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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

geboren te op 
ingeschreven te 

nationaliteit 
. van Belgische 

:::::> Ter terechtzitting van 04 mei 2020 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat t1 

1. TENlASTELEGGING 

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

functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een geldige 
vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
buiten de gevallen bedoeld In de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie 
ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op de percelen gelegen t e kadastraal gekend als 
en (voorheen en , eigendom van 

geboren te op en van 
geboren te op belden wonende te 
door aankoopakte van 26.04.2000, verleden door notaris te en 
verkregen Ingevolge akt e ruilverkaveling verleden voor het 2d• aankoopcomit é 

een oprit met een breedte van Sm, die toegang geeft tot de mestput, een oprit met een 
breedte van lOm die toegang geeft tot de voedersllo en een oprit met een breedte van lOm 
die wordt gebruikt voor het laden van stalmest, te hebben aangelegd en de straatgracht over 
dezelfde breedtes t e hebben ingebuisd, zonder stedenbouwkundige vergunning 

(art. 4.1.1., 3• en g•, 4.2.1., 1•, b}, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1 . .1. lid 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

te In de periode van 1 augustus 2014 tot en met 1 september 2014. op een niet 
nader bepaalde datum 

* * 
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2. PROCEDURE 

2.1 Algemeen 

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

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar de 
onroerende goederen zijn gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 4 mei 2020. 

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

2.2 Ambtshalve onderzoek verjaring 

De te last geiegde feiten situeren zich voor beklaagde in de periode van 1 augustus 2014 tot en 
met 1 september 2014. Deze feiten zijn, voor zover bewezen, de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, daar zij onderling verbonden zijn door 
eenheid van doel en verwezenlijking, waarvan de termijn van verjaring voor het geheel van de. 
feiten slechts begint te lopen vanaf het laatste feit, dit is op 1 september 2014. De te last 
gelegde feiten betreffen een wanbedrijf met een verjaringstermijn van vijf jaar. 
Ingeval van stuiting van de verjaring van de strafvordering begint een nieuwe termijn van 
gelijke duur te lopen. 

De verjaring van de strafvordering werd laatst geldig gestuit op 11 oktober 2018 door de brief 
van de stad waarmee de herstelvordering werd ingeleid bij het parket. 

Sindsdien is geen vijf jaar verstreken. De strafvordering is niet vervallen door verjaring. 

2.3 Verbetering van de t enlast elegging 

Beklaagde wordt vervolgd voor het aanleggen van drie opritten zonder vergunning, namelijk 
een oprit met een breedte van Sm, die toegang geeft tot de mestput, een oprit met een 
breedte van lOm die toegang geeft tot de veerdersilo en een oprit met een breedte van lOm 
die wordt gebruikt voor het laden van stalmest. Gelet op de feitelijké gegevens in het 
strafdossier, blijkt deze omschrijving niet correct. De rechtbank heromschrijft de ten laste 
gelegde feiten daarom als volgt: 

