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OPENBAAR MINISTERIE 

DE BURGEMEESTER VAN DE STAD 

overeenkomstig art. 6.3.1 §2 VCRO 

met kantoren te 
eiser tot herstel 

~ Ter terechtzitting van 09 maart 2020 verteoenwoordigd door mr. Ch. 
loco mr. . advocaat tE 

BEKLAAGDE 

2. 

mgescnreven onder het ondememingsnummer 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

~ Ter terechtzitting van 09 maart 2020 vertegenwoordigd door hoor 
losthebber ad hoc, mr. advocaat te 

ingeschreven te 
Belgische nationaliteit 

geboren te op 
. van 

=:> Ter terechtzitting van 09 maart 2020 in persoon aanwezig, 
bijgestaan door mr. advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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

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

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 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 
(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), namelijk: 

op het perceel gelegen te 
. eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer 

. bij akte d.d. 
verleden door notaris te 
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1. door aan de rechterzijde van een vergund indust rieel gebouw (loods} een aanbouw te 
hebben opgericht 

k 
door 

------'i"-'n'-'d"-'e'-'p..."eriode van 1 juli 2015 tot en met 21 augustus 2015 

2. door aan de linkerzijde van een vergund industrieel gebouw (loods) een houten skelet te 
hebben opgericht 

Te 
dOOl 

in de periode van 1 juli 2015 tot en met 21 augustus 2015 

3. door in de voortuinstrook een container waarin zich tanks en een pomp om brandstof t e 
tanken bevinden, te hebben geplaatst · 

Te 

door 
in de periode van 1 januari 2015 tot en met 21 augy_stus 2015 

4. door aan de achterzijde van het perceel vaste containers voor diverse opslag In H-opstelling 
te hebben geplaatst 

Te 

door 
in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 

B Functioneel samenbrengen van materialen t ot 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 functioneel samenbrengen van materialen waardoor een const ructie 
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, buit en het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden (art. 4.1.1., 3• en 9•, 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, feiten vóór 1 
september 2009 strafbaar door art. 99 § 11id 1, 1., 2 en 3, § 2 en § 3, en 146 lid 1, 1. Decreet 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening), namelijk: 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel t e 
december 2011 verleden door notaris te 

kadastraal gekend al! 
ondernemingsnummer 

. bij akte d.d. 20 

door bijkomende verhardingen met aSTalt en betonplaten te hebben aangelegd over het 
gehele perceel 

in de periode van 1 juli 2009 tot en met 21 augustus 2015 

I 
I 
I 
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door 

C Afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in str ijd met 
een geldige vergunning 

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtel ijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, 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 (art. 4.1.1., 3•, s·, 9" en 12•, 4.2.1., 1•, 
c}, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.l.l.lid 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), namelijk: 
op het perceell:(elegen te , kadastraal gekend als 

eigendom van nnrlo:>rnemingsnummer 
met maatschappelijke zetel te bij akte d.d. 20 

december 2011 verleden door notaris te 
door achteraan het hoofdgebouw de bestaande aanbouw te hebben afgebroken en een 
nieuwe aanbouw te hebben opgericht 

Te 
door 

in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 

D Gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, mat erieel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning 

Bulten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevlngsvergunnlng voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het 
geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van dezelfde Codex, in stand gehouden (art. 4.2.1., s•, a), 
4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1•, a), 
en Gild 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning), namelijk: 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 
december 2011 verleden door notaris te 

, kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer 

bij akte d.d. 20 

door het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van materlaai en materiaal, 
zoals onder meer afval en autowrakken 

I 

1 
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Te 
door 

in de periode van 21 aueustw: 701 <; t'lt en met 22 november 2017 

E Gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangw agens 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, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 
van de voornoemde Codex, in stand gehouden art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. 
lîd 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1•, a), en 6 lid 1 Decreet 25 aprll 
2014 betreffende de omgevingsvergunning, namelijk: 

op het perceel gelegen te 
. eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 
december 2011 verleden door notari~ te 
door het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt 
aanhangwagens 

. kadastraal gekend als 
nnrlPrrtemingsnummer 

, bij akte d.d. 20 

voor het parkeren van voertuigen en 

TE 
dOOl 

in de periode van 21 augustus 2015 tot en met 22 november 2017 

"' * 

2. PROCEDURE 

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

de rechtbank. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 9 maart 2020. 

