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ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

2e blad t 

geboren te op 

geboren te op 

⇒ Ter terechtzitting van 28 december 2020 beiden vertegenwoordigd 
door mr. advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A. Gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van gronä voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuïgen, allerlei materialen, materieel of afval 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 gewoonlljk 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 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: 

1, 
door het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van allerhande materiaal en 
materieel, zoals onder meer houten en metalen palen, houtopslag, rubberen banden (OK 2) 
op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 

eiRendom van ~eboren te op 
m van geboren te :>p 

beiden wonende te bij akte d.d. 10 maart 2010 verleden door 
notari~ te 

Ie. in de periode van 22 september 2015 {stuk 3 OK 2l tot en met 15 iuoi 201s 
.{m.ik440K2) 
door 
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2. 
door het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van allerhande materiaal en 
materieel, zoals onder meer stro- en hooibalen (OK 1) 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

en van 
belden wonende te 

te 

kadastraal gekend als 
e:eboren te 

Jeboren te op 
bij akte d.d.19 april 2012 verleden door notaris 

h 
n 

in de periode van 9 ruli 2014 Cstuk 2 OK 1) tot en met 15 juni 2018 !stuk 44 OK 

door 

(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lld 1, 1", en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. S, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, 
vóór 1 maart 2018 strafbaar gesteld door 6.1.L lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

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, het2ij 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, te hebben uiteevoerd, voortgezet 
of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 
namelijk: 
door een metalen afdak te hebben opgericht (OK 2} 
op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 

eeboren te eigendom van 
en van 

beiden wonende tP 
notaris te 

geboren te 
bij akte d.d. 

op 
,erleden door 

Te 
door 

in de periode van 24 [anuari 2014 tot en met 15 april 2015 (stuk 50 OK 2) 

(art. 4.1.1., 3• en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 
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C. Gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens 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 gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 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: 

door de terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertuigen, zoals een 
vrachtwagen en een landbouwtractor (OK 2} 
op het perceel J;ielegen te 

eigendom van 
en van 

beiden wonende te 
notaris te 

kadastraal gekend als 
geboren te ::,p 

geboren te op 
bij akte d.d. 10 maart 2010 verleden door 

Te in de periode van 22 september 2015 {stuk 3 OK 2} tot en met 15 iunj 2018 
[stuk 44 OK 21 
door 

(art. 4.2.1., s•, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lld 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 strafbaar gesteld door 6.1.1. lid 1, 1 •, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 

De dagvaarding werd ingeschreven in het vergunningenregister van de plaats waar de 
onroerende goederen zijn gelegen en op het kantoor Rechtszekerheid van de plaats waar de 
onroerende goederen zijn gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 28 december 2020. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 
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3. 

3.1 

1. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Overzicht van de feiten 

Seblad Î 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, verbonden aan het Agentschap Inspectie RWO, 
maakte op 9 juli 2014 een pv op met betrekking tot een inbreuk ruimtellike ordenin~ In de 

te kadastraal gekend als 
met als bestemming agrarisch landschappelijk waardevol gebied. De belde percelen zijn de 
volle eigendom van de huwgemèenschap van beklaagden. Er werd meer bepaald vastgesteld 
dat op perceel op de grens met percelen en stro- en hooibalen worden 
gestapeld en dat het perceel achteraan werd opgehoogd. 

Tweede beklaagde verklaarde bij verhoor op 8 november 2014 dat het perceel ondertussen 
hersteld is qua hoogte om problemen te vermijden met hun buren. Ze hadden het perceel 
verhoogd omwille van wateroverlast en waren niet op de hoogte van de wetgeving. Wat de 
hooibalen betreft verklaarde zij dat volgens hen {eerste en tweede beklaagde) de hooibalen op 
het perceel mogen staan. De balen worden ter plekke geopend om hun dieren te voederen die 
op het perceel verblijven. Tweede beklaagde ging zelf onderzoeken of de hooibalen daar 
mochten staan en het resultaat van haar onderzoek overmaken. 
Bij navolgend pv van 13 juli 2015 van de stedenbouwkundig inspecteur, bleek dat -de stro- en 
hooibalen nog steeds aanwezig waren op het terrein en dat er ook diverse andere materialen 
werden gestapeld. 