"( ... ) een oprit met een breedte van Sm, die toegang geeft tot de mestput, een oprit met een 
breedte van 10m die toegang geeft tot de voerdersi/a te hebben aangelegd en een oprit te 
hebben verbreed naar een oprit met een breedte van 20m die wordt gebruikt voor het laden 
van stalmest en de straatgracht over dezelfde breedtes te hebben ingebulsd, zonder 
stedenbouwkundige vergunning. 
r ... r 
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De rechtbank heeft de raadsman van beklaagde op de zitting van 4 mei 2020 verzocht om zich 
te verdedigen op deze overwogen verbetering van de tenlastelegging en zijn verweer had 
hierop betrekking. De raadsman van beklaagde beweerde dat de oprit voor het laden van 
stalmest geen 20 meter was, maar 15 meter. Dit blijkt echter niet uit de gegevens van het 
strafdossier. De oprit was in elk geval bij de vaststellingen op 31 mei 2017 20 meter breed 
gelet op het gevoegde plan bij het pv. Ook uit de regularisatieaanvraag van 2014 blijkt dat deze 
oprit toen 20 meter breed was. Eveneens wordt in de vergunning van 4 september 2019 die 
door de raadsman aan ~et dossier werd gevoegd op pagina 3 melding gemaakt van deze 
bestaande oprit van 20 meter als volgt: "De aanvraag betreft de regularisatie van een 
grachtoverwelving van de meest noordelijke oprit {oprit 3} langsheen de Hierbij 
wordt de bestaande overwelving met een breedte van 20m, die vergund werd voor een breedte 
van lOm, beperkt tot 15m. Er wordt voorgesteld om hierbij gebruik te maken van 
geperforeerde buizen met een diameter van 600mm om de waterbergende capaciteit van de 
gracht te waarborgen." Ook bij de hoorzitting op 14 augustu~ 2019 heeft de raadsman van 
beklaagde gesteld dat de oprit 20 meter breed is: "Er werd recentelijk een oprit aangelegd van 
20m, die slechts vergund werd over een breedte van lOm. Deze oprit zou nu herleid worden tot 
een breedte van 15m."(zie pagina 6 van de regularisatievergunning in de conclusie van 
beklaagde). Het staat aldus voor de rechtbank vast dat de betreffende oprit het meest ten 
noorden gelegen wel degelijk 20 meter breed Is. 

Telkens hierna verwezen wordt naar de enige tenlastelegging betreft het de tenlastelegging 
zoals hier verbeterd. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
De bevoegde ambtenaar ruimtelijke ordening stelde op 31 mei 2017 vast dat beklaagde 

de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning van 15 december 
2014 niet naleefde. In het pv werd geen precieze omschrijving gegeven van de geviseerde 
handelingen. Wei werd er een plannetje gevoegd met aanduiding van vijf opritten, namelijk 
een oprit van 4 meter, een oprit van 6 meter, een oprit van 8 meter, een oprit van 10 meter en 
een oprit van 20 meter (zie stuk 9). 

2. 
De vergunning van 15 december 2014 die niet werd nageleefd, betrof een beslissing over een 
aanvraag tot een regularisatie voor het aanleggen van drie overwelvingen/opritten als 
toegangsweg naar het bestaand landbouwbedrijf gelegen in dE in 

De bouwplaats ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het landbouwbedrijf betreft 
een groot melkvee bedrijf. 

I 
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De regularisatieaanvraag betrof de aanleg van twee nieuwe opritten (één van 5 meter en één 
van 10 meter) en één verbreding van een bestaande oprit naar 20 meter. De straatgracht 
langsheen de werd hiervoor op drie plaatsen ingebuisd. 

De vergunning werd afgeleverd onder de volgende voorwaarden: 
Één oprit van 5 meter en twee opritten van 10 meter. Elke overwelving gebeurt met 
een betonnen buis met een binnendiameter van minimum 400 millimeter. De 
overwelving moet afgewerkt worden met een kopmuur. 
De oprit van 20 meter mag slechts 10 meter breed zijn. 
De zone buiten de opritten moet in de oorspronkelijke staat worden hersteld (met gras 
begroeide berm). 

Er werd gemotiveerd dat de drie overwelvingen hier aanvaardbaar zijn om toegang te hebben 
naar de landbouwinstallaties (mestput, voedersleufsilo, toegang tot stalmest). 

Het derdenberoep tegen deze vergunning werd niet ingewilligd door de deputatie bij besluit 
van 2 april 2015 en er werd eenzelfde voorwaardelijke vergunning verleend. 

2. 
Beklaagde werd ondervraagd op 6 september 2017. Hij verklaarde dat hij de 
werken zelf zonder architect had uitgevoerd vermoedelijk op 16 augustus 2014 en de werken 
duurden twee dagen. Hij had de bestaande oprit verbreed en twee nieuwe opritten aangelegd. 
Hij dacht dat hij hiervoor geen vergunning nodig had. Hij had intussen een 
regularisatievergunning ingediend. Deze was geweigerd wat betreft de oprit van 20 meter. 
Deze mocht pas 10 meter zijn omwille van het waterbergend vermogen wou 
graag een minnelijke schikking krijgen en zijn raadsman stuurde deze vraag naar de politie in 
een brief van 12 januari 2018. 

