op 22.03.2017 wordt de beklaagde nogmaals verhoord. Hij stelt dat hij nog steeds niet 
tot herlokalisatie is overgegaan. Hij bevestigt eveneens dat hij een bod gedaan beeft op een 
nieuwe locatie en hieromtrent verder afwacht. Hij stelt dat hij "rond 2011/2012" gestart is 
met zijn activiteiten op het kwestieuze terrein. 

· 

Ondertussen stuurde de burgerlijke partij verder op 23.05.2017 en 31.05.2017 
klachtmails naar de PZ , die andermaal worden gestoffeerd met foto's. Hierin klaagt 
hij nogmaals over onaanvaardbare geluids-, stof- en trillingshinder. 

IV.14- Op 07.06.2017 wordt door de PZ ' een nieuw navolgend proces-verbaal 
opgesteld. Hieruit blijkt dat zij op 07.06.2017 een e-màils kregen van de beklaagde," waaruit 
blijkt dat een eventuele herlokalisatie "nog niet voor binnenkort is, gezien er nog steeds geen 
nieuwe plaats gevonden werd". De verbalisant voegt hier aan toe: "Het ziet er naar uit dat een 
herlocalisotie opnieuw op de lange baan geschoven wordt ".". 

· 

Uit hetzelfde proces-verbaal, blijkt dat de burgerlijke partij op 07.06.2017 een 
nieuwe klacht heeft ingediend tegen de beklaagde. Dit wegens geluidshinder. Ook _nu worden 
er diverse foto's gevoegd bij de klëJcht. 

IV.15. Op 20.06.2017 wordt het bevel tot dagvaarding door de procureur on.d ertekend, op 
22.06)017 wordt dit bevei door de gerechtsdeurwaarder aan de bekla�gde_betekend. 
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IV.16. Op 01.07.2017, 03.07.2017, 10.07.2017, 17.07.2017, 20.07.2017 (2x) en 22.07.2017 (2x) 
stuurt de burgerlijke partij telkenmale e-mails ·naar de PZ · · -- -. Dit wegens 
geluids- en stofhinder. Telkenmale worden deze klachten gedocumenteerd met. de nodige 
foto's. 

· 

IV.17. Op 18.09.2017 werd de zaak ingeleid voor deze rechtbank en kamer. Op verzoek van 
de raadsman van de beklaagde, werd de zaak uitgesteld naar de terechtzitting van 20.11.2017 

en werden conclusietermijnen opgelegd. 

IV.18. Op 14.11.2017 werd een laatste navolgend proces-verbaal opgesteld. Dit omwille van 
het ontvangen van een e-mail van 13.l�.2017 van de burgerlijke partij. In de e-mail zet de 
burgerlijke partij, gestoffeerd met foto's, uiteen dat er in de kwestieuze loods wel degelijk 
steenkorven worden gemaakt. 

Beoordeling 

· IV.19.1. Onder de tenlastelegging A, zoals verbeterd en heromschreven, wordt de beklaagde 
vervolgd wegens het zonder voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning geheel of 
gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie het bebouwd onroerend goed gelegen aan de 

, kadastraal bekend 1 

Meer in het bijzonder is het openbaar ministerie van oordeel dat de beklaagde de 
functiecategorie "landbouw in de ruime zin" zou hebben gewijzigd naar de functiecategorie 
"handel, horeca, kantoorfunctie en diensten". 

IV.19.2. In zijn syntheseconclusies, stelt de beklaagde de feiten van deze t{?nlastelegging te 
betwisten. · 

Vooreerst wordt gesteld dat er reeds op 06.07.1971, dus vóór de inwe�kingtreding van het 
Koninklijk Besluit inzake het gewestplan Kortrijk op 04.11.1977, door het college van 
burgemeester en schepenen van de stad � : een bouwvergunning werd afgeleverd 
strekkende tot het "bouwen van een bergplaats". Aangezien er in deze vergunning nergens 
melding wordt gemaakt van het feit dat deze opslagfunctie werd gekoppeld aan enige 
landbouwexploitatie, zou ook niet kunnen aangenomen worden dat de hoofdfunctie van de 
kwestieuze loods "landbouw in de ruime zin" was ten tijde van de ingebruikneming ervan door 
de beklaagde.-. 

