
Vonnisnununer / Griffienummer \\ '>( 

· lo).J)/ .-f ~H 1 
Repertorlumnummer / Europees 

Datum van uit spraak 

30 Junl2020 

Naam van (ie beklaagde(n) 

Systeemnummer parket 

rtolnummer 

18G012597 
Notitienummer parket 

Aangeboden op 

Niet te reglsueron 

rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent 
l<amer G30D1 

Vonnis 

p.1 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent p. 2 
Oossiernr 18G012597 zlttlngszaal 3.4 Vonnlsnr / 

In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

geboren te op wonende te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

13.5.3 

beklaagd van: 

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

A . . 

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, 

op het perceel gelegen te 

te op 
wonende te 

en van 

, kadastraal gekend als 
eigendom van 

geboren te op 
. geboren 

belden 

hiernavermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, waarbij deze funct iewijziging door de Vlaamse Regering als 
vergunnlngsplichtlg werd aangemerkt) te hebben uitgevoerd, voortgezet of In stand 
gehouden 

meer bepaald de bestemming te hebben gewijzigd van serre/loods (met een beperkte 
verkoopsruimte voor de verkoop van eigen productie van planten en sla met een 
oppervlakte van 100 m2) naar een verkoopsruimte voor verkoop van dieren, voeders en 
toebehoren (o.a. drinkbakken, hokken, afsluitingen, kooien, accessoires, ... ) met een totale 
oppervlakte tussen de 1.500 en 1.850 m2 

te op niet nader te bepalen data In de periode van 9 december 2015 tot 27 
april 2016 (stuk 119) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door art ikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
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·- ·-· - - ··-· ·------------------------
B. 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, na de datum van 
Inwerkingtreding van dit decreet, een inbreuk te hebben gepleegd op de plannen van 
aanleg en verordeningen tot stand gekomen volgens de bepalingen van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en die nog van 
kracht waren omdat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften uitgevaardigd 
krachtens onderhavig decreet , of een dergelijke Inbreuk te hebben voortgezet of In 
standgehouden, op welke wijze ook, zonder dat de uitgevoerde handelingen vergund zijn, of 
het gaat om onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om 
handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht; 

op het perceel gelegen te 

t e op en van 
wonende te 

. kadastraal gekend als 
eigendom van 

geboren te op 
,geboren 

belden 

namelijk: door het uitbaten van een verkoopsruimte tussen de 1.500 en 1.850 m2 In strijd 
met de bestemming van agrarisch gebied 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 9 december 2015 tot 27 
aprll 2016 (stuk 119) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6,1,1., al. l .6° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

c. 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning , hetzij na verval , vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij In geval van schorsing van de vergunning, 

op het perceel gelegen te 

te op ~n van 
wonende te 

kadastraal gekend als 
el gen dom van 

geboren te op 
geboren 

belden 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

a): het optrekken of plaatsen van een constructie 
b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
c): het afbreken, herbouwer-i, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald zonder stedenbouwkundige vergunning reclamepanelen te hebben gehangen 
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te , op niet nader te bepalen data In de periode van 9 december 2015 tot 27 
april 2016 (stuk 119) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd Ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te ZIJ vermeldt de 
kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp Is van de 
tenlasteleggingen en Identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving Inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd Ingeschreven In het gemeentelijk vergunningenregister (art. 6.2.1. 
VCRO). 

Bij de behandeling van de zaak en In de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 18 
december 2018. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 19 februari 2019, 17 
september 2019, 21 januari 2020, 18 februari 2020 en 16 juni 2020. 

De zaak werd op de terechtzitting van 18 februari 2020 In zijn geheel voor de zetel In zijn 
huidige samenstelling hernomen. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 16 juni 2020: 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
procureur des Konings; 

- de beklaagde, 
advocaat te 

vertegenwoordigd door meester 

3. De verjaring van de strafvordering is op heden·nlet ingetreden. 

substituut-
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STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

Op 14 aprll 2016 ontving de politie van de PZ een e-mail van de 
stedenbouwkundig ambtenaar met de vraag om bijstand te verrichten voor vaststelllngen 
van Inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op het perceel van de beklaagde 
gelegen te Aldaar Is een landbouwonderneming gevestigd, 
ruimtelijk gelegen In agrarisch gebied. 

