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KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN 

Gezien de processtukken en namelijk de dagvaàrding betekend bij exploot van 

gerechtsdeurwaarder : plaatsvervanger van 

Nr. 334 

met standplaats te' ! op 24 juli 2018 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

tegen: 

, geboren te 1 · op 26 november 1977, wonende te 

- vertegenwoordigd door meester, ; loco meester ' . . advocaat tE 

· · · · ·, geboren te • op 20 oktober 1942, wonende te • 

- vertegenwoordigd door meester loco meester ' . !, advocaat ti 

Verdacht van : 

te J 

om het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben 

meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het 

wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van 

gezag of van macht, misdadige kuiperîjen of arglistigheden of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben 
uitgelokt, als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A. DE EERSTE 

op niet nader te bepalen data in de periode van 4 augustus 2015 tot en met 7 augustus 2015 

in strijd met artikel 4.2.1.4", 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 verstrijken van de termijn van de 

vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in 

stand gehouden, het reliëf van de bodem aanmerkelijk te hebben gewijzigd, onder meer door de 
bodem aangevuld te hebben, opgehoogd, uitgegraven of uitgediept te hebben waarbij de aard of 
de functie van het terrein wijzigt 

1. een poel grotendeels gedempt te hebben 

2. een gracht grotendeels gedempt te hebben 

3. een poel gegraven te hebben 

(BG66.RW.206500/15) 

.______ -- - - --------------
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B. DE EERSTE EN DE TWEEDE 
op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2015 tot en met 7 juni 2016 

in strijd met artikel 4.2.1. 1° c) 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 verstrijken van de termijn van de 
vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in 
stand gehouden, de hiernavolgende bouwwerken verricht te hebben, met uitzondering. van 
onderhoudswerken, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 
verbouwingswerken te hebben uitgevoerd aan een onvergunde rechthoekige constructie (zie 1 op 
het inplantingsplan van stuk 26) 

{BG66. RW.20098/16) 

C. DE EERSTE EN DE TWEEDE 
op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31december2015 

in strijd met artikel 4.2.1. ra) 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 verstrijken van de termijn van de 
vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in 
stand gehouden, de hiernavolgende bouwWerken verricht te hebben, met uitzondering van 
onderhoudswerken, het optrekken of plaatsen van een constructie, 
overdekte constructies te hebben bijgebouwd met een oppervlakte van ongeveer 100 m2 (zie 3 op 
het inplantingsplan van stuk 26) 

(BG66.RW.20098/16) 

Inzake ten lastenlegging A 
De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dot het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 
ligging: 
aard en oppervlakte: 

- perceel · weiland, . 
- perceel· : weiland,· 
- perceel · weiland, : 

wijk en nummer van het kadaster: . 
en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: 1, geboren te 
op 26.11.1977, wonende te 
die de eigendomstitel heeft verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 21.04.2015. 

Inzake tenlastenleggingen 8 en C 
De kadastrale omschrijving van �et onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 

ligging: 

- perceel 
- perceel 

- perceel 
aard en oppervla1<re: 
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- perceel ' .: landgebouw, · 
- perceel i .: huis, 
- perceel i l : weiland,: 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan geiäentificeerd zijnde als: 

- perceel 

- perceel 
eigendom), 1 
en 
wonende te 

- perceel 

die de eigendomstitel hebben verkregen : 

', geboren te 

geboren 
, geboren te 

geboren te 

, geboren te 

- perceel akte van verdeling verleden op 16.12.2009 
- perceel akte van schenking verleden op 16.12.2009 
- perceel akte van verdeling verleden op 16.12.2009. 

, op 26.11.1977, wonende te 

te , op 26.11.1977 {1/2 bloot 
op 18.11.1975, (1/2 bloot eigendom) 

op 20.10.1942 (vruchtgebruik), allen 

, op 26.11.1977, wonende te 

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door substituut-procureur des Konings, die de 
zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagden bij toepassing 
van de strafwet. 

Gehoord de beklaagden bij monde van hun raadsman meester 
advocaat te 

loco meester 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De dagvaarding werd op 7 augustus 2018 ingeschreven in het gemeentelijk vergunningsregister {nr. 

1. 

