
De Rechtbank van Eerste Aanleg te DENDERMONDE 
zeventiende kamer, rechtdoende in strafzaken, heeft m 
haar openbare terechtzitting van 31 december 2003 
het hiernavolgend VONNIS gewezen : 

Notitienummer Griffie nr. 

IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN : 

;, houtbewerker, geboren te :op 
wonende te 

•, bankbediende, geboren te op 
wonende t( 

ter terechtzitting vertegenwoordigd door Mr. , advocaat te 

Bek]aagd van : te 

de eerste en de tweede : 

., 

door het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering te hebben meegewerkt, of 
door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het wanbedrijf niet had kunnen 
worden gepleegd, of door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader of mededader 
in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

- bij inbreuk op artikel 44 § 1, 1 •, 64, eerste, tweede en laatste lid en 65 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw (feiten tot en met 24 maart 
1997) 

- en vanaf 25 maan 1997 geformuleerd in de artikelen 42 § 1, 1 •• 66, eerste, tweede en vijfde lid en 68 
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 (feiten vanaf 
25 maart 1997 tot en met 30 april 2000) 

door het uitvoeren van werken, het in stand houden ervan, door het verkavelen van grondeigendom of 
hoe dan ook, inbreuk te hebben gemaakt op de voorschriften der bijzondere plannen van aanleg, op 
de bepalingen van de titels II en ID of op die van de verordeningen, vastgesteld ter uitvoering van titel 
III en van het eerste hoofdstuk van titel IV van voonnelde wet en voonneld decreet, 
namelijk door zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen gebouwd te hebben, een grond gebruikt te hebben voor hel plaatsen van 
een of meer vaste inrichtingen, te hebben afgebroken, herbouwd of een bestaande woning te hebben 
verbouwd (instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd) 

- feiten vanaf 1 mei 2000 strafbaar gesteld bij inbreuk op de artikelen 2, 99 § 1-1 ·, 146 al. 1-1 ', 147, 
149 en 204 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening de 
bij artikel 99 § 1,1° bepaalde handelingen, werken of wijzigingen hetzij zonder voorafgaande vergun
ning hetzij in strijd met de vergunning hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de tennijn 

van de vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet 
of in stand gehouden, 
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door zonder stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd, op een grond één of meer vaste 
inrichtingen te hebben geplaatst. een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk te hebben 
afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, met uitzondering van instandhoudings- of onder
houdwerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit 

De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1 •, 2•, 3· , 6' en 7" van 

artikel 146 van voormeld decreet, geldt niet voorzover de handelingen, werken, wijzigingen of het 
strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, voorzover ze geen onaan
vaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ern
stige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming 
krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg. 

in casu: 

A. op niet nader te bepalen data, in de periode vanaf I maart 1995 tot en met 30 april 1995 (stuk 2): 

het optrekken van een kunstatelier, bestaande uit hout en glas met een zadeldak van golfplaten, 
glas en schaliën (stuk 11), groot 14,50 meter op 4,20 meter en een hoogte van 2,50 meter; 

B. vanaf niet nader te bepalen datum, in de periode vanaf I maart 1995 tot en met 30 april 1995 
(plaatsen constructie) lot de datum van het bevel tot dagvaarding: 

de sub A omschreven wederrechtelijke opgetrokken constructie in stand gehouden te hebben. 

welke een ernstige inbreuk vonnt op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften 
inzake de bestemming krachtens het bijzonder plan van aanleg, goedgekeurd bij 
ministerieel besluit van 6 juli 2000, namelijk het kunstatelier bevindt zich in een zone 
bestemd voor "hovingen en koeren". 
Met de omstandigheid dat de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A en B de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet zodat de verjaring van de strafvordering 
slechts een aanvang neemt op de datum van het laatst gepleegde feit, namelijk de dag der dagvaarding. 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 
ligging; 

aard en oppervlakte:- . 

wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaars e/'1/an geïdentificeerd zijnde als: - 1 

ceel 
geboren op (per-

geboren op en 
, geboren op 

(perceel 
die de eigendomstitel hebben verkregen:- krachtens de aanwijzing bij schenking d.d. 29/05/1984 (per
ceel 

- krachtens de akte van aankoop d.d. 15/12/1994 (perceel 

Gezien de processen-verbaal. 
Gehoord het Openbaar Ministerie in haar voordracht van de zaak en in haar eis. 
Gehoord de eerste beklaagde in zijn antwoorden en verdediging en de tweede 
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beklaagde in haar verdediging, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. 
advocaat voornoemd. 