Aan het dossier werd het verslag van de notulen van het schepencollege van de zitting van 
11 april 2016 gevoegd waaruit blijkt dat aan de beklaagden op 28 april 2014 een vergunning 
werd verleend door het college van burgemeester en schepenen voor het afbreken van een 
serre, het plaatsen van glas en Isolatieplaten In het dak van de bestaande serre en het 
aanleggen van betonverhardlng. De thuisverkoop diende beperkt te blijven tot de verkoop 
van eigen productie van planten en sla, binnen een verkoopruimte van 100 m2• De uitbouw 
van het tuincentrum, de verkoop van tulnornamenten, dierenvoeders enz. werd niet 
aanvaard, 

Naar aanleiding van klachten van parkeeroverlast In de onmlddellijke omgeving van het 
bedrijf werd aan de beklaagde op 15 januari 2016 gevraagd om duidelijkheid te verschaffen 
omtrent de activiteiten van het bedrijf. Op 11 februari 2016 antwoordde de beklaagde dat 
het doel van het bedrijf de kweek en verkoop van dieren Is. 

Uit de stedenbouwkundige toestand van 28 april 2014 blijkt dat het gaat om een volwaardig 
tuinbouwbedrijf met als nevenactiviteit een hertenhouderij. 

Bij de controle van 22 april 2016 werd vastgesteld dat een gedeelte van de serres en de 
loods van het voormalig tuinbouwbedrijf gebruikt wordt voor het uitbaten van een 
verkoopruimte van onder meer dierenhokken, tuinafslultlngen, voeders voor dieren ... met 
een totale handelsruimte tussen 1500 en 1850 m2

• 

Er werd tevens vastgesteld dat aan de gevel van het gebouw verschillende reclamepanelen 
hingen waarop aangegeven staat dat men er terecht kan voor hertenvlees, legkippen, 
plu imvee, enz. Op de verharding van de loods werden verschillende artikelen aangeboden 
waaronder dierenhokken, ... 

Binnen werd vastgesteld dat de voormalige lnpakruimte gebruikt werd als de 
verkoopsruimte voor allerhande materialen. De verkoopsruimte liep door In de richting van 
de achterliggende serre waarin nog allerlei koterijen en toebehoren te koop werden 
aangeboden. De serre werd gebruikt voor opslag en het houden van geiten en kamelen, In 
het voorste gedeelte van de serres werden allerhande dieren aangeboden. 

Van deze vaststellingen werden foto's genomen en aan het strafdossier gevoegd. 
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Op 20 juni 2016 maande de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur de beklaagde aan 
om: 

hetzij de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning afgelegd op 28 april 
2014 te respecteren, meer bepaald: "De thuisverkoop dient beperkt te blijven tot de 
verkoop van eigen productie van planten en sla. De uitbouw van een tuincentrum, 
verkoop van tuinomamenten, dlerenvoeders en dergelijke kan niet worden aanvaard. 
De verkoopsruimte moet ook beperkt In oppervlakte blijven. Een verkoopsruimte van 
100 m2 zou toch voldoende moeten zijn voor de verkoop van sla en de v_erkoop van de 
eigen geteelde bloemen en perkplanten"; 
hetzij een regularisatievergunning aan te vragen. 

Op 4 juli 2016 nam de politie contact op met de beklaagde om over te gaan tot verhoor. De 
beklaagde deelde mee dat hij de tijd had gekregen om op stedenbouwkundig vlak tegen 15 
september 2016 de nodige regularlsatleplannen In te dienen. 

Op 18 oktober 2016 ontving het parket van Oost-Vlaanderen afdeling Gent de melding van 
de stedenbouwkundig ambtenaar van dat er geen regularlsatlevergunnlng werd 
ingediend. 

De beklaagde werd verhoord op 23 januari 2017. Hij verklaarde de enige zaakvoerder van 
te zijn. Het betreft een landbouwbedrijf voor het kweken van dieren, 

de mensen Komen vooral In het weekend dieren kopen. De reclameborden voor de verkoop 
van herten zouden er al dertig jaar staan, de spandoeken voor de verkoop van kippen en 
veervoeders ongeveer één jaar. De Inrichting van de loods en het magazijn zou Identiek 
gebleven zijn als toen deze werd gebruikt voor de opslag van groenten. Hij brak een stukje 
serre (307 m2

) af om meer plaats te hebben voor het houden van dieren en hij zou hiervoor 
een vergunning hebben. Omdat het kweken van groenten minder rendabel werd, begon hij 
met het kweken van bepaa lde diersoorten. De werken werden uitgevoerd In de zomer van 
2015 en duurden ongeveer 2 maanden. Hij liet zich bijstaan door architect uit 

Samen met deze architect zou hij een regularisatieaanvraag bij het gemeentebestuur 
Ingediend hebben. Uit het bijgevoegde document blijkt evenwel dat deze 
regularlsatleaanvraag betrekking heeft op het verwijderen en nivelleren van twee 
plaatselijke laagtes In een landbouwgrond alwaar herten gekweekt worden. 

