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Vonnis 



In de zaak van het openbaar ministerie 

en de burgerlijke partij 

wonende te 

tegen: 

1. arbeider, geboren tE op , wonende 
te 

2. verkoper( ster), geboren te op 
wonende te 

In de dagvaarding van 10 december 2015 beklaagd van: 

de eerste en de tweede: 

A. 

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

bij inbreuk op de artikelen, 1, 2, 99 § 1-1° (en§ 3), 146-1°, 147, 148, 149 en 204 van het 
decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 mei 1999 (BS 
08.06.1999) de bij artikel 99 § 1-1° bepaalde handelingen, werken of wijzigingen zonder 
voorafgaande vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, door 
namelijk zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd, op een 
grond één of meer vaste inrichtingen te hebben geplaatst, een bestaande vaste inrichting of 
bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, met 
uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de 
stabiliteit, 

meer bepaald 

1. op het perceel gelegen te 

en van 
beiden wonende te 

eigendom van 
kadastraal gekend als afdeling 

, çieooren 1e 
geboren te op 

op 

een betonnen plateau met afsluiting over een oppervlakte van 90m2 te hebben gegoten 
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te 

01.05.2008 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.04.2008 tot 

2. op het perceel gelegen te 
gekend als 

op en van 
op beiden wonende te 

eigendom van 

een koelcel met een oppervlakte van 28m2 te hebben geplaatst 

kadastraal 
geboren te 

geboren te 

te 

01.01.2009 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.01.2008 tot 

B. 

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

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 99 § 1-6° (en§ 3), 146-1°,147, 148, 149 en 204 van het 
decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 mei 1999 (BS 08.06. 
1999) de bij art 99 § 1 bepaalde handelingen, werken of wijzigingen zonder voorafgaande 
vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, door namelijk zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning 

op het perceel gelegen te 
als afdeling 

oo 3n van 
op beiden wonende te 

eigendom van 
kadastraal gekend 

geboren te 
geboren te 

geheel of gedeeltelijk de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een 
nieuwe functie te hebben gewijzigd voor zover deze functiewijziging voorkomt op een door 
de Vlaamse regering op te stellen lijst van vergunningsplichtige functiewijzigingen 

meer bepaald de hoofdfunctie van het bijgebouw te hebben gewijzigd naar industrie en 
ambacht 

te 

01.01.2009 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.01.2008 tot 
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In de aanvullende dagvaarding van 21 september 2017 beklaagd van: 

de eerste en de tweede 

c. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te 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 vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

op het perceel ÇJeleÇJen te 
gekend als eigendom van 
te 

op 
op , en van 

beiden wonende te 

kadastraal 
, geboren 

geboren te 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening: 
a) het optrekken of plaatsen van een constructie 
c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 

meer bepaald 

1. een constructie te hebben opgericht voor het stapelen van hooi 
2. de stalling te hebben verlengd met een drietal meter, de laatste 6 meters te hebben 
verhoogd en met een veertigtal cm te hebben verbreed 

te 

01.01.2013 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.01.2012 tot 

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

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

De rechtbank nam kennis van de processtukken. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 2 
februari 2016. 

De dagvaarding werd op 18 december 2015 overgeschreven op het hypotheekkantoor 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. 

2. De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting 3 mei 2016 omdat de 
herstelvordering ontbrak en de klaagster niet verwittigd was van de terechtzitting. 

Op de terechtzitting van 3 mei 2016 is de burgerlijke partij verschenen en heeft de rechtbank 
bij tussenvonnis een plaatsbezoek bevolen dat op dezelfde dag gehouden werd. Vervolgens 
werd de behandeling van de zaak uitgesteld naar 21 juni 2016 om het openbaar ministerie 
toe te laten een kopie van het bijzonder plan van aanleg aan het dossier te voegen alsook de 
herhaaldelijk aangekondigde herstelvordering van het college van burgemeester en 
schepenen van 

Op 21 juni 2016 en 4 oktober 2016 werd de behandeling van de zaak uitgesteld op vraag 
van het openbaar ministerie. 