1. De kwalificatie, 

De tijdsbepaling in de omschrijving van de sub B ten laste gelegde feiten dient te 
worden gepreciseerd als volgt: 
- vervanging van de vermelding "datum van het bevel tot dagvaarding" door 
"08.10.2003". 

2. In hoofdorde: verzoek tot uitstel. 

In termen van pleidooien werd in hoofdorde verzocht de behandeling van de zaak te 
willen uitstellen om beklaagden toe te laten een nieuwe aanvraag in te dienen voor 
een nieuw te bouwen gebouw op een andere locatie in de - volgens het gewestplan 
- KMO-zone, doch buiten de BPA-zone én de beslissing hieromtrent af te wachten, 
waartegen het Openbaar Ministerie zich heeft verzet. Volgens beklaagden zou een 
gunstige beslissing in deze administratieve procedure hen meer kansen geven om de 
gunst der opschorting te bekomen in onderhavige procedure. 

Beklaagde werd door de rechtbank uitgenodigd zich ook reeds te verdedigen ten 
gronde. 
- Vooreerst ontneemt een nieuwe aanvraag voor een ander gebouw met dezelfde 
functie weliswaar doch een andere inplanting, de strafbaarheid niet van onderhavige 
wederrechtelijke constructie. De rechtbank dient immers de toestand te beoordelen 
volgens de tijdsbepalingen in de omschrijving van de ten laste gelegde feiten, hetzij 
in de periode vanaf 01.05.1995 tot en met 08.10.2003. De geviseerde strafbare 
handelwijze betreft hierbij het optrekken van een kunstatelier in een zone bestemd 
voor "hovingen en koeren" volgens de bestemmingsvoorschriften krachtens het BPA, 
goedgekeurd bij MB van 06.07.2000 én het in stand houden ervan. De gebeurlijke 
inwilliging van de aanvraag in de toekomst brengt hoe dan ook geenszins met zich 
dat beklaagde vooraf in de te beoordelen periodes en op de te onderhavige locatie 
een rechtmatige constructie zou hebben neergezet. 
- Beklaagde wenst verder het litigieus pand niet af te breken zolang er geen 
administratieve beslissing is tussengekomen voor de nieuw geplande bouwwerken. 
Er werd uiteengezet dat 1 • beklaagde In het wederrechtelijk gebouwd kunstatelier 
zijn beroep als schrijnwerker uitoefent en een beslissing tot afbraak met zich brengt 
dat hij voor zijn professionele activiteiten gedwongen zou zijn - in afwachting van de 
nieuwe procedure - een alternatieve behuizing te zoeken, hetgeen slechts nodeloze 
kosten met zich zou brengen, onverminderd de praktische problemen. De rechtbank 
dient echter enkel rekening te houden met de situatie op het ogenblik van de 
uitspraak en is geenszins verplicht het afronden van een hangende administratieve 
procedure af te wachten vooraleer uitspraak te doen over de strafvordering en het 
herstel. 
Trouwens bezit de strafrechter sedert de inwerkingtreding op 22.08.2003 van het 
Decreet van 04.06.2003 houdende wijziging van het DRO van 18.05.1999, overeen
komstig art. 8.1' in fine, een ruimere appreciatiebevoegdheid met betrekking tot de 
op te leggen termijn, nu die thans de termijn van één jaar zoals voorheen voorzien in 
art. 149 §1 in fine van het voormelde Decreet, mag overschrijden. (zie infra) 

Er zijn dienvolgens géén gegronde redenen om in te gaan op het verzoek van 
beklaagden om hen een uitstel te gunnen. 

3, Beoordeling van de feiten. 

Volgens de verklaringen in het strafdossier en de behandeling ter terechtzitting wordt 
niet betwist dat beklaagden het kunstatelier wederrechtelijk hebben geplaatst op een 
gedeelte van hun eigendom, gelegen binnen het BPA als zone voor koeren en hovin-
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gen en zelfs bufferzone ten overstaan van de KMO-zone. Aldaar geldt een absoluut 
bouwverbod. Het betreft een perceel land dat beide beklaaaden toebehoort deels 
gelegen aan de en deels aan de te en er 
ten kadaster geKend onder : en , groot 
respectievelijk , en 1. Hiervan werd proces-verbaal opgesteld op 
22.07.1999. Naderhand volgden pogingen om de bestaande toestand te laten regu
lariseren, hetgeen op een weigering stuitte van het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

Ter terechtzitting werd trouwens uiteengezet dat beklaagden er terdege van over
tuigd zijn dat zij dit gebouw zullen moeten afbreken, zoals trouwens ook blijkt uit de 
brief van het adviesbureau d.d. 14.08.2003 dat zij hadden gecontacteerd 
met het oog op het "afbreken van een bestaande niet vergunde constructie en bou
wen van een industriële constructie . .. " (zie neergelegde stukken). 

