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Roln1..1mmer Dertiende kamer Vonnlsnr 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, sectie correctionele rechtbank 

In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

BEICLAAGDEN: 

1. 
met maatschaopelijke zetel gevestigd te 

beklaagde, vertegenwoordigd door haar lasthebber ad hoc, meester 

2. RRN 

1. 

geboren te op 
van Belgische n;:ition;:iliti>it 
ingeschreven te 

beklaagde, vertegenwoordigd door meester 

TENLASTELEGGINGEN 

advocaat te 

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

•, advocaat te 

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

/ 
p. 2 

l<BO 

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, verkavelingsvergunnlng, 
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. een standaardcontainer in een tuinstrook van een 
perceelgrens 

te hebben geplaatst, op 0,15 m van de 

Te 
door 

in de periode van 01 september 2018 tot en met 27 januari 2020 
en 

2. een container op wielen in een tuinstrook van 
perceelgrens 

te hebben geplaatst, op 0,15 m van de 

Te 
door 

in de periode van 28 ianuari 2020 tot en met 10 februari 2020 

en 

op een perceel gelegen te 
in eigendom toebehorend aan 

m ondernemingsnummer 

dd. 22/12/2016, verleden voor notaris :e 

kadastraal gekend als 
met maatschappelijke zetel te 

ingevolge akte van inbreng 
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(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1", al, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °1 a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

* * * 

2. PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd overgeschreven op het bevoegde kantoor Rechtszekerhe id. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 24 oktober 2022. 

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

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

Op 18 maart 2019 stelde de verbalisant ruimtPliikP nrrlPninll vr1r vast dat er een 
container werd geplaatst in de tuinstrook van Het betrof een standaardcontainer 
ingeplant op 0,15 meter van de perceelsgrens. De container was nog niet zichtbaar op luchtfoto's van 
2018. Er was geen vergunning aanwezig. Er was in het verleden, namelijk op 26 november 2018 reeds 
een aanmaningsbrief gestuurd om de container te verwijderen Nas zich dan 
gaan informeren aan de stadsloketten . Er werd hem toen reeds meegedeeld dat de container niet kon 
geregulariseerd worden. 

was eigenaar van het betrokken pand . Hij pand werd verhuurd aan 
werd uitgebaat door De eigenaar was niet 

op de hoogte van de plaatsing van de container. 

1,:,rkl;ir1rde op 22 mei 2019 dat hij de enige zaakvoerder was van 
Hij baatte een aantal uit, waaronder Hij had 

de container gekocht en geplaatst in 2018, ter vervanging van een tuinhuis. De container werd gebruikt 
voor stockage van leeggoed, terrasmeubila ir en dergelijke. De klacht kwam van een buur waarmee hij 
in onmin leefde. De buur vond dat de container zijn zonlicht afnam en dat de container een verroeste 
indruk gaf. Ondertussen had hij de container afgedekt met een groene doek om het uitzicht beter te 
mal<en. Hij zou de situatie proberen regulariseren. 

Er bleek op 18 oktober 2019 nog geen initiatief genomen te zijn tot regularisatie en de container stond 
er nog steeds. 

Op 10 januari 2020 ontving de stad een brief van de raadsman van beklaagde dat hij de container ging 
verwijderen tegen eind januari 2020. 

Op 13 mei 2020 werd er een pv opgemaakt wegens het verwijderen van de container en plaatsen van 
een nieuwe container op 13 februari 2020. Het betrof thans een container op wielen. De container 
stond hog steeds ingeplant op 0,15 meter van de perceelsgrens. Er was opnieuw geen vergunn ing. 
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Er werd een herstelvordering ingeleid bij het parket. Er werd gevraagd de container te verwijderen 
onder een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. Er werd gewezen op visuele hinder voor de 
eigenaar van het aanpalende perceel en het gevolg van de inplanting w dicht bij de perceelsgrens, 
namelijk dat een deel van het zonlicht werd weggenomen. De container was ooi< van op straat 
prominent zichtbaar en droeg bij aan de verrommeling van het straatbeeld. De plaatsing van de 
container leidde tot een overbezetting van het terrein aangezien het ganse percee l werd ingenomen 

met constructies. De container op wielen was nog erger dan de vorige nu deze nog hoger was. Het 
groene doek verminderde de visuele hinder niet. 
De herstelvordering verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. 