Vervolgens, stelt de beklaagde dat de functie van de kwestieuze loods op heden "opslag van 
materiaal (stenen)" zou betreffen, hetgeen geen functiewijziging zou inhouden ten aanzien 
van de vergunde functie van deze lo9ds ("bergplaats"}. 
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Tot slot, stelt de beklaagde dat er in casu ter plaatse geen sprake is van enige productie van 
steenkorven �chanskorven. Ter plaatse zouden er enkel stenen en metalen korven worden 
opgeslagen, het opvullen ervan zou bij de klant thuis gebeuren. 

· IV.19.3. De feiten van de tenlastelegging A, zoals verbeterd en heromschreven, zijn naar het 
oordeel van de rechtbank wel degelijk bewezen in hoofde van de beklaagde, gelet op de 
inhoud van de diverse stukken van het strafdossier. 

Vooreerst stelt de rechtbank vast dat het door ·geen der partijen betwist wordt dat de 
kwestieuze loods, op het ogenblik dat de beklaagde deze op 09.02.2011 (datum van notariële 
akte) aankocht, door de voorgaande eigenaar gebruikt werd als "bergplaats voor 
landbouwmachines" (zie stuk 9 strafdossier). Uit dit gegeven, in samenhang gelezen met het 
gegeven dat het perceel zich inmiddels bevond in het agrarisch gebi�d (cfr. het bij KB van 
04.11.1977 goedgekeurde gewestplan n "), kan derhalve met zekerheid worden 
afgeleid dat de hoofdfunctie van dit gebouw op dat moment derhalve "landbouw in de ruime 
zin" betrof, zoals bedoeld in artikel 2, §1, 4 ° van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 
april 2000 tot bepaling van de v.ergunningsplichtige functiewijzigingen (B.S., 18 mei 2000). De 
functie "opslag van materiaal" betreft immers geen functiecategorie zoals voorzien in 
voormeld Besluit. 

Het gegeven dat er in de bouwvergunning van 06.07.1971 nergens enige melding werd 
gemaakt van het feit dat deze opslagfunctie toendertijd zou zijn gekoppeld aan enige 
landbouwexploitatie, doet aan het voorgaande ge�n afbreuk. Dit gezien de reële hoofdfunctie 
van een bebouwd onroerend goed immers niet alleen kan worden afgeleid uit de terminologie 
die wordt gebruikt in de van toepassing zijnde vergunning(en), doch ook uit de feitelijke 
toestand ter plaatse. 

Vervolgens, stelt de rechtbank vast dat de beklaagde de hoofdfunctie van de kwestieuze loods 
inderdaad "op een niet nader te bepalen datum, in de periode van 9 februari 2011 tot en met 

31december2011" zonder vooràfgaande vergunning heeft gewijzigd naar de functiecategorie 
"handel, horeca, kantoorfunctie en diensten". Uit de gegevens van het strafdoss

.
ier, blijkt 

immers dat de beklaagde de kwestieuze loods sinds dit, niet nader te bepalen, tijdstip gebruikt 
voor de exploitatie van zijn "(detail)handel in steenkorven". Deze hoofdfunctie valt uiteraard 
onder de functiecategorie "handel (horeca, kantoorfunctie en diensten)". Het gegeven dat er 
geen sprake zou zijn van enige productie van steenkorven of schanskorven ter plaatse, doet, 
voor zover al bewezen, uit�raard geen afbreuk aan het voorgaande, aangezien de 
functiecategorie "handel1' logischerwijze niet noodzakelijk enige productie ter plaatse vereist. 

1v.2q.1. Onder de tenlastelegging B, zoals verbeterd, wordt de be.klaagde vervolgd omdat hij, 
zonder voorafgaande vergunning, zijn grond gewoonlijk gebruikt heeft, aangelegd h�eft of 
ingericht heeft voor het opslaan van allerlei materialen, materieel of afval. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk - not. nr. 1 

IV.20.2. In zijn syntheseconclusies, stelt de beklaagde de feiten van deze tenlastelegging te 
betwisten. 

In hoofdorde, wordt voorgehouden dat het gebr.uik van de grond voor opslag van materialen 
"gedekt" zou zijn door de bouwvergunning van 06.07.1971. 