2. 
Op 22 september 2015 ging de stedenbouwkundig inspecteur nogmaals langs bij beklaagden 
waarbij werd vastgesteld dat op het perceel, kadastraal gekend als 

:het desbetreffend perceel is volle eigendom van de huwgemeenschap van beklaagden), 
allerhande materialen worden gestapeld en dat er een metalen afdak is geplaatst zonder 
vergunning. Onder dit afdak stond een aanhangwagen met huifkar en een tractor. Naast dit 
afdak stond een vrachtwagen. 

Het Agentschap Inspectie RWO maande beklaagden aan tot een vrijwillig herstel binnen de 
drie maanden, hetgeen niet gebeurde. Op 3 januari 2016, 17 april 2016 en 5 februari 2018 
werd de huidige toestand nagegaan door de PZ waarbij werd vastgesteld dat de 
situatie onveranderd was en dat er nog steeds allerhande materialen gestockeerd lagen op het 
perceel. Beklaagden stelden zich bovendien agressief op naar de inspectiediensten. 

Op 15 Juni 2018 ging de PZ opnieuw ter plaatse alwaar zij eerste beklaagde aantroffen 
en met hem een rondgang maakten op het terrein. Er werd vastgesteld dat op het terrein waar 
het paard is gestald, de hooi- en strobalen zijn verwijderd. Het schuilhok voor het paard staat 
er nog steeds. Het terrein aan de overzijde van de straat Is grotendeels schoongemaakt, de 
materialen zijn verwijderd, enkel de metalen constructie waaronder de vrachtwagen 
geparkeerd stond staat er nog. Ook de koets stond nog op het terrein gezien deze nog werd 
gebruikt door eerste beklaagde. Eerste beklaagde wilde ter gelegenheid van dit bezoek niet 
verhoord worden. 
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Hij verklaarde wel wat de reliëfwijziging betreft, dat deze noodzakelijk was om wateroverlast 
bij de buren te vermijden. De reliëfwijziging zou echter ook maar enkele centimeter betreffen. 

3. 
Bij gewone brief van 17 november 2015 werd een herstelvordering ingeleid door de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur voor perceel De Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering verleende een positief advies. Het herstel in oorspronkelijke staat 
wordt gevorderd, concreet het verwijderen van de gestapelde stro- en hooibalen, verwijderen 
van de aangevoerde aarde, verwijderen van alle gestapelde materialen/tegels, constructies ... 
(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein, en dit binnen een 
termijn van negen maanden onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag 
vertraging. 

Bij brief van 4 september 2019 werd een herstelvordering ingeleid door de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur voor het perceel . Er werd positief advies verleend door de 
Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering op 15 februari 2019. Het herstel in oorspronkelijk 
staat wordt gevorderd, concreet het volledig ontruimen van het perceel door het verwijderen 
van alle gestapelde materiaal, materieel en afval. De geplaatste voertuigen moeten worden 
verwijderd. Het opgerichte afdak moet worden verwijderd. Het perceel moet worden 
teruggebracht naar de oorspronkelijke toestand, .namelijk dat van agrarisch landschap. Het 
herstel wordt gevorderd binnen een termijn van zes maanden en onder verbeurte van een 
dwangsom van 125 euro per dag vertraging. 

4. 
Op de zitting van deze rechtbank van 8 juni 2020 verklaarde de raadsman van beklaagden dat 
alle materialen, hooibalen en voertuigen weg waren. Enkel het afdak was nog aanwezig. Van 
het afdak zouden beklaagden een schuilhok voor weidedieren willen maken. Het afdak zou 
immers reeds dienst doen als een soort schuilhok. De behandellng van de zaak werd uitgesteld 
om nazicht te doen. 