Op 21 februari 2017 vroeg de verdediging een uitstel. Ook het openbaar ministerie vroeg dat 
omdat er nog een aanvullend onderzoek lopende was. 

Op 16 mei 2017 was het aanvullend onderzoek nog niet uitgevoerd. 

De beklaagden werden gedagvaard op de openbare terechtzitting van 17 oktober 2017 voor 
de bijkomende telastlegging C. 

Op 17 oktober 2017 werd de zaak andermaal uitgesteld omdat de herstelvordering en het 
advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid ontbraken. Er werden 
conclusietermijnen bepaald. 

Op 20 februari 2018 werd het debat gesloten en de zaak in beraad genomen. 
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3. De rechtbank nam kennis van: 

- de vordering van de burgerlijke partij 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door K. Haegeman, substituut
procureur des Konings; 

het verweer van de beklaagden, bijgestaan door hun raadslieden meester J. Lamon en 
meester J. Opsommer, advocaten te Oudenaarde. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

4. De beklaagden zijn sinds 2000 eiaenaars van gronden met een woning en bijgebouw 
aan de te en baten er een traiteurszaak uit. 

De burgerlijke partij woont er naast en legde op 26 juni 2012 een klacht neer bij het 
stadsbestuur omdat ze hinder ondervindt van deze exploitatie. Volgens haar is de zaak er in 
strijd met de verkavelingsvoorschriften en het bijzonder plan van aanleg (BPA) en werden er 
ook constructies opgericht zonder stedenbouwkundige vergunning. 

Op 13 november 2012 ging de politie ter plaatse en stelde vast dat de bestemming van het 
bijgebouw werd gewijzigd. Er werd een industriële keuken ingericht voor catering. Er werd 
ook een koelcel gebouwd en een betonnen plateau werd gegoten in de maand april 2008. 

Volgens het gewestplan liggen de percelen deels in woongebied en deels in 
woonuitbreidingsgebied, en volgens het bijzonder plan van aanleg 

. (MB 25 juli 1997 - hierna: het BPA ') in een zone voor koeren en 
hovingen (artikel 15). Het perceel maakt ook deel uit van een verkaveling die 
behoorlijk is vergund op 5 augustus 1963 en die niet is vervallen. De voorschriften van het 
BPA 'zijn van toepassing. 

5. Op 7 januari 2013 verklaarde de eerste beklaagde: 'U brengt mij op de hoogte van de 

vaststellinaen die werden gedaan op 1311112012 in aanwezigheid van mijn vrouw, 

Inzake deze vaststellingen kan ik u het volgende verklaren: 

- De aangelegde betonnen funderingen bijhorende afsluiting ter hoogte van perceel 

Als reden voor de aanleg van dil plateau en bijhorende afsluiting kan ik aangeven dal wij 

regelmatig wateroverlast hadden ter hoogte van onze oprit. Deze overlast werd veroorzaakt 

door regenwater dat zijn weg naar beneden zocht. Teneinde dit probleem op te lossen heb ik 

besloten een betonnen plateau te gieten, alsook een afsluiting te plaatsen ter hoogte van 
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onze garage, teneinde dit water om te leiden naar het nabijgelegen grasland. Ik kan u 

fotomateriaal overhandigen waarbij duidelijk wordt dat het water heden niet meer op onze 

oprit stroomt, maar wel blijft staan ter hoogte van de percelen (ons eigendom), 

Ook voor het plaatsen van dit plateau en bijhorende 

afsluiting stond het water reeds op deze percelen. Ik heb hiermee dus geen nadeel 

berokkend, enkel het eigen probleem opgelost 

- De bestemmingswijziging van onze garage: 

Ik begrijp niet goed wat ik hiermee fout doe. Ik ben kleinschalig begonnen, maar dit werd 

telkens uitgebreid. Het is zo dat ik deze garage gebruik voor stockage van onroerend goed 

(sic), zijnde potten en pannen en dergelijke. Alsook een keuken werd er ingericht en een 

afwasplaats werd voorzien. Ik zal mij hiervoor informeren op de dienst stedenbouw van de 

stad 

- De plaatsing van een frigocel achter onze garage: 

Ik kan u zeggen dat er vroeger een dubbele deur was op het einde van onze garage. Het is 

zo dat wij achter onze garage een frigocel hebben geplaatst. 