Gelet op de overeenstemmende . gegevens van het strafdossier en de behandeling 
ter terechtzitting is aldus genoegzaam bewezen dat beide beklaagden zich schuldig 
hebben gemaakt aan de in de tenlasteleggingen A en B omschreven strafbare fei
ten. 

4.De straftoemeting. 

Bij toepassing van art. 65SW dient geoordeeld dat wegens de onderscheiden tenlas
teleggingen A en B samen, slechts één straf dient te worden uitgesproken. Immers, 
zijn deze aan beklaagden ten laste gelegde feiten de uiting van eenzelfde strafbare 
gedraging. 

Er werd namens beklaagden verzocht hen de gunst der opschorting te willen 
verlenen, waaromtrent het Openbaar Ministerie evenwel terecht ongunstig adviseer
de in acht genomen dat de wederrechtelijke toestand nog steeds voorhanden is. 

Inderdaad dient beklaagden terdege een straf te worden opgelegd hoofdens de 
beide tenlasteleggingen. 

Een eenvoudige schuldigverklaring zonder meer zou immers geen adequate 
strafrechtelijke sanctie uitmaken voor de strafbare feiten daar het een zekere 
"permissiviteit " zou impliceren ten overstaan van hun handelwijze die ervan getuigt 
dat zij hun particuliere belangen hebben laten primeren op het algemeen belang. 
Evenmin zou het volstaan om hen er de ernst van te doen inzien en/of hen ertoe aan 
te sporen zich in de toekomst van nieuwe soortgelijke misdrijven te onthouden, 
temeer daar beklaagden de wederrechtelijke constructie geruime tijd in stand 
hebben gehouden. 

Een principiële beteugeling is dan ook vereist. In acht genomen echter hun beider 
vlekkeloos strafverleden moet telkens een geldboete van €50 volstaan. 

5. De herstelvordering. 

Na onderzoek van de stukken in het strafdossier blijkt dat met betrekking tot het per-
ceel, deels gelegen aan de en deels aan de te 1 

, en er ten kadaster gekend onder ; en 
groot respectievelijk en · , in naam van het College van Bur-

gemeester en Schepenen door haar aangestelden op 27.03.2003 (st. 40 ev) werd 
beslist tot het instellen van een vordering tot het herstel van de plaats in haar oor
spronkelijke toestand krachtens art. 149 van het Decreet d.d. 18.05.1999 houdende 
de Organisatie van de R.O., wat impliceert dat het bestaande kunstatelier dient te 
worden afgebroken. De stedenbouwkundig inspecteur sloot zich hierbij aan op 
22.05.2003 (st. 58) 
Er werd door de stedenbouwkundig inspecteur tevens aangedrongen om de overtre
der een dwangsom op te leggen van €50 per dag bij niet-uitvoering van het vonnis 
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binnen de gestelde termijn. 

Het staat niet aan de rechtbank de opportuniteit van de vordering te beoordelen. 
Nu de vordering in naam van het College van Burgemeester en Schepenen en de 
stedenbouwkundig inspecteur noch onwettig, noch kennelijk onredelijk is, noch op 
enige andere wijze een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur miskent, dient op 
die vordering te worden ingegaan in de mate zoals omschreven in het dictum. De 
gevorderde maatregel is op heden immers nog steeds nodig om de sporen van het 
misdrijf te doen verdwijnen. 

De strafrechter heeft echter sedert de inwerkingtreding op 22.08.2003 van het 
Decreet van 04.06.2003 houdende wijziging van het DRO van 18.05.1999, overeen
komstig art. 8.1' in fine, een ruimere appreciatiebevoegdheid met betrekking tot de 
op te leggen termijn gekregen, nu die thans de termijn van één jaar zoals voorheen 
voorzien in art. 149 § 1 in fine van het voormelde Decreet, zelfs mag overschrijden. 

lt
' Ten einde zo maximaal mogelijk rekening te houden met de reële kansen van 

beklaagden om een vergunning te bekomen voor hun inrichting op een andere loca
tie, dient de termijn die de rechtbank moet bepalen voor de uitvoering van de herstel
maatregel, inderdaad langer dan gewoonlijk te worden gehouden, hetzij op 3 jaar. 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat elke dader van het misdrijf tot de herstel-
maatregel kan worden veroordeeld, derwijze dat deze in casu evenzo gegrond is 
jegens 2· beklaagde. 