Ondergeschikt, beroept de beklaagde zich op de rechtsfiguur van de onoverwinnelijke 
(rechts)dwaling. Dit gezien hij van oordeel was dat hij de grond voor de loods kon gebruiken 
voor opslag, aangezien de loods vergund was als "opslagplaats". 

IV.20.3. De feiten van de tenlastelegging B, zoals verbeterd, zijn naar het oordeel van de 
rechtbank wel degelijk bewezen in hoofde van de beklaagde, gelet op .de inhoud van de 
diverse stukken van het strafdossier. 

De rechtbank verwijst hiertoe naar de diverse vaststellingen van de verbalisanten en de door 
de burgerlijke partij veelvuldig voorgeleg<.le foto's. Hieruit blijkt dat de beklaagde tijdens de 

incriminatieperîode zijn grond rondom de kwestieuze loods tijdens de incriminatieperiode 
"gewoonlijk" heeft gebruikt voor de opslag van allerlei materialen en afval, zoals stenen, 
paletten, grond en ijzeren verzinkte netten. Dit zonder hiervoor over een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning te beschikken. Tevens blijkt hieruit dat deze opslag niet 
alleen een lange tijd duurde, maar tevens een zekere regelmaat vertoonde, waarbij (een deel 
van) de kwestieuze materialen gereeeld werden weggenomen (om bij de klanten als 
steenkorven te worden geïnstalleerd), om vervolgens opnieuw nieuwe materialen (stenen, 
ijzeren netten, ".) op hetzelfde perceel te stapelen. 

Met "gewoonlijk gebruik" beoogt de decreetgever immers geen vergunningsplicht voor het 
toevall ig opslaan van allerhande materialen, maar vereist hij een gebruik dat een zekere 
regelmaat vertoont en een zekere tijd moet duren vooraleer een stedenbouwkundige 
vergunning noodzakelijk is. Het misdrijf bestaat van zodra door meerdere handelingen van 
gebruik zonder dat daartoe de nodige vergunning was verkregen, het gewoonlijk gebruik 
ontstaat. Dit gewoonlijk gebruik blijft voortduren zolang de grond verder wordt gebruikt voor 
het opslaan van materialen door positieve daden van het opslaan van materialen met een 
zekere regelmaat. Tot zolang kan er van instandhouding, dit is de onthouding om door enige 
handeling aan het bestaan van de gecreëerde toestand van onrechtmatig gebruik van de 
grond een einde te maken, geen sprake zijn. (lees en vergelijk: Cass. 7 maart 2017, 
P.15.1340.N) 

De rechtbank is van oordeel dat het standpunt van de beklaagde, als zouden de in casu 
geviseerde handelingen, "gedekt" zijn door de bouwvergurining van 27.06.1971 niet 

'
kan 

worden gevolgd. Dit blijkt immers niet alleen geenszins uît de tekst van dit vergunningsbesluit, 
daarenboven is het gewoonlijk gebruiken van een grond voor het opslaan van allerhande 
materialen slechts vergunningsplichtig sinds de inwerkingtreding van het Dec'reet van 18 mei 
· 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening op 1 mei 2000, zodat er bezwaarlijk 
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kan worden aangenomen dat er een bouwvergunning zou zijn verleend voor handelingen die 
op dat ogenblik niet eens vergunningsplichtig waren. 

Tot slot is de rechtbank van oordeel dat ook .het verweer als zou de beklaagde zich in casu 
kunnen beroepen op de "rechtsfiguur van de onoverwinnelijke dwaling", faalt naar recht. 

Gezien de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) geen aanduiding geeft omtrent het · 

moreel element van de eri.n strafbaar gestelde feiten, is het voldoende maar vereist dat de 
beklaagde wetens en willens heeft gehandeld, dit wil zeggen een "bewust en vrijwillig 
handelen". Dat van dit laatste sprake is wordt verondersteld bij het plegen van de materiële 
handeling, die als de uiting van de vrije en bewuste wil van de beklaagde moet worden 
aanzien, nu het bestaan van een schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke 
dwali ng, of van een rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig 
is. 

Uit de diverse verklaringen van de beklaagde , blijkt geenszins dat hij zich 
op ook maar enig ogenblik bij de bevoegde overheden heeft geïnformeerd omtrent het 
stedenbouwkundig vergunnï'ngsplichtig zijn van de geviseerde handelingen. 