- Het plaatsen van een extra afdak, in het verlengde van onze garage, grenzend aan de 

perceelsgrenzen: 

Wij hebben dit geplaatst als beschutting van de frigocel, teneinde deze wind -en watervrij te 

houden. Voor het plaatsen van dit afdak werd er eerst overlegd met onze buurman van 

huisnummer Deze zal dit overleg bevestigen alsook zijn akkoord hiermee. Ook de buren 

van huisnummer zijn akkoord. 

Ik kan u verklaren dat ik mij voor al deze genoemde wijzigingen niet geïnformeerd heb 

alvorens deze tot uitvoering te brengen. Tevens werden er geen vergunningen aangevraagd. 

Ik ben niet goed op de hoogte van deze materie, maar ik zal mij zo snel mogelijk informeren 

en eveneens, in de mate van het mogelijke, in regel stellen. 

Indien ik in staat ben de nodige regularisaties te doen, zal ik uw diensten de nodige bewijzen 

hiervan bezorgen. ' 

Op 1 oktober 2013 verklaarde de eerste beklaagde dat hij nog steeds geen 
regularisatievergunning had aangevraagd. 

6. Op 10 juni 2015 werd hij opnieuw verhoord en verklaarde toen: 'Ik kan u zeggen dat ik in 

2004 de metalen constructie achteraan het bijgebouw heb opgetrokken. Dit moet, bij 

benadering, de periode eind juli - begin augustus geweest zijn. In 2007 hebben wij het 

perceel aangekocht. De notariële akte hiervan werd getekend in september -

oktober 2007. Voor het gieten van de betonplaat waren wij afhankelijk van droge 

omstandigheden, dus deze werd in de periode april 2008 gegoten op het bovenvermelde 

perceel. De koelcel tenslotte werd gekocht én geplaatst in 2008. 
Ik heb deze werken allen zelf uitgevoerd en hiervoor de benodigde materialen zelf 

aangekocht in de gespecialiseerde handelszaken. Ik kan hier echter geen bewijsstukken van 

voorleggen.' 
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7. Op 15 juni 2016 verklaarde de eerste beklaagde: 'Ik neem kennis van de reden van het 

onderzoek en de reden van het verhoor. Het is inderdaad zo dat ik sinds 2000 hier 

verbouwingen heb uitgevoerd. Eerst heb ik een stuk bijgebouwd aan het bijgebouw voor de 

uitbreiding van mijn traiteurdienst. Ik heb hier geen vergunning voor gevraagd. 

Vervolgens in 2007 kocht ik een stuk grond bij van ongeveer 600 m2• Ik goot een stuk 

plateau (ong. 85 m2} en naargelang de jaren verliepen kwamen er stallen op. Dit voor de 

paarden de nodige levenskwaliteit te geven. Ik had hier geen vergunning voor gevraagd. 

Naarmate de paarden groter werden, heb ik een klein stuk bijgebouwd (wat vroeger een 

afdak voor stro was) en de laatste zes meter verhoogd en wat verbreed. 

Nadien heb ik ook nog een afdak gemaakt om mijn stro voor de dieren droog te houden. 

Ik heb dit op 0310512016 ook allemaal meegedeeld bij het plaatsbezoek van de rechter en 

het parket. Maar sinds 2012 is enkel de stal achteraan iets langer geworden, verhoogd en 

verbreed en heb ik een 8-tal m2 overdekt om mijn stro droog te houden.' 

Beoordeling 

8. De beklaagden stellen dat de functiewijziging veel vroeger dan in de geïncrimineerde 
periode van 1 januari 2008 tot 1 januari 2009 heeft plaats gevonden en dat de strafvordering 
voor de tenlastelegging B verjaard is. 

Uit het dossier blijkt niet dat de functiewijziging in de geïncrimineerde periode heeft plaats 
gevonden. 

