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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

BEKLAAGDE: 

1. 

RRN 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven tE 

beklaagde, die verstek laat gaan 

TENLASTELEGGINGEN 

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

Vonnisnr 

A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 

/ 
p.2 

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, verkavelingsvergunning, 
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 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende tE 
verleden door notaris te 

kadastraal gekend als 
~eboren op tE 

verkregen ingevolge schenking bij akte dd. 01.09.2021 

een houtmijt en het (laatste) bijgebouw met afdak achteraan het perceel te hebben opgericht tegen 

de perceelgrens 

(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; vóór 1 maart 2018 strafbaargesteld door art. 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 (St. 22) 
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Vonnisnr I 
p.3 

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 

buit en 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 vergunn ing te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, verniet iging of het 
verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk 

oo het oerceel ~elegen te 
eigendom van 

wonende te 
verleden door notaris te 

1t::1rl::1straal gekend als 
geboren op :e 

verkregen ingevolge schenking bij akte dd. 01.09.2021 

afva l en allerhande materiaal, onder meer hout, golfplaten, banden, plastic en ijzer te hebben 
opgeslagen 

(art. 4.2.1., 5°, 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) 

in de periode van 23 oktober 2019 tot en met 13 april 2022 (St.2. 40, 48) 

Vordering herstel 
bij toepassing van artikel 6.3.1.§ 1. Van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zich te horen 
veroordelen tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand binnen een door de rechter 
vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van€ 50 per dag bij niet naleving van deze 
veroordeling. 

* * * 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding door het openbaar ministerie waardoor de zaak 
aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid op 8 september 2022. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 17 oktober 2022. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het openbaar ministerie. 
Beklaagde was niet aanwezig op de zitting en liet zich niet ve rtegenwoordigen. Beklaagde had nochtans 
in persoon kennis gekregen van de dagvaarding bij de betekening op 7 augustus 2022. Hij liet aldus 

verstek. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

Vonnisnr / 
p.4 

Naar aanleiding van een klacht stelde de verbalisant ruimtelijke ordening van op 
23 oktober 2019 vast dat er niet vergunde constructies werden opgericht in de tuinzone van de woning 
op het adres De woning betrof een rijwoning die deel uitmaakte van in 
totaal drie rijwoningen. In de tuinzone werden een berging en een houtstapelplaats opgericht tegen 
de perceelsgrens met de woning in het zuiden. Over de volledige tuinzone werd bovendien materiaal 
en materieel gestapeld. 

Eerdere aanmaningen werden bezorgd aan de eigenaars van het oerceel. Zij hadden telkens contact 
opgenomen met de vermoedelijke overtreder (de huurder maar kregen geen gehoor. 
De eigenaars vroegen zich af of ze de stal moesten laten afbreken. Ze dachten echter dat ze niet 
gemakkelijk toegang zouden krijgen tot het goed aangezien de hekken steeds vergrendeld waren met 
een slot en huurder telefonisch niet bereikbaar was. 

Op 17 januari 2020 werd verhoord. Hij verklaarde dat het eerste bijgebouw er al stond 
voor hij er kwam wonen. De andere werden door hem gezet in de loop van 2018 enkel voor de opslag 
van hout. Hij wist niet dat dit vergunningsplichtig was. Achteraan stond er een open afdak om er zijn 
mat eriaal te zagen en te stockeren. Dit zou hij afbreken. De houtmijt vooraan wenste hij te behouden. 
Hij ging stappen zetten voor regularisatie. 

Op 8 juni 2020 werd een hercontrole uitgevoerd. Ter plaatse bleek er niets gewijzigd. Er werd geen 
aanvraag voor regularisatie ingediend. 

Op 24 augustus 2020 verklaarde dat hij zich zo snel mogelijk in regel ging stellen. 

Op 6 januari 2021 bleek er niet te zijn opgeruimd. Er was integendeel nog van alles bijgekomen van 
oud ijzer, hout en andere materialen. Beklaagde verzamelde en stapelde alles op. 
Hij had ook geen regularisatie gevraagd. Een regularisatie leek ook niet mogelijk. 

Er werd geen herstelvordering ingediend door 
afbraak van twee woningen 1 

omdat er plannen waren voor 
en de bouw van een ééngezinswoning. 

Op 9 juni 2022 keurde het college de omgevingsvergunning goed. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens optrekken van een houtmijt en een 
bijgebouw met afdak achteraan het perceel tegen de perceelsgrens zonder vergunning in de periode 
van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en het gewoonlijk gebruik zonder vergunning van 
een perceel voor het opslaan van afval en allerhande materialen in de periode van 23 oktober 2019 
tot en met 13 apri l 2022. 

2. 
Gelet op de duidelijke vaststell ingen en de verschillende foto's in het strafdossier staat de schuld van 
beklaagde aan de beide tenlasteleggingen vast. Beklaagde heeft in zijn verhoor ook toegegeven dat hij 
de constructies bouwde zonder vergunning in 2018. 
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3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagde 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 reken ing met de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagde zoals die 
blijkt uit het strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die 
kent. 

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

2. 
Beklaagde nam de regels van ruimtelijke ordening niet ernstig en bouwde constructies in zijn tuin en 
stapelde zijn tuin op met allerlei materialen zonder zich te informeren naar de vergunningsplicht. Op 
aanmaningen van de overheid en zijn verhuurders reageerde hij niet of hij maakte loze beloften. Door 
de constructies en de volgestouwde tuin bezorgde hij zijn buren overlast, zorgde hij voor een algemene 
visuele hinder en veroorzaakte hij risico's voor mil ieu. Dit gedrag getuigt van een storend egoïsme. 

3. 
Beklaagde is aa r oud. Hij werd reeds door de jeugdrechtbank onder toezicht gesteld voor diefstal. 
Daarnaast werd hij negen keer veroordeeld wegens verkeersinbreuken en liep hij drie correctionele 
veroordelingen op wegens inbreuken op de wapenwet en het bezit van verdovende middelen. 

Gelet op de ernst van de feiten en het ongunstig strafverleden is de hierna bepaalde geldboete passend 
en noodzakelijk om herhaling te voorkomen en beklaagde de ernst van de feiten te doen inzien. 

4. HERSTEL 

Het openbaar ministerie vordert het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand onder 
verbeurte van een dwangsom. 

Gelet op de tussengekomen omgevingsvergunning is de rechtbank van oordeel dat de vordering geen 
voorwerp meer heeft. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat de door beklaagde 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.). 
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6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 186, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 65, eerste lid, 66; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 07.02.2003; 
Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (B .S. 30.12.2011), 
zoa ls gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 11<.B. 31.10.2005 (25 euro). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist BIJ VERSTEK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A en B; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 3.200,00 EURO, zijnde 
een geldboete van 400,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden. 

Bijdragen - vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 25,00 euro, 
met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van bijdrage tot 
financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 52,42 
euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten in st rafzaken; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van 
een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van een bijd rage 
aan het Fonds van 24,00 euro; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 359,79 
euro, meer de betekeningskosten van huidig vonnis. 
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HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Vonnisnr / 
p. 7 

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op 21 NOVEMBER 2022 door de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
MP-t hiic;t;rnrl v;:i,t1-ariffier 

substituut Procureur des Konings, 