3.2 Bespreking van de schu ldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van twee containers 
zonder vergunning. 

Beklaagden hebben de feiten ter zitting niet betwist. 

2. 
Gelet op de vaststellingen in het strafdossier dat eerst een standaardcontainer 
plaatse in de tuinstrook van het zonder vergunning en vervolgens eind januari 2020 deze container 
verving door een container op wielen alweer zonder vergunning, zijn de feiten bewezen. 

Tweede beklaagde was de persoon die de containers aanl<ocht en plaatste. Hij was de persoon die ook 

na verschillende aanmaningen besliste om de container te laten staan en later te vervangen. De 
bewezen verklaarde feiten kunnen hem worden toegerekend. 

De bewezen misdrijven houden verband met de verwezenlijking van het doel van namelijk 
de uitbating van een De container werd immers gebruikt voor stocl<age van leeggoed en 
terrasmeubelen dienstig voor de uitbating. Gelet op de vele aanmaningen die zonder gevolg bleven, 
gaat het niet om een alleenstaande fout van een natuurlijke persoon, maar om een beleid binnen de 
rechtspersoon d ie geen voldoende aandacht schonk aan de regelgeving en die het de zaakvoerder 
mogelijk maal<te om blijvend inbreuken te plegen op de wetgeving ruimtelijke orden ing. Dit maakt een 
eigen fout uit van de rechtspersoon die hem kan worden toegerekend. 

De schuld van beide beklaagden aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1 en A.2 staat vast en werd 
ooi< niet betwist. 

3.3 St raftoemeting 

1. 
De r echtbank legt voor elke beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één straf op 
voor de feiten van de tenlasteleggingen A.1 en A.2 samen, met name de zwaarste. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verldaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van tweede beklaagde zoals 
die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de rechtbank 
die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet beklaagden 
ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 
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2. 
Beklaagden stoorden zich duidelijk niet aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht en plaatsten 
naar eigen goeddunken storende containers in de tuin van het café met visuele en andere hinder voor 
de omwonenden en de goede ruimtelijke ordening. 

Beklaagden plaatsten daarmee hun eigenbelang en profijt boven het belang van een goede ruimtelijke 
ordening. Beklaagden konden zich bovendien daardoor op illegale wijze een economisch voordeel 
verschaffen dat degenen die de regelgeving inzake ruimtelijke ordening correct naleven niet konden 
bekomen. De ruimte die voor het beschikbaar was werd immers op illegale wijze uitgebreid. 
Beklaagden waren reeds lange tijd (sinds november 2018) op de hoogte van de inbreuken maar 
wachtten rustig het moment af waarop zij voor de opslag een alternatief zouden vinden in plaats van 
de situatie onverwijld te regulariseren. Het is bijzonder laakbaar dat de container er op heden nog 

steeds staat. 

3. 
werd opgericht in 1994 en werd reeds tweemaal veroordeeld. Gelet op de ernst van de 

feiten, de onwil om aan de situatie verandering te brengen, het nadeel dat ermee werd veroorzaakt, 
het economisch voordeel dat werd bekomen en het reeds ongunstig strafverleden waaruit blijkt dat 
beklaagde reeds eerder lak had aan regels, is een geldboete van 1.000 euro passend en noodzakelijk 
om beklaagde de ernst van de feiten te doen inzien. 

is jaar oud en werd reeds achtmaal veroordeeld. Hij werd nog niet 
veroordeeld wegens stedenbouwinbreuken. Gelet op de ernst van de feiten, de onwil om aan de 
situatie verandering te brengen, het nadeel dat ermee werd veroorzaakt, het economisch voordeel dat 
werd bekomen en het reeds ongunstig strafverleden waaruit blijkt dat beklaagde reeds eerder lak had 
aan regels, is een geldboete van 500 euro passend en noodzakelijk om beklaagde de ernst van de feiten 

te doen inzien. 