Zowel uit de verklaringen van de eerste beklaagde als uit de conclusie van de burgerlijke 
partij zelf blijkt dat de beklaagden reeds in 2000 startten met hun traiteursactiviteiten. De 
metalen constructie achter het bijgebouw werd in 2004 reeds opgericht. 

De rechtbank kan enkel oordelen over de geïncrimineerde periode zoals omschreven in de 
tenlastelegging B. En die is niet bewezen. 

De beklaagden moeten worden ontslagen van rechtsvervolging voor de telastlegging B. 

9. De telastleggingen A en C worden niet betwist en zijn bewezen. De beklaagden werpen op 
dat de redelijke termijn is overschreden en vragen enkel een loutere schuldigverklaring. 

De vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

De feiten onder de telastleggingen A en C zijn door het nieuw artikel 6.2.1. VCRO (in werking 
sinds 1 maart 2018) strafbaar gebleven. 
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Straf 

10. Ten onrechte werpen de beklaagden op dat de redelijke termijn is overschreden wat 
betreft de telastleggingen A en C. 

Overeenkomstig artikel 6.1 E.V.R.M. en art. 14 l.V. B.P.R. heeft eenieder, bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op een behandeling van 
zijn zaak binnen een redelijke termijn. De behandeling van een strafzaak mag immers niet 
onredelijk lang aanslepen. De beklaagde mag niet onredelijk lang in de onzekerheid blijven 
omtrent de uitspraak en zijn daaraan verbonden lot. 

De redelijke termijn gaat in op de dag waarop de betrokkene in beschuldiging wordt gesteld 
wegens het plegen van een strafbaar feit of wanneer hij wegens enige daad van opsporings
of vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft, en dit een ernstige 
weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest 
bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die tegen 
hem werden ingebracht. 

Het eerste proces-verbaal dateert van 13 november 2012. 

De beklaagden kunnen bezwaarlijk voorhouden dat zij leefden onder dreiging van een 
strafvervolging en dat dit een ernstige weerslag heeft op hun persoonlijke toestand. 

Uit het dossier blijkt dat zij helemaal niet onder de indruk waren van het feit dat er een 
proces-verbaal werd opgesteld. Zij namen niet eens de moeite om, zelfs na aanmaningen 
door het openbaar ministerie, een regularisatievergunning aan te vragen. 

De beklaagden hebben intussen de aangeklaagde toestand laten voortduren. 

Het is dan ook niet geloofwaardig dat de beklaagden leefden onder een dreigende vervolging 
en dit een ernstige weerslag op hun persoonlijke toestand zou gehad hebben. 

Bovendien moet in concreto nagegaan worden of de redelijke termijn is overschreden. 
Daarbij kan naast de complexiteit van de zaak rekening gehouden worden met de houding 
van de beklaagden en het gedrag van de gerechtelijke overheid. 

Uit het dossier blijkt dat de beklaagden tevergeefs kansen werden geboden om zich in regel 
te stellen. 

De houding van de administratieve en gerechtelijke overheid waarbij gestreefd wordt naar 
een regularisatie en minnelijke afdoening is in het voordeel van de beklaagden. De termijn 
die daarvoor nodig is kan geenszins nadien door de beklaagden worden aangewend om een 
overschrijding van de redelijke termijn in te roepen. 

Dit aanvaarden zou contraproductief zijn en elke andere afdoening dan strafrechtelijke 
vervolging van milieudelicten ernstig bemoeilijken. 

De redelijke termijn is niet overschreden. 
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11. Krachtens artikel 6.2.1. VCRO kunnen de feiten onder A en C worden bestraft met een 
gevangenisstraf 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. ?bis 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). 

12. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 1.000 euro voor beide beklaagden. 

13. 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. 

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

De beklaagden berokkenden schade aan de ruimtelijke ordening. 

Zij handelden ook uitgaande van de verwerpelijke opvatting dat bouwmisdrijven en het 
herstel ervan niet ernstig worden genomen en dat éénmaal opgericht de illegale constructies 
wel geregulariseerd en minstens niet zullen afgebroken worden. 