Op 5 december 2020 werd nazicht gedaan. Het metalen afdak waar op 15 juni 2018 een 
vrachtwagen onder stond, was er nog steeds. Er stond nu een landbouwkar, koets en 
aanhangwageri· onder. De metalen constructie is opgebouwd uit meerdere ronde metalen 
palen waarop een naar de voorzijde oplopend dak ligt. Uit uiterste deel aan de voorzijde van 
het dak is niet ondersteund. Het dak zelf is op talrijke plaatsen beschadigd. Geen enkele zijde 
van de constructie is voorzien van een afsluitende houten wand. De oppervlakte aan de 
binnenzijde gemeten is 3,4 x 11,8 ( = 40,12 vierkante meter). Het schuin dak was op het laagste 
punt (dus de achterzijde) hoger dan drie meter. 
Tweede beklaagde verklaarde dat het de bedoeling was dat ze de drie voertuigen ging 
verplaatsen. Op 10 december 2020 stuurde tweede beklaagde een mall naar de politie met 
een foto van de leegstaande constructie. 
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3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens inbreuken op de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, met name: 

2. 

het gewoonlijk gebruiken van een terrein voor de opslag van allerhande materiaal en 
materieel, zoals onder meer houten en metalen palen, houtopslag, rubberen banden, 
in de periode van 22 september 2015 tot en met 15 juni 2018 op het perceel en 
de opslag van stro- en hooibalen in de periode van 9 juli 2014 tot en met 15 juni 2018 
op het perceel 
het optrekken of plaatsen van een constructie zonder of in strijd met een geldige 
vergunning door een metalen afdak te hebben oo~ericht in de periode van 24 januari 
2014 tot en met 15 april 2015 op het perceel en 
het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van 
voertuigen, wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning, 
door het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertuigen, 
zoals een vrachtwagen en een landbouwtractor in de periode van 22 september 2015 
tot en met 15 juni 2018 op het perceel 

Op de zitting van 28 december 2020 werden de feiten op zich niet betwist, behalve dat de 
raadsman van beklaagden meent dat het metalen afdak een stal voor weldedleren is waarvoor 
geen vergunning vereist is. 

3. 
Gelet op de vaststellingen op 9 juli 2014, 13 juli 2015, 22 september 2015, 3 januari 2016, 17 
april 2016, 5 februari 2018 en 15 juni 2018 en de foto's in het stra~dossier staat het voor de 
rechtbank vast dat beklaagden de in de dagvaarding vernoemde percelen gewoonlijk 
gebruikten voor de opslag van allerlei materialen en afval, een perceel gewoonlijk gebruikten 
om voertuigen op te parkeren en een metalen afdak plaatsten zonder vergunning. 

Beklaagde stellen dat het metalen afdak gebruikt wordt bij hun commerciële activiteit van de 
organisatie van huifkartochten. Het vertrek en de aankomst van deze tochten gebeurt vanuit 
taverne . Er wordt met de paardenvrachtwagen naar de luifel gereden waar de 
paarden worden ingespannen en · klaargemaakt. De constructie zou dan tijdelijk beschutting 
bieden van dieren vooraleer ze worden ingezet voor de huifkartochten. 