In deze kan hij zich dan ook �iet op enige dwaling in zijnen hoofde beroepen. Rechtsdwaling 
dient immers onoverkomelijk te zijn. Een eenvoudige dwaling, zonder de vaststelling dat die 
onoverkomelijk was, kan geen vrijspraak verantwoorden (lees en vergelijk: Cass. 22 oktober 
1956, Pas. 1956, 1, 168). De vraag naar de onoverwinnelijkheid moet worden beantwoord door 
na te gaan of d e  dader heeft gehandeld als ieder redelijk en voorzichtig of bedachtzaam en 
voorzichtig persoon en dezelfde omstandigheden van plaats en tijd zou hebben gedaan. De 
dwaling moet een gevolg zijn van een oorzaak vreemd aan de dader en die hem niet kan 
worden toegerekend. Hij die zich beroept op dwaling mag zelf geen fout hebben begaan. 

De beklaagde betreft een professioneel tuinaanlegger, die op een bepaald ogenblik beslist 
heeft om tevens op een and�r perceel een (detail)handel in steenkorven op te starten. �ede 
gelet op deze hoedanigheid, is de rechtbank dan ook van oordeel dat de beklaagde wel 
degelijk de plicht had om, voórafgaandelijk het uitvoere.n van de kwestieuze handelingen, zich 
te informeren omtrent het al dan niet vergunningsplichtig zijn ervan. De beklaagde handelde 
derhalve in strijd met wat een normaal zorgvuldige en vooruitziende persoon, geplaatst in 
dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedaan . 

JV.21.1. Onder de tenlastelegging' _C, zoals verbeterd en heromschreven, wordt de beklaagde 
vervolgd omdat hij, zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, handelingen heeft 
gesteld die kaderen in een (detail)handel in steenkorven binnen een gebied dat volgens het 
gewestplanning de bestemming heeft agrarisch gebied, zoals het laden en lossen van grond 
en stenen. 

· . 
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IV.21.2. De feiten omschreven in de tenla�telegging C, zoals verbeterd en heromschreven, zijn 
niet bewezen in hoofde van de beklaagde, minstens blijft dienaangaande een redelijke twijfel 
bestaan die in het voordeel van de beklaagde moet worden weerhouden. · 

De rechtbank stelt immers vast dat de feitelijke gedragingen die het voorwerp Üitmaken van 
deze tenlastelegging (nl. het stellen van handelingen in het.kader van een "(detail)handel in 
steenkorven", zoals het Jaden en lossen van grond en stenen) niet-.vergunningsplichtige 
handelingen betreffen. 

Derhalve worden zij op heden, ingevolge hetgeen bepaald in artikel 4.4.1 .§3, derde lid VCRO 
(zoals ingevoegd bij artikel 102 van het decreet van 18 decemb.er 2012 'houdende diverse 
bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie' - BS 29 december 2015}, niet 
beschouwd als zijnde strijdig met de voorschriften van het gewestplan, en zij zijn bijgevolg niet 
langer strafbaar. 

Straf en strafmaat 
·,  

IV.22. De bewezen verklaarde .feiten van de voormelde tenlasteleggingen A en B, zoals 
verbeterd en heromschreven, zijn met elkaar verbonden door eenheid van misdadig opzet, 
zodat overeenkomstig artikel 65 lid 1 strafwetboek slechts één straf dient opg�legd te worden. 

De feiten van de tenlasteleggingen A en B worden krachtens artikel 6.1.l. VCRO allen bestra.ft 
met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 EUR 
of met één van die straffen alleen. 

IV.23. Ter zitting van 20.11.2017 verzocht de beklaagde om hen de gunst van de opschorting 
van de uitspraak te verlenen, waaromtrent het openbaar ministerie een gemotiveerd negatief 
advies verleende. 