De beklaagden hebben doelbewust gehandeld. Zij hebben de bouwmisdrijven ook in 
professioneel verband gepleegd en daaruit winst gehaald. 

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. 



iU:Cf!Tfll\NI( Vt\N EE!\'.'îlî::: AAf\JLEG OClST-VU\/\f\JDEHl:N1 <1fdeli11t; OUDEN/\!üUH:, 0 T'vVl\/\[JfJt: kc;rnef', z��telc�nd i11 strnfa;iken, van 211/f.Jg 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

15. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur verwees op 22 maart 2013 het openbaar 
ministerie naar het college van burgemeester en schepenen van als de 
plaatselijke verantwoordelijke voor de goede ruimtelijke ordening en voor het indienen van 
een herstelvordering. 

Het openbaar ministerie moest langdurig en herhaaldelijk aandringen bij het college van 
burgemeester en schepenen om een herstelvordering in te dienen, zelfs hangende de 
strafvordering. Wat dit betreft blijkt uit het dossier een onbehoorlijk bestuur. Ofwel werd een 
nota van de gemeentelijke administratie als herstelvordering ingediend zonder dat het 
college van burgemeester en schepenen daarover beslist had, ofwel werd een 
herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen ingediend zonder dat het 
advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (HRHB) werd gevraagd. 

Naar aanleiding van de bijkomende dagvaarding heeft het college van burgemeester en 
schepenen van op 21 november 2017 volgende herstelvordering ter advies 
voorgelegd aan de Hoge Kaad voor het Handhavingsbeleid. 

'Rekening houden met voornoemde punten worden volgende aanpassingswerken gevorderd 

- verwijderen van de houten afsluiting buiten de straal van 30 m van de hoofdzakelijk 

vergunde residentiële woning. De oppervlakte van de stalling in te korten tot een maximum 

oppervlakte van 40 m2 en mits het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning gezien 

het merendeel van de stalling buiten de 30 m-zone is opgericht en ingeplant tot op de 

perceelsgrens. Het slopen van de hooiopslagplaats. ' 

De HRHB schrijft hierover: 

3.2.4. De Raad merkt op dat, nu het handhavende bestuur "hel bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning" vordert, het indienen van een vergunningsaanvraag geen 

deel uitmaakt van de in artikel 6. 1. 41, § 1, eerste lid Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

voorziene herstelmaatregelen, zodat de Raad niet nuttig met toepassing van artikel 6. 1.7 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening om advies verzocht kan worden en derhalve niet 

bevoegd is om hierover advies te verlenen. 

De Raad wenst te dezen nog het volgende op te merken. 

Ofwel beoogt het college van burgemeester en schepenen in haar hoedanigheid van 

vergunningverlenende overheid dat betrokkene een regularisatieaanvraag indient, in welk 

geval de Raad niet nuttig om advies kan worden verzocht en derhalve niet bevoegd is om 

over een dergelijke regularisatieaanvraag uitspraak te doen. Ofwel beoogt het college van 

burgemeester en schepenen in haar hoedanigheid van handhavend bestuur dat betrokkene 

een herstelmaatregel of, binnen de perken van artikel 6.1,41, §1, tweede lid Vlaamse codex 

Ruimtelijke Ordening, een combinatie van herstelmaatregelen vermeld in artikel 6.1.41,§1, 
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eerste lid Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uitvoert, in welk geval de Raad wél nuttig om 

advies kan worden verzocht. 

In zijn negatief advies van 22 december 2017 concludeerde de HRHB dat: 'Gelet op de 

strijdigheid met de behandelde voorschriften van het BPA ' ''. is de Raad 

van oordeel dat de beoogde aanpassingswerken niet kennelijk volstaan om de plaatselijke 

ordening te herstellen, zelfs los van wat is behandeld in punt 4. 1.5.'. 

In elk geval ligt geen ontvankelijke herstelvordering voor. 

