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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

BEKLAAGDE(N) : 

RRN 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

opposant, bijgestaan door meester 

Vonnisnr 

advocaat te 

/ 
p. 2 

die verzet heeft aangetekend tegen het vonnis van deze rechtbank en kamer van 21 juni 2022, 
vonnisnummer 2022/2457, betichtenumme, . bij verstek gewezen, betekend op 11 
september 2022 aan een aangestelde, waarbij werd geoordeeld als volgt: 

"de rechtbank, recht doende bij verstek, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A en B gepleegd in staat van wettelijke 
herhaling, bewezen. 

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

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

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 22 euro. 

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

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
341,70 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening van dit vonnis. 

STEDEBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op het 
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perceel gelegen te 
door 

1) het verwijderen van: 

Vonnisnr 

kadastraal gekend al5 

I 
p.3 

de onvergunde constructie, beschreven in PV d.d. 15 oktober 2020 als 'tuinhuis' met 
een oppervlakte van ca. 4m bij 6m, op het westelijk deel van het perceel 
de onvergunde constructie, zoals zichtbaar op bijlage 2.1 van het PV d.d. 15 oktober 
2020, zijnde een vervallen houten berging; 
de houten beplanking, in gebruik als terras bij het tuinhuis/woning; 
alle opgeslagen materialen, materieel en afval op het terrein (houten planken, zakken 
zand/grind, enz.); 

(2} het strijdige gebruik {illegale bewoning) van het terrein in agrarisch gebied te staken. 

Dit onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in de nakoming van 
dit bevel lastens ten voordele van de gemeentelijk stedenbouwkundig 
inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 3 maanden vanaf heden. 

Zegt voor recht dat de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen van indien het vonnis niet vrijwillig 
wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve In de uitvoering ervan kunnen 
voorzien, overeenkomstig artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan." 

VOOR DE TENLASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A opzettelijk achterlaten of beheren van afvalstoffen in strijd met de voorschriften van het 
Materlalendecreet of de uitvoeringsbesluiten ervan 
opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
afvalstoffen te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, te weten afvalstoffen te 
hebben achtergelaten of beheerd in strijd met de voorschriften van het Decreet van 23 
december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen of 
de uitvoeringsbesluiten ervan, 

op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van de huwgemeenschap van 
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(art. 16.6.3. § 1 lid 1 en 16.6.4. Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid ; art. 3, 1 ° en 7°, 12 § 1 en 69 Decreet 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) 

in de periode van 1 maart 2020 tot en met 15 oktober 2020 

namelijk de afvalstoffen zoals vermeld op stukken 10, 11 en 12: plastic afval en een bromfiets; 

B optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld In de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunnîng, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 
termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk (omschrijving misdrijf). 
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 

beiden wonend te 

te in de periode van 1 maart 2020 tot en met 15 oktober 2020 

door een houten constructie te hebben opgericht (stuk 9, bovenste afbeelding); 

herhaling wanbedrijf op wanbedrijf 
met de omstandigheid dat de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd sedert hij veroordeeld 
werd bij vonnis of arrest in kracht van gewijsde gegaan op het ogenblik van de nieuwe feiten, 
en voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard 
is. 
(art. 56 lid 1 en 2 Sw) 

namelijk door het vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 6/4/2016 tot een 
gevangenisstraf van 2 jaar met probatie-uitstel gedurende 5 jaar wegens feiten van verkopen 
van verdovende middelen. 
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PROCEDURE 

De akte van verzet werd betekend bij exploot 
met standplaats te 

procureur des Konings te Gent, er sprekende met 
des Konings. 

van gerechtsdeurwaarder 
op 5 december 2022, aan de 

substituut-procureur 

De dagvaarding werd op 28 februari 2022 overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid te 
Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is 

van de tenlasteleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 

BEOORDELING VAN HET VERZET 

Opposant tekende op 5 december 2022 verzet aan tegen het verstekvonnis lastens hem van 
21 juni 2022. Het verstekvonnis werd hem betekend op 11 september 2022 door het 
overhandigen van een afschrift van het betekend exploot aan een aangestelde op het 
referentieadres van opposant, conform artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek. Opposant 
nam het afschrift niet persoonlijk in ontvangst. 

Het Openbaar Ministerie adviseerde positief over de ontvankelijkheid van het verzet. 

Er ligt geen stuk voor waaruit de datum van effectieve kennisname van de betekening van het 
vonnis blijkt. In die omstandigheden besluit de rechtbank dat, bij gebrek aan bewijs van het 
tegendeel, het aangetekende verzet regelmatig is naar tijd en vorm. De rechtbank verklaart 
het verzet ontvankelijk. 