De dagvaarding werd op 3 augustus 2018 ingeschreven op de Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie (ref. ) 

1. VOORAFGAAND 

De feiten van de tenlasteleggingen A, B en C worden op dit ogenblik niet langer strafbaar gesteld 

door artikel 6.1.1, 1" VCRO, maar wel door artikel 6.2.1, 1 • VCRO. 

De feiten van de tenlasteleggingen A, B en C zijn zowel onder de oude als de nieuwe bepaling 

strafbaar. 

�----------- . -- --. -
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De strafmaat is niet gewijzigd. De vraag naar de lichtste straf stelt zich dus niet. 

2. FEITEN 

Op 7 augustus 2015 stelde de inspectie RWO vast dat op een perceel (dat aan de beklaagden 

toebehoort) een poel en een gracht werden gedempt. Het grasland was gescheurd en deels 

opgehoogd. Er was begonnen met het aanleggen van een nieuwe poel. Op het perceel lagen hopen 

aarde. Het perceel was gelegen in agrarisch landschappelijk waardevol gebied. Er was geen 

vergunning bekend. Er werd een stakingsbevel opgelegd. 

Op 22 oktober 2015 ging de inspectie RWO opnieuw ter plaatse. Er werd vastgesteld dat er nieuwe 

hopen aarde aanwezig waren, die niet begroeid waren. Er was ook een buis ter plaatse. 

Op 10 december 2015 werd verhoord. Hij verklaarde dat zijn zoon, de 

eigenaar van het perceel was. Hij had zelf wel meegewerkt. Hij dacht dat er geen vergunning vereist 

was. 

Op 18 januari 2016 werd verhoord. Hij verklaarde dat hij de bedoeling had om de 

bestaande poel te verleggen. Er was slib in de gracht terecht gekomen, maar het was de bedoeling 

om dat weer weg te halen. Hij wist niet dat er een vergunning nodig was. Volgens hem was de 

bestaande poel illegaal. Hij ontkende het stakingsbevel te hebben verbroken. 

Op 30 mei 2016 ging de inspectie RWO opnieuw ter plaatse. Zij stelde vast dat er op het terrein 

werken aan de gang waren. Er was nog steeds geen vergunning gekend. 

Op 7 juni 2016 ging de inspectie RWO ter plaatse in de te . Er werd vastgesteld 

dat er werken aan een bijgebouw aan de gang waren. Er was geen vergunning bekend. Op het 

perceel kon verder worden vastgesteld dat er overdekte constructies werden bijgebouwd, met een 

oppervlakte van ongeveer 100 m3• 

Op 8 juli 2016 werd verhoord. Hij verklaarde dat het de bedoeling was om een 

bestaand gebouw op te frissen. Hij was van mening dat er geen vergunning nodig was omdat het om 

een bestaand landbouwgebouw ging. werd op dezelfde dag verhoord en bevestigde 

die verklaring. 

Op 17 juli 2017 en 16 juli 2018 weigerde de gemeente een vergunning voor een 

terreinophogîng en het verleggen van een veedrinkpoel. De beklaagden hebben daartegen beroep 

aangetekend. 

3.SCHULO 

3.1 Tenlastelegging A 

Onder tenlastelegging A wordt de eerste beklaagde vervolgd voor het zonder voorafgaande 

vergunning dempen van een poel, het dempen van een gracht en het graven van een poel. 

In zijn conclusie betwist de eerste beklaagde niet dat hij een poel heeft gedempt, en een nieuwe poel 

heeft gegraven. Hij ging ervan uit dat er geen vergunning vereist was. Hij betwist wel een gracht te 
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hebben gedempt. De eerste beklaagde wijst er verder op dat hij een omgevingsvergunning heeft 

aangevraagd. Hij vraagt de vrijspraak. 

De feiten zijn bewezen. De eerste beklaagde betwist niet dat hij werken heeft uitgevoerd zonder dat 

hij daarvoor een vergunning had. Uit de duidelijke vaststellingen van de inspectie RWO en uit de 

foto's blijkt dat de eerste beklaagde ook gracht heeft gedempt. 