Gezien de hiernavolgende artikelen : 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, Il tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetboek van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 194; 
Wetboek van strafrecht, art. 40, 66, 65, 50; 
Wet van 29 maart 1962 art. 44§ 1, J°, 64, eerste, tweede en laatste lid, 651; Decreet van 
22 oktober 1996 art. 42§ 1, J°, 66, eerste, tweede en vijfde lid, 68; Decreet van 18 mei 
1999art.2,99§1-l°, 146al.l-l°, 147,149,204, 146eerstelid, l

0

,2°,3°,6°en7°; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gewijzigd door de wet van 24 december 1993, art. 1; 
Wet van 1 augustus 1985, art. 28 en 29, gewijzigd door de wet van 24 december 1993, 
art. 3, en door de wet van 18 februari 1997, art. 2; 
Wet van 28 juli 1992, art. 71; K.B. van 23 december 1993, art. 1 en 2 tot wijziging art. 
91 van K.B. 28.12.1950; K.B. 11.12.2001; 
EG Verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17.06.1997; 
EGVerordening nr. 974/98 van de Raad van 03.05.1998; 
Eurowet 78 d.d. 26.06.2000 art. 2, 3, 4, 6 en 9; K.B. 20.07.2000; 
Eurowet 77 d.d. 30.06.2000 art. 3; K.B. 20.07.2000; 

Om deze redenen, de rechtbank, rechtdoende op tegen
spraak: 

Nopens de strafvordering: 

Verbetert de tijdsbepaling voor beide tenlasteleggingen zoals hiervoor vermeld onder 
1. 

Zegt dat er géén afdoende gronden zijn aangetoond om in te gaan op het verzoek tot 
uitstel van de zaak, noch tot opschorting van de uitspraak der veroordeling. 

Veroordeelt elke beklaagde, telkens wegens de tenlasteleggingen A en B samen, tot 
een geldboete van 50 euro, vermeerderd met 40 opdeciemen, 250 euro bedra
gende. 
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Verstaat dat bij gebreke van betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, de uitge
sproken geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 
15 dagen. 

Spreekt bovendien de verplichting uit om een bedrag van TIEN EURO, vermeerderd 
met 40 opdeciemen, 50 euro bedragende, te betalen bij wijze van bijdrage tot de 
financiering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, 
namelijk eenmaal deze bijdrage lastens iedere beklaagde. 

Legt ieder der veroordeelden bovendien een vergoeding op van 25 euro. 

Veroordeelt de beide beklaagden solidair tot de kosten van deze instantie, aan de 
zijde van het Openbaar Ministerie in hun geheel begroot op de som van 105,25 euro 
kosten ondeelbaar veroorzaakt door de bewezen verklaarde betichtingen 

Nopens de herstelvorderlng: 

Stelt uitdrukkelijk vast dat een herstelmaatregel werd geformuleerd met betrekking 
tot het perceel deels gelegen aan de en deels aan de 
te , en er ten kadaster gekend onder 

, groot respectievelijk en 

Dienvolgens, beveelt aan 1 • en 2· beklaagde over te gaan tot herstel van de plaats in 
haar oorspronkelijke toestand conform de vordering daartoe van het college van bur
gemeester en schepenen d.d. 27.03.2003 (stuk 40 strafdossier) en de stedenbouw
kundig inspecteur op 22.05.2003 (st. 58), wat impliceert dat het bestaande 
kunstatelier dient te worden afgebroken. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 3 jaar vanaf de 
dag waarop onderhavig vonnis in kracht van gewijsde zal zijn getreden; 

Zegt voor recht dat, na het verstrijken van deze termijn van uitvoering, op vordering 
van de stedenbouwkundig inspecteur, door de elke veroordeelde een dwangsom 
verschuldigd zal zijn van € 50 per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de voor-
melde herstelmaatregel; 

Beveelt dat, voor het geval de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde ter
mijn in de vorige staat wordt hersteld, het College van Burgemeester en Schepenen 
dan wel de stedenbouwkundige inspecteur ambtshalve in de uitvoering ervan kan 
voorzien overeenkomstig hetgeen is bepaald in art. 153 van het Decreet van 
18.05.1999 houdende de Organisatie van de R.O. 

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting van 
EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIE. 
Aanwezig: 

,, alleenrechtsprekend rechter in strafzaken; 
, substituut-procureur des Konings; 

;, griffier. 