De rechtbank is van oordeel dat deze beklaagde niet in aanmerking kom voor dergelijke gunst, 
gelet op: 

- de ernst van de feiten; 
- het feit dat de beklaagde de misdrijven in professioneel verband gepleegd heeft en haridelde 
uit winstbejag; hij stelde zijn eigen economisch belang boven het belang dat de gemeenschap 
heeft bij het behoud van een goede ruimtelijke ordening; 
- het feit dat de beklaagde door te exploiteren zonder de regelgeving met betrekking tot de 
goede ruimtelijke ordening na te leven de concurrentie heeft vervalst met bedrijven die wel 
de nodige inspanningen doen om deze reglementering na te leven; 
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het feit dat de beklaagde doelbewust de misdrijven heeft· gepleegd uitgaande van de 
verwerpelijke opvatting dat bouwmisdrijven en het herstel ervan niet ernstig worden 
genomen; 
- het feit dat de toekenning van opschorting een ontoereikende maatschappelijke reactie zou 
uitmaken; 
- het. feit dat de beklaagde niet aantoont dat een veroordeling zijn sociale reclassering zou 
belemmeren op een. wiize dewelke niet in verhouding staat tot de ernst van de feiten; 
- het feit dat de hierna bepaalde straf meer aangewezen is om de beklaagde de ernst van de 
feiten van te doen inzien en hem ertoe aan te zetten zich in de toekomst te onthouden van 
het plegen van analoge of andere misdrijven. 

IV.24. De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter 
bescherming van de ruimtelijke ordening ernstig ·genomen . moeten worden en dat de 
beklaagde zich niet ongestraft boven de wet kan stellen. 

Tevens moet worden rekening gehouden met het flagrant karakter van huidige inbreuk, 
waarbij niet allcên een functiewijziging werd doorgevoerd in strijd met de goede ruimtelijke 
ordening en er gedurende een zeer l�nge tijd materialen in open lucht werden opgeslagen 
zonder stedenbouwkundige vergunning, maar tevens geen enkele rekening werd gehouden 
met het verlies aan woon- en leefkwaliteit (stof,- geluids-, trillings- en visuele hinder) voor de 
bewoners van de gezinswoning, eigendom van de burgerlijke partij 

De straf moet ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden opnieuw dergelijke feiten 
te plegen. 

Bovendien moet ook de maatschappelijke kost die door de beklaagde veroorzaakt wordt in de 
vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving in acht worden 
genomen. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de gemeenschap 
een grote kost. 

· 

Een geldboete moet duidelijk maken dat de beklaagde zich niet ongestraft boven de wet kan 
stellen en niet enkel de baten maar ook de kosten van zijn activiteiten moet dragen. Ze 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. 

· 

De rechtbank is van oordeel dat de hierna bepaalde geldboete, deels effectief en deels met 
uitstel van de tenuitvoerlegging, aan het beoogde preventieve en repressieve doel tegemoet 
komt. 

Tevens wordt daarbij rekening gehouden met het blanco strafverleden van de beklaagde. 

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 

\ .. 
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Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augu.stus 1985 houdende fiscale 
bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 EUR (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een 
eigen aard en is geen straf. 

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 reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro. 

be geldboete 

IV.25. De geldboete dient in EUR uitgesproken te worden en verhoogd te worden met 50 
opdeciemen daar de meest recent bewezen verklaarde feiten zich voordeden na 31 december 
2011. 

Het gevorderde stedenbouwkundig herstel 

IV.26. Bij aangetekende brief van 24.05.2016 aan het ambt van de procureur des Konings, 
maakte de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zijn herstelvordering over. 

In deze herstelvordering wordt het volgende gevraagd: 

Il(.") 

a) Het stopzetten van het zonevreemd gebruik van de /andbouwJoods voor tuinaanleg 

activiteiten. 
b) Het verwijderen van alle gestapelde materieel, materialen en afvalstoffen van het 

terrein 

(."). " 

Dit alles binnen een termijn van twaalf maanden en onder verbeurte van een dwangsom van 
250,00 euro per dag vertraging in het herstel. 

Op 25.04.2016 gaf de
. 

Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (hierna: HRHB) een positief 
advies over de voor advies voorgelegde herstelv.ordering. In dit advies wordt onder meer de 
hiernavolgende motivering opgenomen: 

11 Daargelaten de vraag of de herstelvordering nuttig kan worden gebaseerd op de niet

naleving van de vergunningsplicht voor eigenlijke bouwwerken in de zin van artikel 

4.12.1.1° VCRO {Cass. 4 november 2014, rol nr. P.13.0768.N}, merkt de Raad op dat de 
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stedenbouwkundige inspecteur zijn herstelvordering op voldoende doch noodzakelijke 
wijze baseert op de niet-naleving van de vergunningsplicht voor een functiewijziging in 
de zin van artikel 4.2.1. 6° VCRO, strafbaar gesteld met artikel 6.1.1., eerste lid, 1° 

VCRO. 
In tegenstelling tot wat er in de gemotiveerde nota wordt aangevoerd is er wel sprake 
van een onvergunde en dus illegale functiewijziging van de categorie van hoofdfunctie 
'land- en· tuinbouw in de ruime zin' tot 'industrie en bedrijvigheid' en/of 'detailhandel' 
in de zin van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot 
bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, gelezen in samenhang met de 
vergunningsplicht voor functiewijzigingen in de zin van artikel 4.2.1., 6° VCRO. 
Dit volstaat om, wat ook het geval is, de verwijdering van alle gestapelde materieel, 
materialen en afvalstoffen van het perceel en het stopzetten van het zonevreemd 
gebruik van' de voormalige landbouwloods, te lezen als het ongedaan maken van 
functiewijziging in het voornoemde opzicht, als herstelmaatregel te kunnen beogen." 

Uit het voorgaande kan derhalve afgeleid worden dat de herstelvordering, waarvoor door de 
HRHB een positief �dvies werd gegeven, in zijn geheel geënt wordt op de (bewezen 
verklaarde) feiten van de tenlastelegging A, zoals verbeterd en heromschreven. 

IV.27. De herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur werd afdoende 
gemotiveerd en is noch onwettig, noch gaat zij uit van een opvatting over de goede ruimtelijke 
ordening die kenn·elijk onredelijk is. Evenmin berust ze op machtsoverschrijding of 
machtsafwending. 

De herstelvorderende overheid heeft terecht geoordeeld dat de plaatselijke ordening op 
onevenredige wijze wordt geschaad. In  de herstelvordering wordt tevens uitvoerig en 
draagkrachtig gemotiveerd waarom in casu gekozen wordt voor het herstel van de plaats in 
de oorspronkelijke staat, hetgeen in casu het stopzetten van de illegale functiewijziging en het 
verwijderen van alle gestapelde materieel, materialen en afvalstoffen inhoudt, en niet voor 
een andere herstelmaatregel zoals de meerwaarde. 

De herstelvordering dient derhalve te worden opgelegd zoals gevorderd, hetgeen inhoudt dat 
het zonevreemd gebruik van de landbouwloods (functiewijziging) dient te worden 
stopgezet. 
alle gestapelde materieel, materialen en afvalstoffen van het terrein dienen te worden 
verwijderd. 

Gelet op de eerder beperkte omvang van de werken en het gegeven dat er door het openbaar 
ministerie reeds eerder diverse aanmaningen ter zake werden gegeven, wordt d e  termijn van 
uit�oering bepaald op 6. maanden. 
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IV.28. 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 250,00 EUR per dag moet worden opgelegd nu uit h�t strafdossier de 
onwil van de beklaagde is gebleken om over te gaan tot het volledig herstel. 

Het bestuur heeft er namelijk belang· bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het 
herstel nakotn gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering: 

Tenslotte is het de beklaagde die veroordeeld wordt om het herstel in de oorspronkelijke staat 
uit te voeren en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigstè gebeurt. 

Een dwangsom Is daartoe het meest efficiënte middel. 

De rechtbank machtigt eveneens in overeenstemming met artikel 6.1.46 VCRO de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur om ambtshalve de uitvoering van het bevolen herstel te 
voorzien voor het geval de veroordeelde daartoe niet overgaat binnen de gestelde termijn. 

B. OP BURGERLIJK GEBIED 

De burgerlijke partijstelling van 

De feiten van de tenlasteleggingen A en B, zoals beiden verbeterd en heromschreven, welke 
bewezen verklaard werd�_r,i_ en waarvoor · 

-- -- · veroordeeld wordt, hebbe� 

schade veroorzaakt aan de burgerlijke partij, dewelke conform artikel 1382 B.W. gerechtigd is 
op vergoeding. 

