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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

geboren te op ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

beklaagd van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of In strijd met 
een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in str ijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te 
eigendom van 

en van 
beiden wonende te 

kadastraal gekend al~ 
geboren te 

geboren te op 

het dak van één van de rulnes deels te hebben vernieuwd 

op 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 25 maart 2016 tot 11 april 2016 

B gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vern ietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij In geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld In artikel 6.1.1. lid 3 van dezelfde Codex, in stand 
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gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te 

en van 
beiden wonende te 

i>ioi>nnnm lf~n 

kadastraal gekend als 
, geboren te 

geboren te op 
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het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor 
mazouttanks, houtafval, schroot, glas, kunsstoffen 

de opslag van voertuigwrakken, 

(art. 4.2.1., 5°1 a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

Te in de periode van 11 april 2016 tot en met 22 februari 2017 

C gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materleel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten 
het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te 

en van 
beiden wonende te 

, eigendom van 
kadastraal gekend als 

geboren te 
geboren te op 

op 

het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van voertuigwrakken, 
mazouttanks, houtafval, schroot, glas, kunsstoffen 

(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

in de periode van 23 februari 2017 tot en met 24 november 2017 
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PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

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 
maart 2020. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitting van 15 september 2020. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzittin~ van 15 september 2020 de vordering van 
het openbaar ministerie, uitgesproken door eerste substituut-procureur des 
Konings. 

De beklaagde, alhoewel behoorlijk gedagvaard, is op de 
terechtzitting niet verschenen, noch iemand om hem te vertegenwoordigen. 

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

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

Op 25 maart 2016 stelde de politie van vast dat op het terrein gelegen aan de 
voertuigwrakken, mazouttanks, houtafval, schroot, kunststoffen, werden 

opgeslagen zonder de vereiste vergunning. 

Op het terrein werd een bouwwerk aangetroffen (ruïne). waarvan het dak voor de helft 
vernieuwd was, zonder vergunning. 

Op 11 april 2016 werd de beklaagde op het terrein aangetroffen door de politie, hij 
weigerde een verklaring af te leggen. Foto's van de plaatsgesteldheid werden aan het 
dossier gevoegd. 

Door de bevoegde ambtenaar werd op 11 april 2016 een bevel tot staking verleend voor het 
verder vernieuwen van het dak. Dit werd bekrachtigd bij beslissing van de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur op 22 april 2016. 
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Op 29 april 2016 stelde de politie vast dat er verder aan het dak werd gewerkt en een bord 
werd aangebracht met de melding "te koop - 2800 m2 

- " 

Op 27 juni 2016 verklaarde de beklaagde In zijn verhoor dat het gebouw een vorm van 
opslagplaats is en hij het dak herstelde. Hij wist dat hij daarvoor een vergunning nodig had. 
Hij stelde het stakingsbevel van 11 april 2016 te hebben nageleefd maar de stalling te 
hebben dichtgemaakt aan de voorzijde met metalen dekplaten. Hij stelde het perceel te 
koop en zou de bedoeling hebben om zich in regel te stellen. 

Op 27 juli 2016 werd de beklaagde door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
aangemaand om een regularisatievergunning in te dienen. 

Op 26 april 2016 en 14 maart 2017 werd het openbaar ministerie door de 
stedenbouwkundig ambtenaar van ervan Ingelicht dat de beklaagde nog geen verdere 
stappen had ondernomen. 

Op 23 november 2017 verzocht het openbaar ministerie de gewestelijk inspecteur haar 
herstelvordering over te maken. Op 9 januari 2019 seponeerde het openbaar ministerie het 
dossier bij gebrek aan ontvangst van herstelvordering. 

Op 18 maart 2019 formuleerde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur haar 
herstelvordering, zijnde het herstel in de oorspronkelijke toestand zijnde het verwijderen 
van al het materiaal en materieel waaronder tevens het afgedankte voertuig. 

Op 9 mei 2019 bracht de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering op 9 mei 2019 een deels 
negatief en deels positief advies uit. 

Uit een brief van 9 maart 2020 van de gewestelijk stedenbouwkundig blijkt dat een 
aangepaste herstelvordering in de maak is. Op de terechtzitting van 15 september 2020 
werd hieromtrent geen nadere informatie verstrekt. 

Beoordeling 

Uit de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak op de terechtzitting is 
gebleken dat de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B en C bewezen zijn in hoofde 

van de beklaagde. 

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. 
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Bij de straftoemeting houdt de rechtbank naast de ernst van de feiten tevens rekening met 
de begeleidende omstandigheden en de individuele persoonlijkheid van de beklaagde zoals 
die kan blijken uit zijn strafrechtelijk verleden. 

De beklaagde blijft zich schuldig maken aan het stapelen van afval op zijn terrein. Herhaalde 
aanmaningen van de politie om het afval te verwijderen, maken geen enkele indruk op de 
beklaagde. 

De beklaagde is bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Uit het vonnis van de correctionele 
rechtbank te Gent van 27 maart 2012 blijkt dat de beklaagde voor identieke feiten op 
hetzelfde terrein op 11 april 2000 veroordeeld werd. Bij vonnis van 27 maart 2012 werd hij 
opnieuw véroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro deels met uitstel en werd het herstel 
bevolen onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag. 

Het is duidelijk dat de beklaagde lak heeft aan justitie en niet onder de indruk is van eerdere 
gerechtelijke beslissingen. De beklaagde liet bovendien verstek gaan. 

Teneinde paal en perk te stellen aan het hardnekkig recidiverende gedrag in hoofde van de 
beklaagde past het om thans tevens een effectieve gevangenisstraf op te leggen. Gelet op de 
door de beklaagde veroorzaakte maatschappelijke overlast past het om opnieuw een 
geldboete op te leggen. 

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. 

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

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

De feiten werden gepleegd voor en na 1 januari 2017 zodat de geldboete met 70 
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 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent p. 7 
Dossiernr 20G000601 zittingszaal 3.4 Vonnisnr / 

tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 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 reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 50 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

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

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 186, 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; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende bij verstek, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, Ben C, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 1.000 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 8.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden. 

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

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

juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 50 euro. 

Veroordeelt de beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot op 30,80 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening van dit vonnis. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 20 oktober 2020. 

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

Aanwezig: 

voorzitter 
substituut-procureur des Konings 
griffier. 