Het metalen afdak is voor de rechtbank geen vrijgesteld schuilhok voor weidedieren. Ten tijde 
van de feiten en tot 1 mei 2015 waren de voorwaarden voor een schuilhok voor weldedieren: 
"3° een schuifhok voor weidedieren op een onbebouwd goed. Het schuilhok heeft houten 
wanden, een maximale oppervlakte van 20 vierkante meter, een maximale hoogte van 3 meter 
en minstens één volledig open zijde" (artikel 5.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
nodig is). Het afdak was bij de plaatsing aldus manifest te groot en tevens was het te hoog en 
waren er geen houten wanden, zelfs helemaal geen wanden. Er moest ten tijde van de 
plaatsing van het afdak dus in elk geval een vergunning aangevraagd worden, ook wanneer het 
afdak dienst deed als schuilhok. 
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Sinds 29 september 2016 zijn de voorwaarden voor schuilhokken voor weidedieren die 
vrijgesteld zijn versoepeld. De voorwaarden luiden thans: "3• schuilhokken voor weidedieren. 
De schuilhokken hebben houten wanden, een maximale hoogte van drie meter en mfnstens één 
volledig open zijde. De totale oppervlakte is beperkt tot veertig vierkante meter per 
aaneengesloten groep van percelen in één eigendom". 
Deze voorwaarden zijn wat betreft oppervlakte en hoogte meetbaar en niet voor interpretatie 
vatbaar. Het afdak van beklaagden is duidelijk nog steeds te groot en te hoog. Bovendien moet 
het hok over houten wanden beschikken. In casu zijn er geen wanden. 
Tenslotte doet het afdak geen dienst als schuilhok voor weidedieren en is het ook niet geschikt 
als schuilhok. Het terrein wordt niet gebruikt als weide, bij geen enkele vaststelling werden 
dieren aangetroffen bij het afdak, doch steeds voertuigen. Zelfs op het aangekondigd moment 
van nacontrole op 5 december 2020 stonden er voertuigen onder het afdak. Het afdak biedt 
bovendien geen effectieve schuilplaats voor dieren nu er gaten in het dak zitten en er geen 
wanden zijn. Dat het afdak gebruikt wordt in het kader van huifkartochten doet aan deze 
vaststellingen geen afbreuk. Beklaagden beschikken bovendien reeds over een schuilhok voor 
hun paarden op het perceel 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig G!rtikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2, B en C 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 
beklaagden 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: ie moet 
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagden stoorden zich niet aan de vergunningsplicht en gebruikten hun percelen voor het 
gewoonlijk stapelen van allerlei materialen, hooibalen en afval en parkeerden er allerlei 
voertuigen. Bovendien richtten zij een groot lelijk metalen afdak op zonder vergunning. Pas na 
bijzonder vele aanmaningen ontruimden zij de percelen. De percelen zijn gelegen in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en worden omgeven door weilanden en 
landbouwgrond. De overtredingen verstoorden het agrarisch landschap en het natuurlijke 
karakter. Beklaagden stelden door de handelingen hun eigen persoonlljke en commerciële 
belangen boven het belang van een goede ruimtelijke ordening. 

3. 
De eerste beklaagde is 61 Jaar oud en liep in het verleden één politionele veroordeling op. 
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De tweede beklaagde is 60 jaar oud en werd op 14 mei 2018 correctioneel veroordeeld wegens 
een milieumisdrijf. 

4. 
De rechtbank ls van oordeel dat de hiernavolgende geldboetes passend zijn gelet op de ernst 
van de feiten en nood2akelijk zijn om beklaagden ervan te weerhouden nog misdrijven te 
plegen. Gelet op de inspanningen die beklaagden deden om hun percelen te ontruimen wordt 
een deel van de geldboetes opgelegd met de gunst van het uitstel. Beklaagden moeten 
beseffen dat dit een gunst is en dat het uitstel kan worden herroepen wanneer zij opnieuw 
misdrijven zouden plegen. 

4. HERSTELVORDERING 

Gelet op het vastgestelde herstel wat betreft de gestapelde materialen, hooi- en strobalen en 
gestalde voertuigen 1s de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
wat dat betreft zonder voorwerp. 

Gelet op het feit dat beklaagden niet vervoled worden voor een reliëfwiJziging en het 
oprichten van een constructie op het perceel en de herstelvordering noodzakelijk geënt 
moet zijn op een bewezen misdrijf, is de herstelvordering wat dat betreft onontvankelijk. 