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

partijen. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 

Op 21 augustus 2015 werd er door de politie vastgesteld dat men twee aanbouwen aan het 
uitbreiden was in de bouwvrije zijdelingse strook van de bedrijfssite van het verhuurbedrijf 

met als doel het verhuren van voertuigen. Het perceel is gelegen in een bestemming 
'gebieden voor ambachtelijke bedrijven en gebieden voor kleine en middelgrote 
ondernemingen'. Het betreffende perceel is niet gelegen in het plangebied van een bijzonder 
plan van aanleg of een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. De aanwezige 
bedrijfsactiviteiten waren milieumeldingsplichtig. Er was echter geen milieumelding bij de stad 
aanwezig, noch beschikte het bedrijf over een milieuvergunning klasse 1 of 11. 

Er werden daarnaast nog verschillende andere stedenbouwkundige inbreuken vastgesteld, 
waarop de beslissing werd genomen om de werken onmiddellijk stil te leggen. 
Er was voordien al op 13 augustus 2015 een stakingsbevel uitgevaardigd ·voor de aanbouw 
links van het hoofdgebouw. 

Naast de twee aanbouwen links en rechts van het hoofdgebouw, werden volgende 
stedenbouwkundige overtredingen vastgesteld: 

Plaatsen bureelcontainer in de voortuinstrook. 
Plaatsen brandstofopslagcontainer in de voortuinstrook. 
Plaatsen bestelwagen op het dak van het hoofdgebouw als reclame. 
Plaatsen vaste opslagcontainers in H-opstelling aan de achterzijde van het perceel. 
Bij komend verharden van het terrein met asfalt en betonplaten. 
Afbraak bestaande aanbouw en bouw van nieuwe aanbouw achteraan het 
hoofdgebouw. 
Diverse. buitenopslag in open lucht van auto's en autowrakken, aanhangwagens en 
andere goederen en afval. 

Het plaatsen van constructies in industriegebied is mogelijk zonder stedenbouwkundige of 
omgevingsvergunning indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Tot 29 september 2016 
was één van de voorwaarden bepaald in artikel 4.1 van het besluit van 16 juli 2010 tot 
bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, dat er voor 
de inricht ing, met inbegrip van de installat ies of constructies, een milieuvergunning klasse I of 
klasse 11 moest zijn verleend. Aangezien dit niet het geval was, kon deze containers 
niet plaatsen zonder vergunning. 

Het verbouwen of uitbreiden van een bestaand hoofdzakelijk vergund bedrijf in 
industriegebied was mogelijk met enkel een meldingsplicht indien aan een aantal 
voorwaarden was voldaan. Tot 29 september 2016 was één van de voorwaarden bepaald in 
artikel 5, g• van het besluit van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter 
uitvoering van de VCRO, dat er voor de inrichting, een milieuvergunning klasse I of 11 verleend 
is, en de gebouwen in het aanvraaedossier van de milieuvergunning zijn vermeld. Aangezien 
dit niet het geval was, kon de aanbouwen links en rechts niet plaatsen zonder 
vergunning. 
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Het plaatsen van verhardingen was mogelijk zonder vergunning indien de verhardingen 
minstens drie meter van de perceelslijn lagen en eveneens tot 29 september 2016 indien er 
voor de Inrichting In industriegebied een milieuvergunning klasse 1 of klasse 11 was. 

2. 

Op 2 september 2015 werd het stakingsbevel van 13 augustus 2015 bekrachtigd door de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

3. 
Op 13 oktober 2015 werd tweede beklaagde, verhoord. Hij is aandeelhouder 
van de met zetel te en hij heeft volmacht om in naam van de 
bvba een verklaring af te leggen. Hij was als enige de opdrachtgever en uitvoerder van de 
vastgestelde werken. Hij verklaarde dat hij het pand 4 à 5 jaar geleden had aangekocht. De 
verkoper zou toen aangegeven hebben dat de nodige vergunningen er waren om de 
werkruimte te verdubbelen. Doordat hij vele wanbetalers had, had hij tijdelijke constructies 
(verplaatsbare containers) gezet omdat dit goedkoper was. De carport diende als betere 
beveiliging tegen diefstal. Alles op het terrein kon onmiddellijk verplaatst of afgebroken 
worden. De werken begonnen in juli 2015. De verharding werd in 2013-14 geplaatst. Hij wist 
niet dat dit alles vergunningsplicht ig was. Zlin architect zou een stedenbouwkundig dossier 
opmaken. De zaakvoerder, . bleek enkel zaakvoerder te zijn op papier 
omwille van persoonlijke redenen. 