3. 
Met brief van 11 oktober 2018 werd er een herstelvordering ingeleid bij het parket door de 
gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur. Deze herstelvordering kreeg een gunstig advies 
van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. De Hoge Raad had wel om bijkomende 
uitleg verzocht omdat het pv van 31 mei 2017 niet precies bepaalde wat de overtredingen 
waren. De ambt enaar verduidelijkte in een mail dat de gracht van 20 meter niet versmald 
werd naar 10 meter en dat de gracht dus nog deels opnieuw moest worden aangelegd. Ook 
waren de drie overwelvingen niet op een technisch correcte manier uitgevoerd. Het 
gevorderde herstel werd door de Hoge Raad geformuleerd als: ''het uitvoeren van bouw- of 
aanpassingswerken conform de voorwaardelijke vergunning van de deputatie van 2 april 
2015". 

4. 
Uit stukken neergelegd door de raadsman van beklaagde blijkt er nadien nog een 
regularisat ieaanvraag te zijn ingediend door 

Bij besluit van 25 april 2019 weigerde de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de 
regularisatievergunning van voor de regularisatie van een grachtoverwelving 
met een totale breedte van 15 meter en het rooien van een boom. Hiertegèn ging beklaagde in 
beroep. 
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Bij beslult van 4 september 2019 werd het beroep ontvankelijk en gegrond verklaard door de 
gewestelijke omgevlngsambtenaar. Er werd aldus vergunning verleend voor een 
grachtoverwelving met een totale breedte van 15m en het rooien van een boom. Er werd 
onder meer geargumenteerd dat de aanvraag noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van dit 
volwaardige melkveebedrijf. Een oprit met een grachtoverwelving is noodzakelijk, omdat deze 
gebruikt wordt voor het vullen van de sleufsilo's en voor het leveren van voeder. Hierbij is een 
grachtoverwelving van 15m breed noodzakelijk opdat de z.ware voertuigen op een ordentelijke 
wijze op de relatief smalle kunnen geraken zonder de zachte berm langs de 
gemeenteweg te beschadiging. Ook dient hiervoor één boom gerooid. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het oprichten van constructies 
zonder vergunning, namelijk een oprit van 5 meter breed die toegang tot de mestput geeft, 
een oprit van 10 meter breed die toegang geeft tot de voerdersilo, een verbreding van een 
oprit tot een breedte van 20 meter die gebruikt wordt voor het laden van stalmest en het 
in bulzen van de straatgracht over dezelfde breedtes in augustus 2014. 

Beklaagde vraagt de vrijspraak. 

2. 
Beklaagde legt foto's neer van het geoloket waaruit moet blijken dat de drie opritten er al 
waren In 2012 en beklaagde dus in 2014 geen opritten zou hebben aangelegd. 

Deze conclusie is manifest onjuist. Op de foto's van 2012 zijn inderdaad drie opritten te zien, 
maar op de foto van 31 mei 2017 zijn duidelijk vijf opritten te zien. Dit komt volledig overeen 
met hetgeen waarvoor beklaagde wordt vervolgd, namelijk het aanleggen van twee nieuwe 
opritten en het verbreden van éen oprit. Hetgeen in conclusie wordt opgeworpen, namelijk 
dat de kleinste opritten zichtbaar op de luchtfoto van 2012 de opritten zijn die toegang geven 
tot de mestput en de voersilo, is niet correct. Uit het plan (stuk 33 van het strafdossier) dat 
beklaagde gevoegd had bij zijn eerste regularisatieaanvraag blijkt immers dat de kleinste 
opritten zichtbaar op de luchtfoto van 2012 de opritten zijn voor de melkophaling. Bovendien 
verklaarde beklaagde zelf in zijn verhoor op 6 september 2017 dat hij in augustus 2014 twee 
nieuwe opritten had aangelegd en één oprit had verbreed. 

Het verweer van beklaagde dat hij geen opritten heeft aangelegd of verbreed is aldus niet 
dienstig. Het staat voor de rechtbank vast dat beklaagde in augustus 2014 een oprit van 5 
meter breed en een oprit van 10 meter breed nieuw heeft aangelegd en een bestaande oprit 
heeft verbreed naar een oprit van 20 meter breed. 