4. HERSTEL 

De strijdigheid van de inbreuken met de goede ruimtelijke ordening werd concreet en voldoende 
gemotiveerd in de herstelvordering. De herstelvordering is intern en extern wettig. De container is nog 
aanwezig waardoor de herstelvordering actueel is. Door een meerwaarde wordt de goede ruimtelijke 

ordening niet hersteld. 

Gelet op het talmen van de beklaagden in het verleden om tot het volledig herstel over te gaan, wordt 
terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot herstel. De hierna 
uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de veroordeelden om 
nu effectief zelf tot herstel over te gaan of over te laten gaan. Een vrijwillige uitvoering van de 
opgelegde herstelmaatregelen verdient vanuit het oogpunt van het algemeen belang de voorkeur, 
gezien een ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregelen kosten voor de gemeenschap 
veroorzaakt, waarbij er geen enkele zekerheid bestaat over de recuperatie van deze kosten. 

De beklaagden krijgen een hersteltermijn vooraleer de dwangsom verbeurt, terwij l de hersteltermijn 
pas loopt vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagden reeds vrijwillig konden overgaan tot het volledig herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand en de gezien de aard en omvang van de werken voldoende 
ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden is om bij 
toe passing van artikel 138Sbis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen 
waarna zij pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 



Rolnummer Dertiende kamer 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, sectie correctionele .rechtbank 

Vonn lsnr / 
p.6 

Het bedrag van de dwangsom per dag dat na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis en na het 
verlopen van de hersteltermijn geen gevolg wordt gegeven aan het opgelegde herstel, moet vo ldoende 
hoog zijn om hen aan te zetten tot vrijwillig herste l. 

5. BEOORDELING OP BURGERLUI< GEBIED 

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

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 jun! 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; 
St rafwetboek, 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.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro) . 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van en 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde 

De rechtbank : 

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

toepassing makend van artike l 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 8,000,00 EURO, 

zijnde een geldboete van 1.000,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8). 

Bijdragen -vergoeding 

De rechtbank: 

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

veroordeelt ee rste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprich
ting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van een 
bijdrage aan het Fonds van 24,00 euro. 

* * 

Tweede beklaagde, 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1 en A.2; 

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

veroordeelt tweede beldaagde voor deze fei ten 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. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

l<osten 

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 w ijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële h1.1lp aan slachtoffers van opzettelijke ge
welddaden; 

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

veroordee lt tweede bel<laagde, krachtens artll<el 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot op
richting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van 
een bijdrage aan het Fonds van 24,00 euro. 

* * * 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op heden 
begroot op de som van 390,54 euro. 
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en laatste blad 

toelaatbaar en ge-

beveelt aan 
het perceel 

het erstel in oorspronkelljlce staat van 
meer concreet het verwijderen van de container; 

bepaalt ten aanzien van en de termijn voor de uitvoe
ring van de werken op 3 maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen; 

zegt voor recht dat en elk een dwangsom van 150 euro 
zal verbeuren per dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te rekenen vanaf 
het verstrijken van een termijn van drie maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal 
hebben verkregen, wat geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk 
Wetboek. 

zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 6.3.6 VCRO de burgemeester van 
onmiddellijk met een beveiligde zending ervan op de hoogte brengen als zij 

de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig hebben uitgevoerd; 

zegt voor recht dat de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van of 
de burgemeester ,van indien de veroordeelden in gebreke blijven om de 
bevolen herstelmaatregel binnen de gestelde termijn vrijwillig uit te voeren, ze lf in de uitvoe
ring 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 ambtshalve aan. 

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

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op 28 NOVEMBER 2022 door de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de 013M kamer, 

In aanwezigheid var 
MP.t hiist;:inrl vaR-a.riffiP 

substituut Procureur des l(onings, 