Zowel de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur als het openbaar ministerie vorderen de 
afbraak van het metalen afdak op het perceel De herstelvordering is wat dit betreft 
intern en extern wettig en werd enkel vanuit de bekommernis om een goede ruimtelijke 
ordening gemotiveerd. De herstelvordering strookt met de wet en berust niet op 
machtsoverschrijding of machtsat.vending. Het herstel is nog niet uitgevoerd en dus nog 
steeds noodzakelijk om een einde te stellen aan de wederrechtelijk vastgestelde toestand. De 
gevolgen van het misdnjf zijn niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening en 
een minder verregaand herstel in de vorm van een meerwaarde of aanpassingswerken 
volstaat niet. Het afdak nodigt uit tot het gewoonlijk stallen van all~rlei voertuigen, valt niet 
onder de vrijstelling van schuilhok voor weidedieren, is ruimtelijk niet aanvaardbaar en een 
visuele smet op het landschap. 

De hierna bepaalde termijn geeft beklaagden voldoende de nodige tijd om de 
herstelmaatregel uit te voeren of alsnog de toestand te pogen regulariseren met een 
vergunning. 

Gelet op het talmen van beklaagden om tot het volledige herstel over te gaan, wordt terecht 
de verbeurte van een dwangsom gevorderd. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een 
gepaste en noodzakelijke aansporing om het herstel uit te voeren. 

De termijn die beklaagden thans nog voor de uitvoering van de herstelmaatregelen wordt 
verleend, brengt mee dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, 
Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelden pas de 
dwangsom zal kunnen verbeuren. 
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De rechtbank machtigt de burgemeester van de stad en de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur tot de ambtshalve uitvoering van het herstel indren beklaagden 
niet vrijwülig tot uitvoering overgaan. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

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

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, 185, 189, 190, l90ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 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), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.Ol.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W.10.2.1994; {uitstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

1, 

De rechtbank: 

en 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2, 
Bene; 

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

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
2.400,00 EURO, zijnde een geldboete van 300,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(xS); 

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

verleent eerste beklaagde GEWOON UrTSTEL Yi'O de tenujtyoedeggjng van de HELFT 
van de oeselesde geldboete voor een periode van 3 Jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen • vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste 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 eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van S0,00 euro overeenkomstig artikel 91, 21it tid van het koninklijk besluit 

van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artfkel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 

betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.l, A.2, 
Ben C; 

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

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
2.400,00 EURO, zijnde een geldboete van 300,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(x8); 

1 
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zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde tennijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van 3 jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bildragen - vergoeding 

De rechtbank: 

Kosten 

spreekt in hoofde van tweede 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 tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

veroordeelt tweede 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 bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

oe rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelifk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 58,Z6 euro_ 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur voor 
zover deze slaat op de rellëfwijziging en de oprichting van een constructie op het 
perceel niet-ontvankelijk; 
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verklaart de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
aangaande het verwijderen van materialen, stro- en hooibalen, afval en gestalde 
voertuigen zonder voorwerp; 

beveelt aan beklaagden hoofdeli[k. op vordering van de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur en het ooenbaar ministerie. over te ,raan tot het 
herstel van de plaats te perceel in in de 
oorspronkelijke toestand binnen een termijn van negen maanden door: 

o het afbreken van het metalen afdak alsook de eventuele vloerplaat en 
fundamenten; 

o verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
door beklaagden elk een dwangsom van 100 euro zal worden verbeurd per dag 
vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de 
termijn van negen maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is 
getreden, 

zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 6.3.6 VCRO de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar onmiddellijk met een beveiligde zending ervan op de 
hoogte brengen als zij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig hebben uitgevoerd; 

machtigt de burgemeester van de stad en/of de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur, indien het herstel niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde 
termijn, om ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien, overeenkomstig artikel 
6.3.4 VCRO, op kosten van de veroordeelde, 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op VUFENlWINTIG JANUARI 
TWEEDUIZEND EENENTWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde, 013M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voor2itter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
~ nd ~ riffler 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Open baar Ministerie . 
Dendermonde, de 2 6 JAN. 2021 

De ariffier.hnt'\fn "30 dienst, 

griffier-hoofd van dienst 

Eerste substituut-procureur des Konings 