16. Artikel 6. 1.41. VCRO bepaalde tot 28 februari 2018: 

§ 1. Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
herstel/en of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren 
en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen. Dit gebeurt, onverminderd artikel 6. 1. 7 en 6. 1. 18, op vordering van de 
stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op wier 
grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen, vermeld in artikel 6. 1. 1, werden 
uitgevoerd. De herstelvordering wordt ingesteld met inachtneming van volgende regelen : 

1° voor misdrijven die bestaan, of ondermeer bestaan, uit het verrichten van handelingen in 
strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande 
de voor het gebied toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is 
afgeweken, wordt gevorderd : 

a) hetzij de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de 
staking van het strijdige gebruik, 

b) hetzij, zo dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering 
van bouw- of aanpassingswerken; 

c) hetzij, indien het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede 
ruimtelijke ordening, het betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het 
goed door het misdrijf heeft verkregen 
2° voor andere misdrijven dan deze, vermeld in 1°, wordt de betaling van de 
meerwaarde gevorderd, tenzij de overheid die de herstelvordering instelt, aantoont 
dat de plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden 
geschaad, in welk geval één van de maatregelen, vermeld in 1°, wordt gevorderd. 
Voor de diverse onderdelen van éénzelfde misdrijf kunnen verschillende 
herstelmaatregelen worden gevorderd, indien deze voldoende individualiseerbaar 
zijn. 
§ 2. Indien de vorderingen van de stedenbouwkundig inspecteur en van het college 
van burgemeester en schepenen niet overeenstemmen, heeft de vordering van 
eerstgenoemde voorrang. 
§ 3. De rechtbank bepaalt een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen 
en kan, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van 
burgemeester en schepenen, eveneens een dwangsom bepalen. 
§ 4. De herstelvordering wordt bij het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van 
het Vlaamse Gewest of van het college van burgemeester en schepenen, door de 
stedenbouwkundige inspecteurs en de aangestelden van het college van 
burgemeester en schepenen. 
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§ 5. Het vorderingsrecht van de stedenbouwkundige inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen vetjaart in afwijking van artikel 2262bis, § 1, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek als volgt : 
1° in ruimtelijk kwetsbare gebieden : door verloop van tien jaren, te rekenen vanaf de 
dag waarop het misdrijf, vermeld in artikel 6.1.1, gepleegd werd, evenwel met behoud 
van de toepassing van artikel 6. 1. 1, derde lid; 
2° in openruimtegebied : door verloop van tien jaren, te rekenen vanaf de dag waarop 
het misdrijf, vermeld in artikel 6. 1. 1, gepleegd werd; 
3 ° door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf, vermeld in 
artikel 6. 1.1, gepleegd werd : in de gebieden die niet sorteren onder 1° en 2°. 

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke schorsings- en 
sluitingsgronden betreffende burgerlijke rechtsvorderingen volgend uit een misdrijf, 
en aan de gelding van artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering. 

Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, wordt onder « openruimtegebied » 

verstaan: 
1° de landelijke en recreatiegebieden, aangewezen op plannen van aanleg, voor 
zover zij geen ruimtelijk kwetsbaar gebied uitmaken; 
2° de gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, die sorteren onder : 
a) de categorie van gebiedsaanduiding « landbouw » of « recreatie », of 
b) de subcategorie « gemengd openruimtegebied », in zoverre het gebied geen 
onderdeel is van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

§ 6. Op straffe van onontvankelijkheid voegt het bestuur het positief advies, vermeld 
in artikel 6. 1. 7, aan de herstelvordering toe, onverminderd artikel 6. 1. 10, tweede lid. 

De Vlaamse Regering kan nadere formele voorwaarden vastleggen waaraan de 
herstelvordering op straffe van onontvankelijkheid moet voldoen. 

§ 7. De rechtbank bepaalt het bedrag van de meerwaarde. 

Bij een veroordeling tot de betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde kan 
de veroordeelde zich op een geldige wijze kwijten door binnen een jaar na de 
uitspraak de plaats te herstellen in de oorspronkelijke toestand of het strijdige gebruik 
te staken. Hetzelfde geldt ten aanzien van de veroordeling tot bouw- of 
aanpassingswerken. 

De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de berekening van het te vorderen 
bedrag en de betaling van de meerwaarde. 