De oorspronkelijke dagvaarding werd betekend door het afgeven van een afschrift van het 
betekend exploot aan een aangestelde op het referentieadres van opposant, conform artikel 
35 van het Gerechteliik Wetboek. Het afschrift werd In ontvangst genomen door een 
werknemer van Opposant was desondanks niet aanwezig op de zitting waarop de 
zaak bij verstek werd behandeld. Het staat niet vast dat opposant kennis had van de 
oorspronkelijke dagvaarding. Het verzet is niet ongedaan. 
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BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Overzicht van de feiten 
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Op 15 oktober 2020 begaf de politie zich naar de teneinde er 
vaststellingen te doen naar aanleiding van een lopend onderzoek tegen opposant wegens 
feiten van inbreuken op het dierenwelzijn. Opposant verbleef sedert maart 2020 op het 
perceel grond dat aldaar gelegen was en had een referentieadres bij het Het 
perceel behoort in eigendom toe aan :lie sedert 2014 terug naar zijn land van 
herkomst is, zijnde Opposant had zich dit perceel toegeëigend en had er volgens 
de vaststellingen van de politie een tuinhuis opgetrokken van ongeveer 4 op 6 meter waarin 
hij met drie volwassen honden en acht pups leeft. 

Het perceel is gelegen in agrarisch gebied. Een fotodossier van deze vaststellingen werd aan 
het dossier gevoegd (stuk 9 en volgende). Het tuinhuis dat dienst doet als woonst is aldus 
onvergunbaar. 

Opposant werd geseind voor verhoor. Hij werd aangetroffen op 2 november 2021 maar beriep 
zich op zijn zwijgrecht. 

Op 6 juli 2021 maakte de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van zijn 
herstelvordering aan het parket over samen met het positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. 

2. Bespreking van de schuldvraag 

1. Opposant moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het opzettelijk achterlaten 
van afvalstoffen (onder meer plastic afval en een bromfiets) in de periode van 1 maart 2020 
tot en met 15 oktober 2020 in en het plaatsen van een houten constructie zonder 
vergunning In de periode van 1 maart 2020 tot en met 15 oktober 2020. 

2. Ter zitting verklaarde opposant dat hij wel degelijk toestemming had van de eigenaar om 
het perceel te gebruiken. Hij leg~e als bewijs een ondertekende verklaring voor van de 
eigenaar. Hij betwistte niet dat hij een houten constructie had gebouwd zonder vergunning en 
afval had achtergelaten op het terrein. Hij verklaarde dat hij echter geen huurwoning vond en 
dus wel gedwongen was daar te blijven wonen. Aangezien er geen afvalophaling was voorzien 
op die locatie en hij enkel een fiets had, geraakte het afval niet opgeruimd. Het betrof immers 
een opstapeling van twee jaar. 

3. Gelet op de duidelijke vaststellingen en foto's in het strafdossier staat het voor de rechtbank 
vast dat opposant zich schuldig maakte aan de feiten van de beide tenlasteleggingen. Zijn 
schuld werd overigens ook niet betwist. 
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1. De rechtbank legt voor opposant overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen A en B samen, met name de zwaarste. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
opposant zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
opposant ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. Opposant heeft wetens en willens een manifest wederrechtelijke toestand tot stand 
gebracht en laat deze toestand gewoon verder bestaan. Het belang van de gemeenschap bij 
de naleving van de voorschriften die een goede ruimtelijke ordening en de bescherming van 
het milieu beogen, heeft hij jarenlang op grove wijze totaal ondergeschikt gemaakt aan zijn 
persoonlijke belangen. Het perceel werd duidelijk gebruikt om allerlei afval, materialen en 
gebruikte voertuigen op te slaan. Opposant zette bovendien een constructie neer in agrarisch 
gebied die hij als woonst gebruikt zonder enige vergunning. 

3. Oooosant is laar oud en werkt als elektricien. Hij woont nog steeds wederrechtelijk in de 
~n heeft een referentieadres bij het Hij werd reeds 12 keer 

veroordeeld voor verkeersinbreuken en één keer wegens het niet naleven van de 
coronamaatregelen. Bij vonnis van 6 juli 2016 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van twee jaar met probatie-uitstel voor de verkoop van verdovende middelen. In die 
omstandigheden bevindt opposant zich In staat van wettelijke herhaling en komt hij thans niet 
meer in aanmerking voor de gunst van het gewoon uitstel. 

Gelet op de ernst en de duur van de feiten en de onwil van opposant om iets aan de situatie 
te veranderen, Is een geldboete zoals hierna bepaald passend en noodzakelijk om opposant 
aan te zetten zich te regulariseren. De rechtbank gaat niet in op de gevraagde werkstraf nu 
opposant geen inschrijvingsadres heeft, zijn post bij het blijkbaar niet regelmatig gaat 
ophalen en de werkstraf niet passend overkomt. De werkstraf zou enkel ervaren worden als 
een tijdelijk ongemak zonder opposant effectief aan te zetten zich te conformeren aan de 
maatschappelijke normen. 

4. De opposant 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 opposant 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 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 22 euro. 
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De opposant 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 52,42 euro. 