Het feit dat de beklaagden zich naar eigen zeggen vergisten over de vergunningsplicht doet daaraan 

geen afbreuk. Stedenbouwmisdrijven vereisen dat de dader de feiten bewust en buiten elke dwang 

gepleegd heeft.1 De rechter mag 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.2 Een loutere beweerde vergissing over de vergunningsplicht volstaat 

niet. Een dergelijke vergissing moet immers onoverwinnelijk zijn.3 Dat is hier niet het geval. Uit het 

dossier blijkt dat de beklaagden op geen enkel ogenblik informatie hebben ingewonnen.4 

Ook het feit dat de beklaagde na de feiten een omgevingsvergunning heeft aangevraagd betekent 

niet dat de door hem uitgevoerde werken niet meer strafbaar zouden zijn. De wet vereist immers 

een "voorafgaande# vergunning.5 

3.2 Tenlastelegging B 

Onder tenlastelegging B worden de beklaagden vervolgd voor het zonder voorafgaande vergunning 

uitvoeren van verbouwingswerken aan een onvergunde rechthoekige constructie. 

In hun conclusie betwistten de beklaagden niet dat zij deze werken hebben uitgevoerd. Zij gingen 

ervan uit dat er geen vergunning vereist was. De beklaagden wijzen er verder op dat zij een 

omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Zij vragen de vrijspraak. 

De feiten zijn bewezen. De beklaagden betwisten niet dat zij werken hebben uitgevoerd zonder dat 

zij daarvoor een vergunning hadden. 

Het feit dat de beklaagden zich naar eigen zeggen vergisten over de vergunningsplicht doet daaraan 

geen afbreuk. Stedenbouwmisdrijven vereisen dat de dader de feiten bewust en buiten elke dwang 

gepleegd heeft.6 De rechter mag 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. 7 Een loutere beweerde vergissing over de vergunningsplicht volstaat 

1 Vgl. Gent 10 januari 2014, TMR 2015, afl. 2, p. 199. 
2 Vgl. Cass. 3 mei 2016, NC 2017, p. 363. 

3 Vgl. F. VAN VOLSEM,"De onoverwinnelijke rechtsdwaling en de noodtoestand in het bijzonder met betrekking 

· tot milieumisdrijven", TMR 2012, p. 7-8. 
4 Vgl. inzake de onderzoeksplicht Cass. 25oktober1999, Arr. Cass. 1999, p.1327, 

s Oud artikel 6.1.1., 1 • VCRO; artikel 6.2.1, 1 • VCRO. 
6 Vgl. Gent 10 januari 2014, TMR 2015, afl. 2, p. 199. 
7 Vgl. Cass. 3 mei 2016, NC2017, p. 363. 
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niet. Een dergelijke vergissing moet immers onoverwinnelijk zijn.8 Dat is hier niet het geval. Uit het 

dossier blijkt dat de beklaagden op geen enkel ogenblik informatie hebben ingewonnen.9 

Ook het feit dat de beklaagden na de feiten een omgevingsvergunning hebben aangevraagd betekent 

niet dat de door hen uitgevoerde werken niet meer strafbaar zouden zijn. De wet vereist immers een 

"voorafgaande" vergunn ing.10 

3.3 Tenlastelegging C 

Onder tenlastelegging C worden beklaagden vervolgd voor het zonder voorafgaande vergunning 

bijbouwen van overdekte constructies met een oppervlakte van ongeveer 100 m2• 

In hun conclusie betwistten de beklaagden niet dat zij deze werken hebben uitgevoerd. Zij gingen 

ervan uit dat er geen vergunning vereist was. De beklaagden wijzen er verder op dat zij een 

omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Zij vragen de vrijspraak. 

De feiten zijn bewezen. 

De beklaagden betwisten niet dat zij werken hebben uitgevoerd zonder dat zij daarvoor een 

vergunning hadden. 