Artikel 6. 1.42. bepaalde tot 28 februari 2018: 

Indien de herstelvordering van de burgerlijke partij enerzijds en die van stedenbouwkundige 
inspecteur of het college van burgemeester en schepenen anderzijds niet overeenstemmen, 
bepaalt de rechtbank de gevorderde herstelmaatregel die ze passend acht. 
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Beide artikelen werden echter opgeheven door artikel 22 van het decreet van 25 april 2014, 
dat in werking trad op 1 maart 2018. 

Sinds 1 maart 2018 is artikel 6.3.1. VCRO van toepassing. Dat staalt onder de afdeling 
Rechterlijke herstelmaatregelen en bepaalt: 
§ 1. Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde 
overheid, een meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of 
de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat 
gebeurt, met inachtneming van de volgende rangorde : 
1 °  als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 
ordening, het betalen van een meerwaarde; 
2 °  als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van bouw
of aanpassingswerken; 
3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik. 
Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschillende herstelmaatregelen 
gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in het eerste lid. Het bevolen 
herstel dekt steeds de volledige illegaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door 
stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn. 

§ 2. Onder bevoegde overheid als vermeld in deze afdeling, wordt verstaan: het Openbaar 
Ministerie, de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse 
Gewest, alsook de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in 
naam van de gemeente. 

§ 3. De herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, de 
gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester wordt, met naleving van 
artikel 6. 3. 10 en respectieve/ijk in naam van het Vlaamse Gewest of van de gemeente, met 
een gewone brief ingeleid bij het openbaar ministerie. 

De Vlaamse Regering kan nadere formele voorwaarden vastleggen waaraan de 
herstelvordering op straffe van onontvanke/ijkheid moet voldoen. 

§ 4. De rechtbank bepaalt een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en kan, 
op vordering van de bevoegde overheid, ook een dwangsom bepalen. 

§ 5. De meerwaarde is een vergoeding voor het behoud van een ruimtelijke situatie die 
volgens de actuele regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoor
schriften, niet /egaliseerbaar is. Zolang sprake is van een illegale ruimtelijke situatie, geldt 
voor de toepassing van dit artikel een onweerlegbaar vermoeden van niet
/ega/iseerbaarheid. 

De rechtbank bepaalt het bedrag van de meerwaarde. De rechtbank hanteert daarvoor de 
forfaitaire bedragen, bepaald door de Vlaamse Regering, maar kan het aldus bekomen 
bedrag ambtshalve of op verzoek verminderen als dat bedrag kennelijk de vergoeding te 
boven gaat om de schade aan de goede ruimtelijke ordening te herstellen. 

Bij een veroordeling tot de betaling van een meerwaarde kan de veroordeelde zich op een 
geldige wijze kwijten door binnen de termijn, vermeld paragraaf 4, de legaliteit te herstellen 
door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige 
gebruik of het verkrijgen van een regularisatievergunning en uitvoering van de daarin 
begrepen voorwaarden. 
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De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de betaling van de meetwaarde. 

§ 6. De dagvaarding is maar ontvankelijk na overschrijving van de gedinginleidende akte in 
het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen liggen. Elke eindbeslissing die in de 
zaak gewezen is, wordt op de kant van de overgeschreven gedinginleidende akte 
ingeschreven op de wijze, vermeld in artikel 84 van de Hypotheekwet van 16 december 
1851. Bij gebrek aan een overschrijving wordt de eindbeslissing ingeschreven op de kant 
van de overschrijving van de titel van verkrijging. 

Artikel 6.3.2. luidt : Als de herstelvordering van de burgerlijke partij niet overeenstemt met de 
herstelmaatregelen, voorgeschreven met toepassing van artikel 6.3.1, bepaalt de rechtbank 
de herstelmaatregelen die ze passend acht. 

17. De rechtbank beveelt ambtshalve het herstel wat betreft de feiten onder A en C. De 
uitgevoerde werken zijn immers fundamenteel in strijd met de bestemmingsvoorschriften en 
het herstel is noodzakelijk voor het vrijwaren van de goede ruimtelijke ordening en is niet 
onredelijk. 