De burgerlijke partij vordert in zijn nota burgerlijke partijstelling een schadevergoeding die hij 
begroot op de som van 150,00 EUR, wegens "geleden. schade". 

Op �asis van de dóor de burgerlijke partij veelvuldig voorgelegde foto's, waaruit blijkt dat de 
kwestieuze materialen jarenlang wederrechtelijk werden opgeslagen op slechts enkele meters 
van zifn eigendom en het veelvuldig laden en lossen ervan ontegensprekelijk onder meer 
geluids-, stof-, trillings- en visuele hind�r met zich meebracht, is de rechtbank van oordeel dat 
de burgerlijke partijstelling gegrond is en in haar geheel kan worden toegekend zoals 
gevorderd." 
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OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Wijzende op tegen�praak, 

Verbetert de dagvaarding zoals voormeld. 

Heromschrijft de feiten van de tenlasteleggingen A en C zoals voormeld. 

Verklaart de. feiten van de tenlastelegging C, zoals verbeterd en heromschreven, niet 
bewezen in hoofde van 1 

Spreekt . vrij en ontslaat hem dienvolgens van rechtsvervolging uit 
hoofde van de feiten omschreven van de voormelde tenlastelegging zonder kosten. · 

Stelt vast dat geen afzonderlijke kosten werden uitgegeven uit hoofde van de 
tenlastelegging waarvoor vrijgesproken wordt 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, zoals verbeterd en heromschreven, en B, 

zoals verbeterd, bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 1.500,00 EUR, wettelijk te verhogen 
met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 9.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna 
bepaald. 

Aangezie.n de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoend� waarschuwing zal 
uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 
jaar, ter uitzondering van 750,00 EUR effectief, te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6 en 
aldus gebracht op 4.500,00 EUR EFFECTIEF, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd 
geen· nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
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hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige 
straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft 
gehad. 

Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete 

zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 45 dagen. 

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke 
termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 

van 45 dagen. 

Verplicht 1 tot betaling van de bijzondere vergoeding van· 51,20 EUR 

opgelegd in uitvoering van het.artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te 
verhogen met 70 opdecimes, hetzij 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan 

de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 
overeenkomstig· artikel 29 van de wet·van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op 
de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet 

(1) van 25 december 2016. 

Verplicht 1 om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 
TWINTIG EUR (20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het 
begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Beveelt · op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur de herstelmaatregel, zoals hierna bepaald, op de percelen gelegen te 

, kadastraal bekend · , uit te voeren: 

:.. het stopzetten van het zonevreemd gebruik van de landbouwloods (ongedaan 
maken van de functiewijziging); 
het verwijderen van alle gestapelde materieel, materialen en afvalstoffen van het 
terrein. 

en dit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan. 
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Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door 
een dwangsom van 250,00 EUR zal worden verbeurd per dag 

vertraging in de nakoming van dit bevel. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, indien het herstel niet 

vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijnen, zelf in de uitvoering ervan kunnen 
voorzien, overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op kosten 
van de veroordeelde. 

*** 

Verklaart �e . .  burgerlijke partijstelling van ontvankelijk en gegrond, en · 
veroordeelt 1 dienvolgens om aan voormelde burgerlijke partij te 
betalen: de som van 150,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, 

meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet vanaf heden tot de dag 

der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering. 

*** 

Houdt ambtshalve de (eventqele) overige burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 
4 V.T.Sv. (zoals gewijzigd bij wet van 13.04.2005 - B.S. 03.05.2005). 

* * *  

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot op 269, 79 EUR. 

Overtuigingsstukken 

Nihil 

Aldus gevonnist en uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare 

terechtzitting van de NEGEN A KAMER op achttien december tweeduizend en 
zeventien. 

Aanwezig : -W. Haelewyn, alleenzetelend rechter 

-S. Demeersseman, gerechtelijk stagiair voor het hof van beroep te Gent, 

aangewezen bij het Parket van West-Vlaanderen, bij beslissing d.d. 28 

maart 2017 van de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent 
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aangeduid om, met ingang van 1 ·àpril 2017, het ambt van openbaar 
ministerie bij de re.chtban k vari eerste aanleg van West-Vlaanderen 
geheel uit te oefenen , 
-M. Vangampelaere, afgevaardigd· griffier bij M.B. 9/10 2014 