HERSTEL 

1. Op 6 juli 2021 vorderde de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel onder 
verbeurte van een dwangsom van minimum 100 euro per dag vertraging door te herstellen in 
de oorspronkelijke staat door: 

(1) het verwijderen van: 

• de onvergunde constructie, beschreven in PV d.d. 15 oktober 2020 als 
'tuinhuis' met een oppervlakte van ca. 4m bij 6m, op het westelijk deel van het 
perceel 

• de onvergunde constructie, zoals zichtbaar op bijlage 2.1 van het PV d.d. 15 
oktober 2020, zijnde een vervallen houten berging; 

• de houten beplanking, in gebruik als terras bij het tuinhuis/woning; 
• alle opgeslagen materialen, materieel en afval op het terrein (houten planken, 

zakken zand/grind, enz.}; 

(2) het strijdige gebruik (illegale bewoning) van het terrein in agrarisch gebied te staken. 

Op 2 juli 2021 verleende de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een positief advies. 

2. De herstelvordering Is afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk. 

Uit de behandeling van de zaak blijkt dat het herstel nog steeds noodzakelijk is ter vrijwaring 
van de goede ruimtelijke ordening. Opposant woont nog steeds In het tuinhuis en hij 
verklaarde dat de constructies en het afval nog aanwezig zijn. 

Uit het fotodossier blijkt dat de inrichting van het perceel met minderwaardige en verloederde 
constructies niet inpasbaar is In de onmiddellijke omgeving die zich kenmerkt als een open en 
vrij gaaf agrarisch gebied. De huidige terreininrichting is visueel storend en vormt een visuele 
trendbreuk binnen de onmiddellijke omgeving. De hersteleisende overheid toont met deze 
motivering, die de rechtbank bijtreedt, concreet aan dat de gevolgen van de misdrijven niet 
kennelijk verenigbaar zijn met de goede plaatselijke ordening. Eveneens blijkt hieruit dat het 
betalen van een meerwaarde - zoals opposant in ondergeschikte orde voorstelt - niet volstaat 
als herstelmaatregel. Dat het tuinhuis waarin opposant momenteel woont een agrarische 
constructie zou kunnen worden indien deze zou gebruikt worden als stal voor zijn schapen, is 
niet relevant. Het is duidelijk dat hier momenteel geen sprake van is. Indien opposant na het 
uitvoeren van de herstelvordering een niet-vergunningsplichtig schuilhok voor weidedieren 
wenst te plaatsen staat hem dat vrij . Thans volstaan aanpassingswerken echter volstrekt niet 
om een einde te maken aan de verstoring van de ruimtelijke ordening en het strijdige gebruik. 
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Gelet op de relatief beperkte omvang van de werken en de lange tijd die opposant reeds had 
om te herstellen is een termijn van 10 maanden voldoende als hersteltermijn. De rechtbank 
houdt er rekening mee dat opposant een nieuwe woning dientte zoeken. 

Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen 
herstel is eveneens noodzakelijk. Opposant lijkt immers moeilijk tot actie over te (willen) gaan. 

Een dwangsom van 100 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 veroordeelde zelf de veroordeling tot het 
herstel nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange t ijd 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. 

In toepassing van artikel 6.3.4 §1 eerste lid VCRO kunnen de stedenbouwkundig inspecteur en 
de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan voorzien in de plaats en op kosten van 
opposant. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat de door opposant gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, houdt 
de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven 
en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvord~ring; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 56, 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 huldig vonnis 
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De rechtbank: 

op verzet en op tegenspraak ten aanzien van 

Verklaart het verzet ontvankelijk. 

Beschouwt de veroordelingen uitgesproken bij vonnis bij verstek van deze rechtbank en kamer 
van 21 juni 2022 voor niet bestaande en wijst opnieuw ten gronde: 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

Veroordeelt zich bevindende in staat van wettelijke herhaling, voor de 
vermengde feiten van de tenlasteleggingen A en B: 

tot een geldboete van 4.000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 22,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbljstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
52,42 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 457,88 EUR. 

Herstel 

Beveelt op vordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op het 
perceel gelegen te kadastraal gekend als 

, door 

1) het verwijderen van: 
• de onvergunde constructie, beschreven in PV d.d. 15 oktober 2020 als 'tuinhuis' 

met een oppervlakte van ca. 4m bij 6m, op het westelijk deel van het perceel 
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• de onvergunde constructie, zoals zichtbaar op bijlage 2.1 van het PV d.d. 15 
oktober 2020, zijnde een vervallen houten berging; 

• de houten beplanking, in gebruik als terras bij het tuinhuis/woning; 

• alle opgeslagen materialen, materieel en afval op het terrein (houten planken, zakken 
zand/grind, enz.); 

(2) het strijdige gebruik (illegale bewoning) van het terrein in agrarisch gebied te staken. 

Dit onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in de nakoming van 
dit bevel lastens ten voordele van de gemeentelijk stedenbouwkundig 
inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf heden. 

Zegt voor recht dat de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van 
indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde 

termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4 §1 
VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

Op burgerlijk gebied 

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 21 februari 2023 door de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1: 

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