4. 
Op 16 november 2015 werd een regularisatiedossier ingediend met als onderwerp 
"regulariseren van uitbreiden bedrijfsgebouw en plaatsen verplaatsbare constructies". Het 
dossier werd onvolledig teruggestuurd op 8 december 2015. Ook op 16 februari 2016 werd het 
teruggestuurd wegens nog steeds onvolledig. Op 12 juli 2016 werd de regularisatieaanvraag 
geweigerd. Er werden een aantal voorstellen geformuleerd (stuk 66). Ook in beroep bij de 
Deputatie werd de aanvraag geweigerd. 

5. 
Op 15 februari 2017 verklaarde tweede beklaagde dat hij een voorlopige aanvraag tot 
nieuwbouw lopen had bij zijn architect. Het was nog slecht een voorontwerp. Hij wachtte de 
goedkeuring van de nieuwbouw af om een milieuvergunning aan te vragen. 

6. 
Bij een controle op 22 november 2017 w erd er vastgesteld dat het grootste gedeelte van de 
stedenbouwkundige overtredingen nog aanwezig waren. Enkel de bestelwagen op het dak en 
de bureelcontainer waren verwijderd. 

7. 
Beklaagden werden door de stadsdiensten verschillende malen aangemaand om een 
regularisatiedossier in te dienen, zonder resultaat. 

Een herstelvordering werd opgemaakt en door de burgemeester van de stad 
met een gewone briefvan 5 maart 2019 overgemaakt aan het parket. 
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Er werd een meerwaarde gevraagd voor de achterbouw die werd gesloopt en heropgebouwd 
en voor het overige werd het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand gevraagd. 
Op 15 februari 2019 gaf de Hoge Raad voor de Handhavingsultvoering een positief advies met 
die bemerking dat de vraag van de herstelvorderende overheid om een bodemonderzoek op 
te leggen niet voorzien is als herstelmaat regel en dus buiten de perken van het advies valt. De 
Hoge Raad is eveneens van mening dat met de geviseerde handelingen samen in ogenschouw 
genomen op het kwestieuze perceel een onaanvaardbare bebouwings- en verhardingsgraad en 
een ruimtelijke storende en niet kwalitatieve terreinbezetting wordt gerealiseerd. Bovendien is 
de inrichting en opslag van autowrakken en materiaal en minderwaardige 
containerconstructies visueel-vormelijk storend. De vervanging van de bestaande achterbouw 
kan worden gedoogd mits de betaling van een meerwaarde gelet op de beperkte omvang, de 
aansluiting aan het bestaande gebouw en de aanvaardbare materiaalkeuze die slechts een 
beperkte visuele hinder veroorzaakt. 

8. 
Op 22 januari 2020 deed de politie op vraag van de cel handhaving- dienst ruimtelijke ordening 
en stadsontwikkeling een controle van de huidige toestand. Er werden nieuwe en bestaande 
inbreuken vastgesteld: 

De voorgevel werd gewijzigd. (houten latten over de hele voorgevel) 
Op verschUlende plaatsen werden betonplaten verwijderd en vervangen door 
waterdoorlatende betonnen grasdallen. Totaal aan verharding: 1.581,9 m3

• 

Verhardingen lopen tot aan de linker perceelsgrens. 
Er stonden verschillende containers op het terrein waarvan enkele op ruim twee 
meter van de perceelsgrens. 
Er stonden een groot aantal lichte vrachtwagens en vrachtwagens op het perceel 
achter het hoofdgebouw. Deze voertuigen dienden volgens de eigenaar als 
wisselstukken voor zijn wagenpark. 
Er bevonden zich een aantal vaten met gevaarlijke producten op het terrein. 

