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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

1. 
~ 

:, geboren te. 
:1 ·• 

nationaliteit, RRN 

l, geboren te 

nationaliteit, RRN 

beklaagd van: 

A. 

op 

Vonnisnr 
I p. 2 (j 

ingeschreven te 
) van Belgische 

op , ingeschreven te 
t) , van Belgische 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

op het perceel gelegen te 

eigendom van 
te 

op 
eigendom van 
, wonende te 

·, geboren te 

(weide), kadastraal gekend als 
, geboren te 
en 

op , wonende 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artike l 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening: 

a)het optrekken of plaatsen van een constructie 

meer bepaald een schuilhok voor paarden te hebben opgericht zonder stedenbouwkundige 
vergunning 

te op niet nader te bepalen datum in de periode van 01.12.2014 tot 
01.01.2015 (zie stukken OK 1, 3, 23, 31, 35-36, 37, 76, 82 en OK 2, 2, 19, 24, 37} 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
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Ruimtelijke Ordening {VCRO) 

door 

8. 

Om h'et wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt t e hebben, door enige daad, tot de uitvoering 70danige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden; 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
verg_unning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, 
zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5°a) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening { het 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte 
of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval), t~ hebben 
uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

op het perceel gelegen te 

eigendom van 
te 

, eigendom van 
., wonende te 

, geboren te 

{weide), kadastraal gekend als 
, geboren te 
en 

op , wonende 

meer bepaald het perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van 
afbraakmaterialen, rubberen matten en ander afval; 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 15.10.2013 tot en 
met 22.02.2017 (zie stukken OK 1, 3, 23, 31, 35-36, 37, 76, 82 en OK 2, 19, 24, 35, 37, 42) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening {VCRO) 

door en 
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c. 

Om het wanbedrij f uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt t e hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden; 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunn ing, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, 
zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5oa} van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ( het 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikt e 
of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval}, te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

op het perceel gelegen te 

eigendom van 
te 

, eigendom van 
., wonende te 

, geboren te 

(weide), kadastraal gekend als 
, geboren te 
en 

op wonende 

meer bepaald het perceel gewoonlijk t e hebben gebruikt voor het opslaan van 
afbraakmateria len, rubberen mat ten en ander afval; 

t e op niet nader te bepalen data in de periode van 23.02.2017 tot en 
met 27.03.2017 (zie stukken OK 1, 3, 23, 31, 35-36, 37, 76, 82 en OK 2, 19, 24, 35, 37, 42) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO} 

door en 

PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd rege lmatig betekend. 
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De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te . Zij vermeldt 
de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van de 
telastleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de wetgeving 
inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregister (art. 6.2.1 
VCRO). 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

2. De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 
1 oktober 2019. 

De tweede beklaagde was aanwezig. De eerste beklaagde was vertegenwoordigd door 
meester die een uitstel en conclusietermijnen verzocht. 

De rechtbank is op dat verzoek niet ingegaan gelet op de aanwezigheid van de tweede 
beklaagde die de zaak wenste te behandelen, het feit dat de dagvaarding reeds op 9 

augustus 2019 werd betekend en de eerste beklaagde ruim voldoende tijd had om zijn 
verdediging en zijn aanwezigheid voor te bereiden, en het gegeven dat de zaak niet complex 
is. 
De rechtbank heeft de zaak aangehouden. De raadsman heeft nog ruim de tijd gekregen. De 
tweede beklaagde heeft zijn verweer gevoerd. De advocaat van de eerste beklaagde heeft 
met kennis van zaken gepleit en het stuk overgelegd dat zij wenste over te leggen. 
De rechten van verdediging zijn geenszins geschonden. 

3. Met een tussenvonnis van 4 november 2019 werd aan het openbaar ministerie 
aanvullend onderzoek gevraagd naar de huidige eigenaar van het perceel en naar het 
herstel. 

4. De rechtbank nam kennis van: 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
substituut-procureur des Konings; 
het verweer van de eerste beklaagde, bijgestaan door meester 
advocaat te 
het verweer van de tweede beklaagde; 

., 

het negatief advies van het openbaar ministerie over de door de eerste beklaagde 
gev.ràagde opschorting van de uitspraak van veroordeling. 
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STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

5. De beklaagden waren gebru ikers van een perceel weiland aan de 

Volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Grootstedelijk Gebied 
(16/12/2005) is het perceel gelegen in natuurgebied en maakt het deel uit van de 
Het ligt eveneens in een sp ecia le beschermingszone namelij k VEN en Habitatgebied. 

te 

6.' De rechtbank verwijst naar de vaststellingen van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur en van de natuurinspecteur en naar de foto's die bij hun processen-verbaal 
werden gevoegd waarop het afval en de schuilhokken te zien zijn. 

Het perceel is thans eigendom van en is opgeruimd. 

Beoordeling 

7. Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 

De feiten zijn echter (nu) onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

8. De vaststellingen en de foto's spreken voor zich. 

De telastleggingen zijn bewezen. 

Straf 

9. De feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig 
opzet, zodat voor ze samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

10. Krachtens artike l 6.2.1. VCRO kunnen de feiten worden bestraft met een gevangenisstraf 
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van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro of met één van die 
straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon, en, ingevolge art. 7bis en 41bis §1 
Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van een 
rechtspersoon . 

In geval van verzwarende omstandigheid is de minimumstraf echter een gevangenisstraf van 
15 dagen en/of een geldboete van 2.000 euro in hoofde van een natuurlijke persoon (en 
een geldboete van 2.000 euro in hoofde van een rechtspersoon). 

11. Het openbaar ministerie vorderde geldboeten van 500 euro. 

12. De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het ook in artikel 5 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 
inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

13. De beklaagden stelden het eigen belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
een goede ruimtelijke ordening. 

Zij hebben ook reële schade toegebracht aan het natuurgebied. 

Om die redenen moet een effectieve straf worden opgelegd. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming 
van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de beklaagden zich niet 
ongestraft boven de wet kunnen stellen. 

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

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

De hierna bepaalde geldboeten komen tegemoet aan het beoogde preventieve en 
repressieve doel. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

14. Uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat het herstel werd uitgevoerd. 
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De herstelvordering is zonder voorwerp. 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

15. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna 
begroot. 

16. De beklaagden moeten elk een 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. 

17. De beklaagden moeten elk een 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 Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand) . Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

18. De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure waartoe 
iedere veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van 
de gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen 
thans niet meer worden opgelegd . Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van 
de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens 
dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, 
geverifieerd, betaald en teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit 
trad in werking op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

BURGERRECHTELIJK 

19. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 
(VTSv) moet de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 
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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. 1, 2, 3, 7, 38, 39, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
alsook de overige wetsbepal ingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telast leggingen B en C samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 4.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelij ke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem t ot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A, B en C samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 4.000 euro, of een vervangende gevangenisst rafvan 3 maanden. 

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 



. ' 

rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 
Dosslernr 15G036169 zittingszaal 3.4 I 

p. 1o a 
Vonnisnr lJ 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de gerechtskosten 
voor het openbaar ministerie, begroot op 284,22 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de dertigste kamer van de 
correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 21 januari 2020, bestaande uit 

rechter en ·, griffier, in aanwezigheid var 
substituut-procureur des Konings. 