3. 
Beklaagde voert daarnaast aan dat de opritten eigenlijk vielen onder de vrijstelling van artikel 
5, 6" van het besluit van 16 juli 2010 tot bepaling van de stedenbouwkundige handelingen 
waarvoor geen omgevingsvergunnlng nodig Is. Beklaagde had dus eigenlijk nooit een 
regularisatievergunning moeten indien. Dit verweer Is gedeeltelijk dienstig. 
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Het beslult van 16 juli 2010 stelde in artikel 5.2, 3• (niet 6•) vanaf 18 februari 2014 en ten tijde 
van de ten laste gelegde feiten dat een stedenbouwkundige vergunning niet nodig is voor de 
plaatsing van de volgende zaken, als ze in agrarisch gebied in de ruime zin liggen: 3• de strikt 
noodzakelijke toegangen tot en opritten naar de agrarische bedrijfsgebouwen, inclusief de 
bedrijfswoning. 

De opritten liggen wel degelijk In agrarisch gebied en gelet op de foto's in het strafdossier Is de 
rechtbank van oordeel dat de opritten inderdaad toegang verlenen tot bedrijfsgebouwen in de 
brede zin van het woord en biJ gebrek aan een sluitende definitie van het begrip 
'bedrijfsgebouw'. 
Gelet op de motiveringen en adviezen van de latere regularisatievergunningen van 15 
december 2014 en 4 september 2019 blijkt dat de drie opritten wel degelijk noodzakelijk zijn 
voor de toegang tot de agrarische bedrijfsgebouwen. De breedte echter van de meest 
noordelijke oprit van 20 meter is klaarblijkelijk niet noodzakelijk. Deze oprit is slechts 
noodzakelijk voor zover deze 15 meter breed Is. 

De tenlastelegging is in die zin slechts bewezen voor zover zij betrekking heeft op de 
verbreding van de meest noordelijke oprit die gebruikt wordt voor het laden van stalmest tot 
een breedte van 20 meter. Aangezien de aanleg van de twee nieuwe opritten viel onder de 
vrijstelling, was er geen vergunning nodig. 

Beklaagde wordt niet vervolgd voor het niet naleven van de vergunning van 15 december 2014 
zodat de rechtbank niet moet onderzoeken of beklaagde de vergunningsvoorwaarden 
naleefde, ook niet wat betreft de afwerking van de inhuizingen. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
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 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, zijn gezinsteestand en arbeidssituatie, 

voor zover de rechtbank die kent. 

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

2. 
Beklaagde trok zich niets aan van de geldende stedenbouwkundige regels en de 
vergunnlngspiicht en verbreedde zonder enig onderzoek zijn oprit tot een niet toelaatbare 
breedte. Het belang van de gemeenschap bij de naleving van de voorschriften voor een goede 
ruimtelijke ordening maakte hij ondergeschikt aan hun eigen persoonlijke belangen. 

3. 
Beklaagde is 54 jaar oud en heeft een blanco strafregister. 
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Rekening gehouden met de leeftijd van beklaagde, het blanco strafverled en, de beperkte ernst 
van de feiten en de achterliggende motieven zijn er redenen om aan beklaagde de gevraagde 
gunst van de opschorting te verlenen. De openbàre orde en maatschappij worden voldoende 
gevrijwaard door de opschorting. Beklaagde voldoet aan de wettelijke voorwaarden gezien hij 
daarmee instemt en nog niet is veroordeeld tot éen criminele straf of een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden of tot een gelijkwaardige straf die in 
aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, en het feit 
niet strafbaar is met een correctionele gevangenisstraf van meer dan twintig jaar, en de feiten 
niet van aard schijnen t~ zijn dat ze moeten gestraft worden met een hoofdstraf van meer dan 
vijf jaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf. 
Beklaagde moet beseffen dat dit een gunst is en dat de opschorting kan worden herroepen 
wanneer hij gedurende de proeftermijn van vijf jaar nieuwe misdrijven zou plegen. 