Voor die laatste twee inbreuken werd er een nieuw aanvankelijk pv opgesteld inzake milieu. 
Verhardingen in industriegebied zijn vrijgesteld van omgevingsvergunning Indien zij aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Één van de voorwaarden stelt dat de verhardingen op drie meter 
van alle perceelsgrenzen moet liggen. Dit was niet het geval. 
Constructles plaatsen in industriegebied is mogelijk zonder vergunning indien zij aan een 
aantal voorwaarden voldoen. De constructies moeten minstens op vijf meter van alle 
perceelsgrenzen geplaatst worden. De containers werden te dicht bij de perceelsgrenzen 

geplaatst. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten· zich voor de rechtbank verantwoorden wegens: 

optrekken of plaatsen van een aanbouw, een houten skelet, een container met tanks 
en een pomp voor brandstof, vaste containers voor opslag zonder vergunning in de 
periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 (tenlastelegging A), 
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2. 

het aanleggen van bijkomende verharding zonder vergunning in de periode van 1 juli 
2009 tot en met 21 augustus 2015 (tenlastelegging B), 

de afbraak en herbouw van een aanbouw achteraan zonder vergunning in de periode 
van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 (tenlastelegging C), 
het gewoonlij k gebruiken van een terrein voor opslag van afval en autowrakken en 
voor het parkeren van voertuigen en aanhangwagens zonder vergunning in de periode 
van 21 augustus 2015 tot en met 22 november 2017 (tenlastelegging D). 

De feiten situeren zich voor beide beklaagden in de periode van 1 juli 2009 tot en met 22 
november 2017. 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 22 november 2017. Oe te last gelegde feiten 
betreffen een wanbedrijf met een verjaringstermijn van vijf jaar. Sindsdien is geen vijf jaar 
verstreken. De strafvordering is niet vervallen door verjaring. 

3. 
Eerste beklaagde, en tweede beklaagde, vragen de vrijspraak 
voor de t enlasteleggingen A en C omdat sindsdien het Vrljstellingsbesluit en Meldingsbesluit 
van 16 juli 2010 werd aangepast zodat er nu geen vergunning meer nodig is voor constructies 
en verbouwingen. Voor het verbouwen is enkel een meldingsplicht. Gelet op artikel 2, lid 2 van 
het Strafwetboek moet er toepassing gemaakt worden van de mildere strafwet zodat er thans 
geen straf meer kan worden opgelegd. 

De tenlasteleggingen B, D en E werden door beklaagden niet betwist. 

4. 

De feiten van de verschillende tenlastelegllingen kunnen indien bewezen aan beide 
beklaagden worden toegerekend. had eerst als feitelijk zaakvoerder en vanaf 26 
november 2015 als zaakvoerder de leiding van en nam de beslissingen die 
geleid hebben tot de ten laste gelegde strafrechtelijke inbreuken. De inbreuken werden 
gepleegd ten bate van het bedrijf en dienden de maximalisatle van de 
bedrijfsvoering en winsten. De inbreuken werden in die zin voor rekening van de 
rechtspersoon gemaakt. De inbreuken maakten een fout uit in het beleid van de 
rechtspersoon. Jarenlang werd er geen voldoende aandacht besteed aan de regelgeving inzake 
ruimtelij ke ordening ondanks de verschillende tussenkomsten door de bevoegde diensten. 

3.2.1 Plaatsen en herbouwen constructies zonder vergunning (tenlasteleggingen A en C) 

5. 
Beklaagden beschikten niet over een milieuvergunning klasse I of 11 en plaatsten constructies 
op hun perceel in industriegebied zonder vergunning en bovendien in de bouwvrije zones en 
te dicht bij de perceelsgrenzen. 

Een aanbouw achteraan het bedrijfsgebouw werd afgebroken en herbouwd zonder vergunning 
en zonder melding. 
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Voor deze handelingen was er ten tijde van de inbreuken, dit is tussen 1 januari 2013 en 22 
augustus 2015, een stedenbouwkundige vergunning nodig op basis van artikel 4.2.1 VCRO. 

6. 
Beklaagden voeren aan dat er op heden geen vergunning meer nodig is of enkel nog een 
melding vereist is. Dit is, mits er voldaan is aan een aantal voorwaarden, een correcte 
vaststelling. Beklaagden hadden in de periodes van de tenlasteleggingen echter wel een 
vergunning nodig en hadden toen ook geen melding gedaan. 