Gelet op deze vaststelling werd de beklaagde herverhoord op 27 maart 2017. Hij verklaarde 
wel degelijk een vergunningsaanvraag t e hebben Ingediend voor de herbestemming van de 
loods maar een ongunstig advies te hebben gekregen voor het houden en de verkoop van 
kippen en toebehoren. Hij zou daartegen beroep aangetekend hebben. De stukken omtrent 
deze aanvraag werden aan zijn verklaring gevoegd. Uit stuk 91 blijkt dat het college van 
burgemeester en schepenen op 27 februari 2017 de vergunning weigerde voor de 
regularisatie van kweek/verkoop van vogels, kippen, pluimvee, konijnen en kleinvee In de 
bestaande serre en de aanleg van acht parkeerplaatsen In betongrasdallen. 

Op 15 Juni 2017 maakte de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur de herstelvorderlng 
van 5 apri l 2017 aan het parket over samen met de welgerlngsbesllsslng van het college van 
burgemeester en schepenen Inzake de regulari satieaanvraag van 18 oktober 2016. Met de 
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herstelvordering beoogt de stedenbouwkundig Inspecteur het staken van het strijdig gebruik 
van een gedeelte van de serres en de loods en op de verharding voor de loods (van een 
voormalig tuinbouwbedrijf) in functie van een verkoopsruimte voor allerlei producten; het 
beperken van de verkoopsruimte tot 100 m2 alsook het verwijderen van alle 
reclamepanelen. 

Op 9 november 2018 ging het openbaar ministerie over tot dagvaarding van de beklaagde 
om te verschijnen voor deze rechtbank en kamer op de zitting van 18 december 2018. Op 
deze terechtzitting werden conclusletermijnen verleend en werd de zaak voor behandeling 
gesteld op 19 februari 2019. 

Op de terechtzitting van 19 feb ruari 2019 meldde de raadsman van de beklaagde dat er 
Inmiddels een vergunning werd bekomen, maar dat daartegen beroep werd aangetekend bij 
de Raad voor Vergunnlngsbetwistlngen. Het openbaar ministerie gedroeg zich wat betreft de 
tenlastelegging A naar de wijsheid van de rechtbank en vorderde voor de tenlasteleggingen 
B en C een geldboete van 1.500 euro. De zaak werd vervolgens herhaalde malen uitgesteld 
met het oog op het laten uitvoeren van een herstelcontrole door de gewestelijk 
stedenbouwkundig Inspecteur. 

Op 7 maart 2019 lichtte de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur het parket van Oost
Vlaanderen, afdeling Gent In van het feit dat de deputatie op 13 juli 2017 een vergunning 
met voorwaarden afleverde. Gemeente tekende hiertegen beroep aan bij de Raad 
voor Vergunningsbetwlstlng daar zij zowel de oppervlakte van de verkoopsruimte (veel 
ruimer dan 100 m2

) als de activiteiten (verkoop van allerlei zaken die niet gerelateerd zijn 
aan de kweekfunctle die de eigenaar heeft opgestart/wil uitbouwen) betwisten. De 
gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur stelde dat de herstelvorderlng niet zonder 
voorwerp is zolang de betwiste vergunning niet conform de voorwaarden Is uitgevoerd. Er 
zou nog een nacontrole met betrekking tot de huidige toestand worden uitgevoerd. 

Deze controle vond plaats op 21 juni 2019. Er werd vastgesteld dat de loods Integraal benut 
wordt als verkoopsruimte. In de naastgelegen serre werden dierenhokken verkocht. De 
stockagerulmte achter de loods werd afgesloten door een schuifdeur en diende volgens de 
spontane verklaring van de zoon van de beklaagde voor de opslag van de grotere producten. 
De serre en de stockageruimte bleken eenvoudig toegankelijk te zijn voor het publiek. Ter 
hoogte van de toegangsweg werden 9 parkeerplaatsen aangetroffen. Deze vaststellingen 
met bijhorende foto's werden op 30 juli 2019 naar het parket verstuurd. Er werd tevens 
gemeld dat de Raad voor Vergunnlngsbetwlstlngen de regularisatievergunning van de 
deputatie van 13 juli 2017 heeft vernietigd zodat de deputatie een nieuwe beslissing dient te 
nemen. 

