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.ZAAK! metnot.nr.: 

OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

geboren te 
wonende te 

van Franse nationaliteit 

- rolnr. 18D009335 

OP 

⇒ Te; terechtzitting van 25 mei 2020 niet aanwezig, evenmin 
vertegenwoordigd, aldus verstek makend - volgens nazicht In het 
rliksreqlster overleden op 0S/06/2020 

1. TENLASTELEGGING 

A. Hetzlj 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, hierna vermelde handelingen, 

zoals bepaald blj artikel 4.2.1 s•, c) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van een grond voor het plaatsen van één of 
meer verplaatsbare constructfes die voor bewoning kunnen worden gebruikt zoals 
woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten {bullet) de gevallen zoals nader 
gepreciseerd In art/kei 4.2,1.5°c), 

t e hebben uit gevoerd, voortgezet én In st and gehouden, 

op het perceel gelegen te 
als 

op 
17 /0l/1997door Notaris te 

kadastraal gekend 
eigendom van , geboren te geboren te 

afgevoerd van ambtswege, bij akte verleden op 

meer bepaald door op het kwestieus braakliggend terrein, gelegen In een bufferzone langs 
de woonwagens en caravans te stallen/toe te laten, dle als woonst worden gebruikt 
(cf. stukken 14-16, 24-25, 29-30 & 59-62) 

te in de periode van 23/05/ 2013 tot de datum va n de betekening van 

het bevel tot dagvaarding 

deze feften zijn strafbaar gesteld door art/kei 6.1.1., al. 1.1• van de Vlaamse Codex 

Ruimt elijke Ordenfng 

" * * 
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ZAAK Il met not.nr.; 

OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

geboren te 
wonende te 

van Franse nationaliteit 

• rolnr. 19D001392 

op 

=> Ter terechtzfttfng van 25 mef 2020 niet aanwezig, evenmin 
vertegenwoordigd, afdus verstek makend - volgens nazicht In het 
rilksreqister overleden op 05/06/2020 

TENLASTELEGGINGEN 

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

A. 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, 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 gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van eefl grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, hetzij zohder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het vetkavelen 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: 

op het perceel izeleizen te kadastraal gekend als 
eigendom van . geboren te oo 

van ambtswege afgevoerd, doch verblijvende te 
bij akte d.d. 17 Januari 1997 verleden door notaris te 

meer bepaald: het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van allerhande 
materialen, met onder meer een afgedankte ladenkast, plastiek containers en flessen, 
versleten autobanden, gasflessen, een koelkast, een DVD-speler en een autowrak 
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(art. 4.2.1., s•, 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. 5, 1°, a), en 6 lld 1 Decreet 25 aprll 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

Te in de periode van 24 april 2018 tot en met 30 oktober 2018 (OK 1 stuk 15 -
datum fotodossler) 

8. 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor plaatsen van één of meer 
verplaatsbare constructies voor bewoning 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 plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden 
gebruikt, In het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, 
met uitzondering van het kamperen op een toeristisch logies dat voldoet aan de voorwaarden, 
vermeld In artikel 4 van het decreet van 5 februari 2016 betreffende het toeristische logies, 
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: 

oo het oerceel eeleeen te , kadastraal gekend als 
, e1genaom van geboren te op 

09.08.1960, van ambtswege afgevoerd, doch verblijvende te 
blJ akte d.d. 17 Januari 1997 verleden door notaris te 

meer bepaald: het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het plaatsen van een 
stacaravan en 2 caravans 

(art. 4.1.1., 3°, 4.2.1., s•, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.l. lid 1, 1•, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 aprll 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

Te In de periode van 24 april 2018 (OK 1) tot en met 12 februari 2019 (OK 2) 

Vorderiog herstel 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 6.3.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
zich te horen veroordelen tot de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik binnen een door de rechter vastgestelde· 
termijn, onder verbeurte van een dwangsom van € 50 per dag bij niet naleving van deze 
veroordeling 

* * • 
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2. PROCEDURE 

De rechtbank n:im kennis van rlP. rl=3gvaardingen waardoor de zaken met notitienummer 
en aanhangig werden gemaakt bij de rechtbank. 

Op de zlttlne van 1 april 2019 werden de zaken met notitienummers en 
gevoegd teneinde te worden beslecht door een en hetzelfde vonnis In het 

belang van de goede rechtsbedellng. 

De zaak werd ten gronde behandeld op de openbare terechtzitting van 25 mei 2020. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het openbaar 
ministerie. 

was niet aanwezig op de zitting van 25 mei 2020 en liet zich evenmin 
vertegenwoordigen alhoewel hij rechtsgeldig werd gedagvaard. HIJ liet dus verstek. 

Bij nazicht naar de woonplaats van beklaagde bleek uit de gegevens van het rijksregister dat 
overleden Is op 5 juni 2020. 

Om die reden worden de debatten heropent en verzoekt de rechtbank het Openbaar 
Ministerie om een akte van overlijden van beklaagde aan het dossier te voegen. 

3. TOEGEPASTE WETTEN 

Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 20 V.T., 182, 184, 186, 190, 190ter. 

BESLISSING 

De rechtbank beslist BIJ VERSTEK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIEO 

De rechtbank: 

HEROPENT ambtshalve de debatten en verzoekt het Openbaar Ministerie om een akte 
van overlijden te voegen van beklaagde. 

STELT de behandeling van de zaak In voortzetting op de terechtzitting van 
MAANDAG 07 SEPTEMBER 2020 om 09u. 

Houdt de beslissing Inzake de kosten aan. 
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Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 Juni 1935. 

Dit vonnis Is In openbare terechtzitting uitgesproken op NEGENENTWINTIG JUNI 
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 
Met bllst-anrl v::i "-8i:t,ffi er 

substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openba<J.[ 

2
Mir.1ster1~ 

Dendermonde, de U JULI 20z0 
De gnff1er-l:lee~ 