Artikel 2 van het Strafwetboek dat bepaalt dat indien de straf, ten tijde van het vonnis 
bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf 
wordt toegepast, kent in dit geval geen toepassing. De vrijstelling of de loutere meldingsplicht 
zoals bepaald in de besluiten van 16 juli 2010 waren nog niet van toepassing in de periode 
waarin beklaagden de constructies plaatsten of verbouwden. De eventuele latere vrijstelling 
van vergunning door een besluit van de Vlaamse Regering neemt de strafbaarheid van een 
zonder vergunning uitgevoerde vergunnings- of meldingsplichtige handeling niet weg. Het 
zonder vergunning of melding plaatsen of herbouwen zoals voorzien in de vermelde besluiten 
is nog steeds een door de strafwet, in casu de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, strafbaar 
gestelde handeling. Een wijziging in een uitvoeringsbesluit werkt niet schuldbevr ijdend voor 
het verleden op grond van artikel 2 van het Strafwetboek wanneer de wet op basis waarvan 
het besluit werd genomen niet gewijzigd werd. 

De schuld van beklaagden aan de feiten van de tenlasteleggingen A.l, A.2, A.3, A.4 en C staat 
vast. 

3.2.2 Verhardingen zonder vergunning (tenlastelegging B) 

7. 
Beklaagde betwisten niet dat er voor de verhardingen een vergunning nodig was en de 
oppervlakte van de verhardingen in elk geval te groot is om vrijgesteld te worden. 

Gelet op de duidelijke vaststellingen in het strafdossier waaruit bleek dat het terrein geleidelijk 
aan quasi volledig verhard werd in de periode van 1 juli 2009 tot en met 21 augustus 2015 en 
nu de schuld van beklaagden aan deze tenlastelegging ook niet wordt betwist, staat de schuld 
van eerste en tweede beklaagde aan de feiten van de tenlastelegging B vast. 

3.2.3 Gewoonlijk gebruik voor opslag en parkeren (tenlasteleggingen Den E) 

8. 
Beklaagden betwisten niet dat het perceel gebruikt werd om het wagenpark te plaatsen en dat 
er ook andere materialen die worden verhuurd, zoals partytenten en verhuisliften op het 
terrein worden gestockeerd. Het was echter de bedoeling geweest om deze goederen te 
stockeren op een ander terrein in . maar dat pand werd geconfronteerd met een 
brand. Beklaagden hadden geen enkel ander alternatief dan het wagenpark onderbrengen op 
het terrein in 

\ 

l 
I 
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Gelet op de vaststellingen op verschillende ogenblikken die ondersteund worden met 
fotomateriaal in het strafdossier en nu de feiten door beklaagden niet worden betwist, staat 
de schuld van beklaagden aan de feiten van de tenlasteleggingen D en E vast. 

3.3 Straftoemeting 

1. 

De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen A, B, C, D en E 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 
tweede beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, zijn gezinstoestand en 
arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 

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

2. 

Beklaagden maximaliseerden hun bedrijf op het perceel zonder rekening te houden met de 
voorschriften in het kader van de ruimtelijke ordening. Door de onaanvaardbare bebouwings
en verhardingsgraad en het stallen van voertuigen, afval en materialen, creëerden ze een 
wanordelijk, ruimtelijk storend en visueel hinderlijk geheel. Het teveel aan verhardingen was 
bovendien hinderlijk voor de waterhuishouding. Door geen vergunningen aan te vragen en 
inbreuken te plegen beslisten beklaagden kortzichtig en hielden zij enkel rekening met hun 
eigen belangen. Vele jaren later is er nog steeds geen totaal herstel gerealiseerd. 

3. 
is 47 jaar oud en werd tweemaal veroordeeld voor verkeersinbreuken: Hij werd 

éénmaal correctioneel veroordeeld voor valsheid en poging tot oplichting. 
werd reeds éénmaal veroordeeld voor verkeersinbreuken. 

Beklaagden verzochten de rechtbank om een milde bestraffing met de gunst van het uitstel. 