Het feit dat de beklaagden zich naar eigen zeggen vergisten over de vergunningsplicht doet daaraan 

geen afbreuk. Stedenbouwmisdrijven vereisen dat de dader de feiten bewust en buiten elke dwang 

gepleegd heeft.11 De rechter mag 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.il Dat is in dit dossier niet het geval. Een loutere beweerde vergissing 

over de vergunningsplicht volstaat niet. Een dergelijke vergissing moet immers onoverwinnelijk zijn.13 

Dat is hier niet het geval. Uit het dossier blijkt dat de beklaagden op geen enkel ogenblik informatie 

hebben ingewonnen.14 

Ook het feit dat de beklaagden na de feiten een omgevingsvergunning hebben aangevraagd betekent 

niet dat de door hen uitgevoerde werken niet meer strafbaar zouden zijn. De wet vereist immers een 

"voorafgaande" vergunning.15 

8 Vgl. F. V� VOLSEM,"De onoverwinnelijke rechtsdwaling en de noodtoestand in het bijzonder met betrekking 

tot milieumisdrijven", TMR 2012, p. 7-8. 

9 Vgl. inzake de onderzoeksplicht Cass. 25 oktober 1999, Arr. Coss. 1999, p. 1327, 
10 Oud artikel 6.1.1., 1 • VCRO; artikel 6.2.1, 1 • VCRO. 

u Vg l. Gent 10 januari 2014, TMR 2015, afl. 2, p. 199. 

iJ Vgl. Cass. 3 mei 2016, NC 2017, p. 363. 

13 Vgl. F. VAN VOLSEM,"De onoverwinnelijke rechtsdwaling en de noodtoestand in het bijzonder met betr ekking 

tot milieumisdrijven", TMR 2012, p. 7-8. 
14 Vgl. Inzake de onderzoeksp licht Cass. 25 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, p. 1327, 
15 Oud artikel 6.1.1" 1 • VCRO; artikel 6.2.1, 1 • VCRO. 
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4. STRAFTOEMETING 

4.1 

De bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 

misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

Bij het bepalen van de straf van houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst 

van de bewezen feiten en met de begeleidende omstandigheden bij het plegen van de feiten. De 

rechtbank houdt ook rekening met de leeftijd en de persoonlijke situatie van .Tot slot 

houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlijkheid van zoals die onder meer 

blijkt uit zijn strafrechtelijk verleden. 

De feiten zijn ernstig. voerde verschillende werken zonder over een vergunning te 

beschikken. Hij trok geen lessen uit een stakingsbevel dat hem in augustus 2015 werd opgelegd. Op 7 

juni 2016 werd opnieuw vastgesteld dat hij zonder vergunning werken uitvoerde. De regelgeving 

inzake stedenbouw heeft tot doel de leefomgeving te beschermen. De op te leggen straf moet van 

die aard zijn duidelijk te maken dat de naleving ervan ernstig genomen moet worden. 

is 41 jaar. Hij werd reeds eenmaal correctioneel veroordeeld. 

De hierna bepaalde geldboete is een passende straf voor de feiten. Deze geldboete kan voor de helft 

met uitstel worden opgelegd. Dit zal gelden als waarschuwing voor de toekomst. 

4.2 

De bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 

misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

Bij het bepalen van de straf van houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst 

van de bewezen feiten en met de begeleidende omstandigheden bij het plegen van de feiten. De 

rechtbank houdt ook rekening met de leeftijd en de persoonlijke situatie van .Tot slot 

houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlijkheid van 

blijkt uit zijn strafrechtelijk verleden. 

zoals die onder meer 

De feiten zijn ernstig. voerde verschillende werken zonder over een vergunning te 

beschikken. De regelgeving inzake stedenbouw heeft tot doel de leefomgeving te beschermen. De op 

te leggen straf moet van die aard zijn 

genomen moet worden. 

duidelijk te maken dat de naleving ervan ernstig 

is 76 jaar. Hij heeft een blanco strafblad. 

De hierna bepaalde geldboete is een passende straf voor de feiten. Deze geldboete kan voor de helft 

met uitstel worden opgelegd. Dit zal gelden als waarschuwing voor de toekomst. 
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5. HERSTELVORDERING 

5.1 Algemeen 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur deelde op 22 februari 2016 zijn herstelvordering mee 

aan het openbaar ministerie. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert het herstel in de oorspronkelijke staat door het 

herstel van de poel en gracht, en door het herstel van reliëf naar het oorspronkelijke maaiveld door 

het verwijderen van de aarde en het storten daarvan bij een erkende stortplaats inclusief eventuele 

vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering 

van de afbraakmaterialen van het terrein. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert het herstel te doen uitvoeren binnen de 12 

maanden en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid gaf op 9 februari 2016 een positief advies. 