4. HERSTEL 

1. 
De gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert het herstel, met name het uitvoeren 
van aanpassings- en herstelwerken door het aanpassen van de opritten zoals opgelegd in de 
voorwaarden van de vergunning van 15 december 2014, zijnde het aanleggen van één oprit 
van 5 meter en twee opritten van 10 meter. De herstelvordering is ontvankelijk. Gelet echter 
op de vrijspraak voor wat betreft de aanleg van de oprit van 5 meter en de oprit van 10 meter, 
is de herstelvordering, voor de strafrechter noodzakelijk gesteund op het te last gelegde 
misdrijf, niet gegrond voor wat betreft deze twee opritten. 

Het hiernavolgende onderzoek van de herstelvordering betreft dus enkel het gevorderde 
herstel met betrekking tot de meest noordelijke oprit van 20 meter die onder meer wordt 
gebruikt voor het laden van stalmest. 

2. 
Krachtens artikel 1 Eerste Aanv. Prot. EVRM en artikel 159 G.W. moet de rechtbank 
ambtshalve nagaan of de beslissing van de herstelvorderende overheid om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is 
genomenj de rechtbank moet de vordering die is gestoeld op motieven die vreemd zijn aan de 
ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk 
onredelijk is, zonder gevolg laten, Daarbij moet de rechtbank ook nagaan of de motivering van 
de herstelvordering afdoende is, met name feitelijk juist is en rechtens deze vordering kan 
schragen. Het Is niet aan de rechtbank om de opportuniteit van de vordering te beoordelen. 

Indien de wettigheld van de herstelvordering moet worden beoordeeld, moet de rechter in het 
bij zonder nagaan of die vordering niet kennelijk onredelijk is, meer bepaald of het voordeel 
van de gevorderde herstelmaatregel ter behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt 
tegen de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit. Het gevorderde herstel moet 
evenredig zijn aan de In concreto vastgestelde aantasting van de ruimtelijke ordening en de 
maatregel moet redelijk blijven in vergelijking tot de last die hij voor de betrokkene 
meebrengt. · 
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Bij de beoordelîng van het kennelijk onredelijk karakter van de herstelvordering dient rekening 
te worden gehouden met de Impact van de wederrechtelijke toestand op de plaatselijke 
ruimtelijke ordening en dit in het licht van de bestaande planologische voorschriften en de 
verleende stedenbouwkundige vergunningen. 

2. 
De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering geen rekening houdt met de tussengekomen 
regularisatievergunning waarin geoordeeld werd dat een breedte van de oprit van 15 meter 
noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en niet strijdig is met de goede ruimtelijke ordening. De 
rechtbank stelt hiermee vast dat de herstelvordering op dit punt niet meer actueel Is en de 
motivering niet afdoend Is. 

Gelet op de strijdigheld van de herstelvordering met het artikel 159 van de Grondwet, laat de 
rechtbank de herstelvordering bulten beschouwing. 

3. 
De VCRO laat echter toe dat de rechtbank het herstel ambtshalve beveelt. Nu het misdrijf wat 
betreft de verbreding van de oprit van 20 meter bewezen is, de constructie niet vergund is 
voor deze breedte en voor zover gekend nog aanwezig Is op het perceel, is het herstel wel 
degelijk noodzakelijk. 

Het betalen van een meerwaarde is slechts mogelijk indien het misdrijf kennelijk in 
overeenstemming Is met de goede ruimtelijke ordening. Gelet op de verschillende adviezen en 
vergunningen Is een oprit van 20 meter breed Inderdaad in strijd met de goede ruimtelijke 
ordening, in het bijzonder met betrekking tot de gevolgen voor de waterhuishouding. 