Gelet op de aard, de ernst en de hoeveelheid van inbreuken, zijn de hierna bepaalde 
geldboetes passend en noodzakelijk om beklaagden te weerhouden van het plegen van nieuwe 
misdrijven. Gelet op het beperkt strafverleden van beklaagden en rekening houdend met de 
financiële en logistieke tegenslag waarmee beklaagden geconfronteerd werden door de brand 
op een ander perceel, zal de rechtbank een deel van de geldboete opleggen met uitstel. 
Beklaagden komen hiervoor nog in aanmerking. Zij moeten wel beseffen dat dit een gunst is en 
dat het uitstel kan worden herroeoen wanneer zij opnieuw misdrijven zouden plegen. 
Aangezien de inbreuken het bedrijf en de gemaakte winsten ten goede kwamen, is 
het essentieel dat een deel van de gettiboetes effectief is. Het ple~en van misdriiven mag 
immers niet financieel lonend zijn. In casu werden de inbreuken bij reeds in 
2015 vastgesteld en werd er thans nog steeds geen volledig herstel bereikt zodat beklaagden 
reeds vele ]aren konden 'genieten' van de inbreuken. 
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4. HERSTEL 

1. 

De herstelvordering van de burgemeester van de stad werd bij gewone brief 
van 5 maart 2019 ingeleid bij het parket. Er wordt een meerwaarde gevraagd van 2.310 euro 
voor de achterbouw die werd gesloopt en heropgebouwd en voor het overige werd het herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand gevraagd. Op 15 februari 2019 gaf de Hoge Raad 
voor de Handhavingsultvoering een positief advies met die bemerking dat de vraag van de 
herstelvorderende overheid om een bodemonderzoek op te leggen niet voorzien is als 
herstelmaatregel en dus buiten de perken van het advies valt. 
De thans bewezen verklaarde misdrijven van de tenlasteleggingen A.l, A.4, B, C, o en E 
vormen de toereikende grondslag voor de herstelvordering. Aangezien het houten skelet dat 
aan de linkerzijde werd aangebouwd en de containers met brandstofpomp vooraan, werden 
verwijderd is het herstel dat gesteund was op de bewezen tenlasteleggingen A.2 en A.3 zonder 
voorwerp geworden. 

Beklaagden betwisten de herstelvordering en vragen rekening te houden met: de wijzigingen 
in het vrijstellingsbesluit, de reeds verwijderde autowrakken en afvalstoffen, de 
onbevoegdheid om een oriënterend bodemonderzoek te vorderen. 

2.1 
De eiser tot herstel vraagt de afbraak van de aanbouw aan de rechterzijde (tenlastelegging 
A.l). Beklaagden kunnen zich niet beroepen op het gewijzigde Vrijstellingsbesluit. Het artikel 
4.3 van het VrijsteiJlingsbesluit bepaalt immers als één van de voorwaarden dat voor de plaats 
waar het gebouw wordt ·opgericht een BPA of RUP bestaat. Aangezien dit in casu niet het geval 
is, was en is de aanbouw nog steeds vergunningsplichtig. De herstelvordering werd op dit punt 
voldoende gemotiveerd (nauwe doorgang, weinig duurzame materialenkeuze, grootte in 
vergelijking met de loods), is wettig en niet kennelijk onredelijk. Ze is gegrond. 

2.2 
De eiser tot herstel vraagt de betaling van een meerwaarde van 2.310 euro voor de nieuwe 
aanbouw achteraan de loods (tenlastelegging C). Deze achterbouw werd gebouwd nadat de 
vorige constructie werd gesloopt. Deze handelingen vielen noch vroeger, noch nu onder het 
vrijstellingsbesluit omdat er geen milieuvergunning klasse I of 11 was en de plaats thans niet 
onder een BPA of RUP valt. 

Het betreft hier een door het stedenbouwmisdrijf veroorzaakte onrechtmatige verrijking die 
zowel eerste als tweede beklaagde hebben genoten waarbij zij een illegale, want niet
vergunde, ruimtelijke situatie kunnen behouden. Aangezien de herstelmaatregel evenwel een 
bijzondere aard heeft en . artikel 50, eerste lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens 
eenzelfde misdrijf veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave, niet van 
toepassing is op de herstelmaatregel die bestaat in het betalen van een meerwaardesom, 
dienen eerste en tweede beklaagde elk ten belope van de helft van het voormelde bedrag 
(zijnde dus 2.310 : 2 = elk 1.155 euro) te worden veroordeeld tot het betalen van de 
meerwaardesom als wijze van herstel. 
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Eerste en tweede beklaagde kunnen zich wel op een geldige wijze kwijten van de betaling van 
de voormelde meerwaardesom door de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen 
(oud art. 6.1.41, §7, tweede lid VGRO; zie t hans art. 6.3.1, §5, derde lid VCRO). 