Op 4 februari 2020 werd het parket ingelicht dat de deputatie nog geen nieuwe beslissing 
heeft genomen en het dossier wellicht In maart 2020 op de hoorzitting zou worden 
gebracht. 

Op 4 Juni 2020 lichtte de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur het parket In van het feit 
dat een nieuw dossier lopende Is In eerste aanleg en de deputatie hierop wacht. Het 
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openbaar onderzoek zou inmiddels afgerond zijn. De adviezen van het departement 
Landbouw en Visserij werden gevoegd. 

Beoordeling 

Tenlastelegging A 

Uit de gegevens van het strafdossier alsook uit het advies van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid van 5 april 2017 blijkt dat de thans geviseerde commerciële activiteit 
ondergeschikt is aan de landbouwactiviteit als hoofdfunctie, meer bepaald een agrarische 
bedrijvigheid In functie van het kweken van herten en andere diersoorten. De door de 
tenlastelegging geviseerde activiteit betreft geen op zichzelf staande commerciële activiteit 
die het voornaamste, belangrijkste en feitelijke gebruik van het bebouwd onroerend goed 
uitmaakt. 

De beklaagde dient dan ook voor deze tenlastelegging te worden vrijgesproken. 

Tenlasteleggingen B en C 

Gelet op de gegevens van het strafdossier en in het bijzonder gelet op de politionele 
vaststellingen, de vaststellingen ter plaatse van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
en de foto's gevoegd aan het strafdossier die deze vaststellingen ondersteunen, zijn de 
feiten onder deze tenlasteleggingen bewezen in hoofde van de beklaagde. Deze 
tenlasteleggingen worden ten andere niet betwist door de verdediging van de beklaagde. 

Straftoemeting 

De onder B en C ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts 
één straf moet worden opgelegd. 

De beklaagde baat zonder voorafgaande vergunning ln een gedeelte van zijn serres en loods 
een verkoopsruimte uit, hetwelk een commerciële activiteit Is in strijd met de bestemming 
van agrarisch gebied en de plannen van aanleg, 

De beklaagde pleegt het misdrijf In professioneel verband en haalt daar economisch 
voordeel uit. Hij stelt zijn eigen belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een 
goede ruimtelijke ordening. Bovendien heeft deze onvergunde commerciële activiteit, 
gedurende een relatief lange periode een negatieve Impact gehad op de onmiddellijke 
omgeving onder meer Ingevolge parkeeroverlast waardoor het leefmilieu tevens werd 
aangetast. 
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De op te leggen geldboete moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter 
bescherming van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de 
beklaagde zich niet ongestraft boven de wet kan stellen. De straf moet de beklaagde ertoe 
aanzetten zich thans te schikken naar de beslissingen van de overheid en niet langer 
eigengereid te handelen. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke Inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De Inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent 
voor de gemeenschap een grote kost. 

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met het blanco strafverleden 
van de beklaagde. 

De hierna bepaalde geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de 
wet te overtreden of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

De beklaagde voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de gunst van het uitstel van 
tenuitvoerlegging te kunnen genieten. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders11 (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en Is geen straf. 

De beklaagde moet ook een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 
en 1 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Op 5 april 2017 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur de herstelvordering aan 
het parket van Oost-Vlaanderen afdeling Gent met het eensluidend advies van de Hoge 
Raad voor het Handhavingsbeleid overgemaakt. 

Gelet op de thans nog lopende administratieve regularisatleprocedure(s), komt het 
aangewezen voor de beoordeling van deze herstelvordering uit te stellen. 
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BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door de bewezen verklaarde 
misdrijven, worden de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 191, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art.1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
art. 1 (§1, 2° en §2), 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald In huldig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Spreekt de beklaagde vrij voor de tenlastelegging A. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen Ben C, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 1.500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 9.000 euro, 
of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenultvoerlegglng van dit vonnis voor 500 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 3.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
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juridische tweedelljnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
270,86 euro. 

Stelt tevens vast dat deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans in zijn hoofde 
bewezen verklaarde misdrijven. 

HERSTELVORDERING 

Stelt de zaak met betrekking tot het gevorderde herstel in voortzetting op de openbare 
tereçhtzlttlng van deze rechtbank en kame~ van 16 februari 2021 om 09.00. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtsha lve aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de buitengewone openbare terechtzitting van 30 juni 
2020 

waarbij de voorschriften vervat In artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 
eerste substituut-procureur des Konings 
griffier. 