Het herstel kan bereikt worden door het opleggen van aanpassingswerken. Het bevolen 
herstel moet volledig en Integraal zUn z.odat het bevolen herstel de volledige illegaliteit dekt 
ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige Inbreuken die niet voor 
de rechter aanhangig zijn. In die zin zal de rechtbank ook rekening houden met de latere 
voorwaarden met betrekking tot de afwerking die in de laatste regularisatievergunning werden 
opgenomen. De rechtbank zal het herstel bevelen wat betreft de meest noordelijke oprit van 
20 meter, wat inhoudt dat de breedte van de oprit wordt teruggebracht naar 15 meter en de 
overige uitvoeringsmodaliteiten zoals bepaald in de vergunning van 4 september 2019 worden 
nageleefd. 

De rechter kan slechts een dwangsom opleggen wanneer deze effectief wordt gevorderd. Ook 
wanneer het herstel finaal ambtshalve wordt opgelegd, kan de rechter een dwangsom 
opleggen wanneer deze in de bulten toepassing gelaten herstelvordering of door het openbaar 
ministerie werd gevorderd. De rechtbank stelt vast dat noch de gemeentelUk 
stedenbouwkundig Inspecteur, noch het openbaar ministerie een dwangsom heeft gevorderd, 
zodat de rechtbank geen dwangsom zal opleggen. 

De rechtbank bepaalt de termijn voor uitvoering van de werken op tien maanden na het in 
kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 
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5. BEOORDELING OP BURGERLUK GEBIED 

Omdat het door beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
recht bank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WEITEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 t ot 14, 21 tot 24, 31 tot 3 7, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 191, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 66; 
Art. 6 Programmawet 11 van 27.12.2006; 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verbetert de enige tenlastelegging als volgt: 

"( ... ) een oprit met een breedte van Sm, die toegang geeft tot de mestput, een oprit 
met een breedte van lOm die toegang geeft tot de voerdersi/a te hebben aangelegd en 
een oprit te hebben verbreed naar een oprit met een breedte van 20m die wordt 
gebruikt voor het Jaden van stalmest en de straatgracht over dezelfde breedtes te 
hebben ingebuisd, zonder stedenbouwkundige vergunning. ( ... )" 

spreekt beklaagde VRIJ voor wat betreft de niet vergunde aanleg van een oprit met 
een breedte van Sm, die toegang geeft tot de mestput en de niet vergunde aanleg van 
een oprit met een breedte van l Om die toegang geeft tot de veerdersilo en het 
inbuizen van de straatgracht over dezelfde breedtes. 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging voor wat 
betreft het onvergund verbreden van een oprit naar een oprit met een breedte van 
20m die wordt gebruikt voor het laden van stalmest en de straatgracht over dezelfde 
breedte te hebben ingebuisd; 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van beklaagde 
gedurende een proeftermijn van vijf jaar. 
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Bijdrage - kosten 

De rechtbank: 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
286,26 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van 
11 oktober 2018 ontvankelijk doch ongegrond wat betreft het gevorderde herstel met 
betrekking tot de oprit van 5 meter en de oprit van 10 meter; 

laat de herstelvorder ing van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van 11 
oktober 2018 met betrekking tot de oprit van 20 meter met toepassing van artikel159 
van de Grondwet buiten beschouwing; 

veroordeelt beklaagde ambtshalve tot het uitvoeren van 
aanpassingswerken binnen een termijn van tien maanden nadat dit vonnis in kracht 
van gewijsde zal zijn gegaan, wat inhoudt de versmalling van de meest noordelij ke 
oprit van 20 meter tot een breedte van 15 meter en de uitvoering hiervan conform de 
voorwaarden van de regularisatievergunning van 4 september 2019; 

zegt dat de stedenbouwkundige inspeçte1,1r en de burgemeester ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op kosten van de veroordeelde 
wanneer beklaagde in gebreke blijft hèt herstel te verwezenlijken in de door de 
rechtbank bepaald termijn van tien maanden. 

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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P.n laatste blad 

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op VIJFENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND 

TWINTIG door de recht bank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit : 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
~ltfier 

substituut-procureur des Konlnes 

Voor eensluidend afschnft afgeleverd 
a an het Openbaar Min isterie . 
Dendermonde, de 2· 6 ME f 2020 

De griffier-Roofd.llan..dienst.. 

griffier 

I 
I 
I 

I 

' I 
' 

I 
I 
I 
i 
t 