2.3 

De eiser tot herstel vraagt de verwijdering van de containers achteraan het perceel 
(tenlastelegging A.4). Deze containers stonden oorspronkelijk in H-opstelling. Van deze 10 
containers zijn er reeds zes vrijwillig verwijderd. Beklaagden menen dat de overblijvende 
containers vallen onder het Vrijstellingsbcsluit. Aangezien de containers echter op mlnder dan 
vijf meter van de perceelsgrenzen staan, vallen zij niet onder het Vrijstellingsbesluit noch 
onder het Meldingsbesluit. De containers zijn dus vergunningsplichting. De herstelvordering 
werd op dit punt voldoende gemotiveerd (overbezetting perceel, weinig duurzame 
materialenkeuze), Is wettig en niet kennelijk onredelijk. Ze is gegrond. Omdat de rechtbank 
niet geheel kan uitsluiten op basis van de gegevens in het strafdossier dat er containers zijn die 
wel op vijf meter afstand liggen van alle perceelsgrenzen, zal de rechtbank dit specificeren bij 
de opgelegde herstelmaatregeL 

2.4 

Uit de nacontrole blijkt dat het perceel op 22 januari 2020 nog steeds gebruikt werd om 
voertuigen te stallen en materialen en autowrakken als wisselstukken op te stockeren. De eiser 
tot herstel vraagt het Integraal verwijderen van alle materialen, afvalstoffen, voertuigen en 
autowrakken. De herstelvordering werd op dit punt voldoende gemotiveerd (gevaarlijke 
situatie voor het milieu gelet op de verplichte verwijdering van de verhardingen, chaotisch en 
rommelig}, is wettig en niet kennelijk onredelijk. Ze is gegrond. 

2.5 
De eiser tot herstel vraagt de verwijdering van de verharding (tenlastelegging 8). Beklaagden 
hebben een deel van de verhardingen reeds verwijderd en vervangen door betonnen 
grasdallen. Zij menen dat de overgebleven gewone verhardingen vrijgesteld zijn en de 
grasdallen de watertoets zouden kunnen doorstaan. Nu er echter voor de plaats van de 
verhardingen geen BPA of RUP is en de verhardingen niet op drie meter van de 
perceelsgrenzen liggen, kunnen beklaagden zich niet beroepen op het Vrijstellingsbesluit. 
Bovendien zijn betonnen grasdalJen evenzeer verhardingen. Het feit dat zij beter zijn voor de 
waterhuishouding, neemt hun vergunningsplicht niet weg. De herstelvordering werd op dit 
punt voldoende gemotiveerd (watertoets, Hemelwaterverordening), is wettig en niet kennelijk 
onredelijk. Ze is gegrond. 

3. 
Beklaagden vragen om een ruime hersteltermijn te voorzien omdat zij bezig zijn met een 
nieuwbouwproject. De rechtbank oordeelt dat de hierna bepaalde termijn voldoende is nu 
beklaagden reeds lange tijd naar oplossingen konden zoeken. 

De eiser tot herstel vordert de niet-nakoming van het bevel tot herstel _ in de oorspronkelijke 
toestand te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag 
vertraging. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Gelet op het talmen en de onwil van de beklaagden om tot het herstel over te gaan , wordt 
terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot herstel. 
De hierna bepaalde modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van 
beklaagden om zelf tot het herstel over te gaan. 

Overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 6.3.4 VCRO, beveelt de rechtbank voor het geval 
dat de plaats niet In de oorspronkelijke toestand wordt hersteld binnen de opgelegde termijn 
dat de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de st ad van 
ambtswege in de uitvoering van het herstel kunnen voorzien. 

4. 
Ter zitting deed de raadsman van de eiser tot herstel afstand van de vordering tot betaling van 
een rechtsplegingsvergoeding zodat de rechtbank deze vordering zoals in conclusie 
geformuleerd niet dient te beantwoorden. 