De huidige staat van het perceel is niet gekend. 

De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk. Het 

herstel werd nog niet uitgevoerd en is nog steeds noodzakelijk ter vrijwaring van de goede 

ruimtelijke ordening. 

5.2 Termijn voor herstel 

Gelet op de omvang van de gevorderde werken is een termijn van 12 maanden voldoende als 

hersteltermijn. 

5.3 Dwangsom 

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 150 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over te gaan tot 

het herstel. Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelden zelf de veroordeling tot 

het herstel nakomen gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding 

en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij 

dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel. 

5.4 Ambtshalve herstel - kosten 

De inspectie RWO het college van. burgemeester en schepenen van de gemeente worden 

gemachtigd om zelf het herstel uit te voeren indien 

te doen. 

en in gebreke blijven om dat 
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De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagde van de kosten van 

een eventueel ambtshalve herstel door de bevoegde overheid of voor een verhaal van herstelkosten 

die de nieuwe eigenaar in voorkomend geval zou moeten maken als gevolg van de door de beklaagde 

gepleegde feiten. 

5.5 Uitvoerbaarheid bij voorraad 

Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden, wordt het vonnis wat het 

stedenbouwkundig herstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

OM DEZE REDENEN, 

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 
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 50, 65, 66 Sw. 
- 1, 8 §1 W. 29.06.1964. 
-1Wet05.03.1952 laatst gewijzigd ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016 
- 91 KB 28.12.1950 houdende algemene reglement op de gerechtskosten in strafzaken 

- 29 Wet 1.8.1985 laatst gewijzigd ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016 

Op strafgebied, 

op tegenspraak ten aanzien van en 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, Ben C bewezen in hoofde van 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Ben C bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de feiten van de voormelde tenlasteleggingen gezamenlijk tot: 

- een geldboete van ZEVENHONDERD (700) EURO, wettelijk te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 
6, en aldus gebracht op VIERDUIZENOTWEEHONDERD EURO (4.200,00 EURO) of een vervangende 

gevangenisstraf van negentig dagen, met uitstel voor de helft voor een periode van 3 jaar. 

Veroordeelt wegens de feiten van de voormelde tenlasteleggingen gezamenlijk tot: 

- een geldboete van DRIEHONDERDVIJFTIG (350) EURO, wettelijk te verhogen met 50 opdec imes, 

hetzij x 6, en aldus gebracht op TWEEDUIZENDHONOERD EURO (2.100,00 EURO) of een 

vervangende gevangenisstraf van vijfenveertig dagen, met uitstel voor de helft voor een periode 

van 3 jaar. 
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Verplicht elke beklaagde tot betaling van de bijzondere vergoeding van 53,58 euro opgelegd in 

uitvoering van het artikel 91 van het K.8. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op de 

gerechtskosten in strahaken. 

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een eenmalige bijdrage van 25 euro. te verhogen met 70 

opdecimes, hetzil 200,00 euro. tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een geïndexeerde bijdrage van 20,00 euro tot de 

financiering van het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijns bijstand . 

••• 

Met betrekking tot de gerechtskosten. 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de gerechtskosten, begroot op 282,37 euro . 

••• 

Beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op de percelen 

gelegen te kadastraal gekend als 

door: 

-het herstel van de poel en gracht 

-het herstel van reliëf naar het oorspronkelijke maaiveld door het verwijderen van de aarde en het 

storten daarvan bij een erkende stortplaats 

-inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde 

en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit 

bevel ten voordele van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 maanden vanaf het definitief 

worden van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en 

schepenen, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve 
in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de 

veroordeelde. 

Zegt voor recht dat dit vonnis wat betreft het opgelegde herstel uitvoerbaar bij voorraad is . 

••• 
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Op burgerlijk gebied 

Houdt ambtshalve de (eventuele) burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 vrsv. 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen in het 
Nederlands behandeld. 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare zitting van de ZEVENTIENDE 

KAMER, op heden éénentwintig januari tweeduizend en negentien. 

Aanwezig: , alleenzetelend rechter, 
, substituut-Procureur des K_pm1'lg5,'""\ 
, griffier 
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