BURGERRECHTELIJK 

18. De burgerlijke partij vordert de beklaagden een verbod op te leggen om verder de 
traiteurszaak te exploiteren, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per 
dag. 

De burgerlijke partij vordert eveneens een schadevergoeding van 200 euro per maand voor 
de ondervonden hinder en dit gedurende 17 jaar. 

19. In zover de vordering van de burgerlijke partij gesteund is op de telastlegging B is de 
rechtbank niet bevoegd daar over te oordelen gelet op de vrijspraak voor deze telastlegging. 

De burgerlijke partij haar klacht betrof echter ook de wederrechtelijk opgerichte constructies 
vermeld onder de telastleggingen A en B. 

Ook daardoor heeft de burgerlijke partij schade geleden. Een schadevergoeding van 1.000 

euro vormt een billijke vergoeding. 

20. De mogelijkheid bestaat dat andere personen dan de burgerlijke partijen schade 
veroorzaakt door de bewezen verklaarde misdrijven hebben geleden. 
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Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv) moet 
de rechtbank die burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

BIJDRAGEN en KOSTEN 

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

22. De beklaagden moeten elk 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. 

23. De beklaagden moeten ook elk 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 
51,20 euro. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 41 van de wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 44, 65, 66, 100 van het Strafwetboek, alsmede alle artikelen 
vermeld in de dagvaarding; 
1382, 1384 Burgerlijk Wetboek; 
2 KB 26.10.2007 ; 
1022 Ger. W. ; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
162.163.179.182.184.185.189.190.191.194 Wetboek strafvordering alsook de overige 
wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis, 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 
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STRAFRECHTELIJK 

Ontslaat van rechtsvervolging voor de telastlegging B. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.1, A.2, C.1 en C.2 samen tot een geldboete van 1.500 euro, 

vermeerderd met 50 opdeciemen tot 9.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 2 
maanden, de feiten gedeeltelijk voor als na 1.1.2012 gepleegd zijnde. 

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. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 

Ontslaat {an rechtsvervolging voor de telastlegging B. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en 
bewezen verklaarde telastleggingen A.1, A.2, C.1 en C.2 samen tot een geldboete van 1.500 

euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 9.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van 2 maanden, de feiten gedeeltelijk voor als na 1.1.2012 gepleegd zijnde. 

Veroordeelt haar 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. 



Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 
euro. 

Gerechtskosten 

en Veroordeelt 
hoofdelijk tot 
539, 13 euro. 

betaling van de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt het herstel door het verwijderen van: 

1. het betonnen plateau met afsluiting met een oppervlakte van 90m2 op het perceel 
gelegen te , kadastraal gekend als 

2. de koelcel met een oppervlakte van 28m2 op het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als 

3. de hooiberging en de stalling op het perCAAI nAIAnAn IA 
kadastraal gekend al� 

en dit inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput met 
zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief is. 

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 veroordeelden. 
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RECHTOANK VAN EERSTF. AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, 0 TWAALFDE kamer, zetelend in strafzaken, van 24.4.18 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij toelaatbaar en deels gegrond. 

Veroordeelt en 
hoofdelijk om te betalen aan de burgerlijke partij het bedrag van 1.000 euro, te 
vermeerderen met de gerechtelijke intrest op de hoofdsom vanaf vandaag tot de dag van 
volledige betaling. 

Houdt ambtshalve de overige burgerrechtelijke belangen aan. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de 0 twaalfde kamer van de 
correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 24 april 2018, bestaande 
uit Jan Van den Berghe, ondervoorzitter en Anne-Marie Van den Berghe, griffier, in 
aanwezigheid van Pieter Pappens, gerechtelijk stagiair bij het parket van de procureur des Konings van Oost
Vlaanderen, bij beslissing dd. 23 maart 2018 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangeduid om, met ingang 
van 1 april 2018, het ambt van openbaar ministerie bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg 
van Oost-Vlaanderen geheel uit te oefenen; 

(__ __ _ 

Anne-Marie 'fan den Berghe Jan Van den Berghe 
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