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 Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTEVVETTEN 

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, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 66, 79, 80; 
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 
just itie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet 11 van 27 .12.2006; 
W.01.08.1985, 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 de eiser tot herstel de Burgemeester 
van de Stad en beklaagden er 
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OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eetste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.l tot 
en met A.4, B, C, 0 en E; 

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

veroordeelt eerste beklaagde voor deze felten samen tot een GELDBOETE van 
9.600,00 EURO, zijnde een geldboete van 1.200,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x8); 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlel:!l:!in~~: van een 
gedeelte van 3.200,00 euro, zijnde 400,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen (x 8) van 
de opgelegde geldboete voor een periode van drie 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 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijdragen 

Oe rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EEN MAAL 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; 

veroordeelt eerste 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. 

"' * .. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1 
t.e.m. A.4, B, C, D en E; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 
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veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(x8); 

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

verleent tweede beklaagde GEWOON UITST EL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van 2.000,00 euro, zi jnde 250.00 euro. verhoogd met 70 opdeciemen (x 8) 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie 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. 

Bijdragen 

De rechtbank: 

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; 

veroordeelt tweede 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. 

* * 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 282,95 euro. 

HERSTEL 

De rechtba nk: 

verklaart de herstelvordering strekkende tot het betalen van een geldsom gelijk aan de 
meerwaarde die het goed door het bewezenverklaarde misdrijf van de tenlastelegging 
C heeft gekregen ontvankelijk en gegrond. 
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veroordeelt eerste beklaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 1.155 euro op rekening van het Grondfonds binnen een termijn 
van zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer de 
wettelijke verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van zes maanden. 

veroordeelt tweede beklaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 1.155 euro, op rekening van het Grondfonds binnen een termijn 
van zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer de 
wettel ijk verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van :.:es maanden. 

zegt voor recht dat beklaagden zich op een geldige wijze van deze meerwaardesom 
kunnen kwijten door binnen zes maanden nadat dit vonnis In kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, de plaats te herstellen in de oorspronkelijke toestand. 

verklaart de herstelvordering strekkende tot het herstel in de oorspronkelijke 
toestand en gesteund op de bewezen tenlasteleggingen A.l, A.4, B, D en E 
ontvankelijk en gegrond. 

beveelt beklaagden hoofdelijk tot: 

o het verwijderen van de aanbouw aan de rechterzijde van de vergunde loods; 
o het verwijderen van de vier containers aan de acht erzijde van het perceel voor 

zover zij niet geplaatst werden op een afstand van vijf meter van alle 
perceelsgrenzen; 

o het verwijderen van de materialen, afval en autowrakken die gestald staan op 
het terrein; 

o het stopzetten van het gewoonlijk gebruik van het perceel voor het parkeren 
van voertuigen en aanhangwagens; 

o het verwijderen van de onvergunde verharding (ook de betonnen grasdalien); 

bepaalt ten aanzien van beide beklaagden de termijn voor de uitvoering van de 
werken op 10 maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen; 

zegt voor recht dat en elk een dwangsom van 100 euro 
zal verbeuren per dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te rekenen 
vanaf het verstrijken van een termijn van tien maanden nadat het vonnis kracht van 
gewijsde zal hebben verkregen, wat geen dwangsomtermijn is In de zin van artikel 
1385bis Gerechtelijk Wetboek; bepaalt het maximum te verbeuren totaal bedrag aan 
dwangsommen op 100.000 euro. 

zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 6.3.6 VCRO de 
burgemeester van de stad Dendermonde onmiddellijk met een beveiligde zending 
ervan op de hoogte brengt als zij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig hebben 
uitgevoerd; 
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zegt voor recht dat de stedenbouwkundig inspecteur of de burgemeester van de stad 
indien de veroordeelden in gebreke blijven om de bevolen 

herstelmaatregel binnen de gestelde termijn vrijwillig uit te voeren, zelf in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig art. 6.3.4 §1, op kosten van de 
veroordeelden. 

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. 

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op ZEVENENTWINTIG APRIL 
TWEEDUIZEND TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
M~va~ier 

Eerste substituut-procureur des Konings 

, 'o:-Jr eensluidend afschrift afgeleverd 
~a~ het Openbaar Ministerie. 
Oendermonde, de 2 ~ ·Olt- 2020 

De r;r-huOfd 99R eileflSt, 
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