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1 
DE NEGEN A KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET EEN RECHTER 

Nr. 3~3 

Verdacht van : 

Gezien de processtukken en namelijk: 
- de dagvaarding betekend bij exploot van : 

- gerechtsdeurwaarder , met standplaats 
te : op 20 september 2017 en 
overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

op 26 september 2017 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

tegen: 

, geboren te wonende te 

Te , in de periode van 01.10.2014 tot en met 03.11.2014 

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp 
verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door 
giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of 
arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben, om, hetzij door woorden in 
openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, 
prent of -zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk 
tentoongesteld, het feit rechtstreeks uitgelokt te hebben 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 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 , hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 
4.2.1.1• a (het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 
onderhoudswerken : het optrekken of plaatsen van een constructie), het optrekken van een 
schuilhok van 8,9 meter lengte, 4 meter breedte en een hellend dak met een 
kroonlijsthoogte van 2,3 meter en een nokhoogte van 5 meter te hebben uitgevoerd. 
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Oo het perceel bouwland gelegen te , gekadastreerd als - · ·-
met een oppervlakte van , eigendom van huwgemeenscnap van 
! en 1 ingevolge een akte van aankoop verleden door notaris 

• te . o~ 

++++++ 

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door P. Geerkens, substituut-procureur des Konings, die 
de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagde bij 
toepassing van de strafwet. 

Na de beklaagde ondervraagd te hebben. 
Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door : 
- M . Deweirdt, advocaat te Kortrijk, voor verzoekt om opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling, waaromtrent het openbaar ministerie gemotiveerd negatief 
advies verleent, 

En na beraadslaagd te hebben, 

DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

• 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
- 1 K.B. 23.12.1993 
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
• 1, 3, 6 w. 29.06. 
- 91 KB 28.12.1950 houdende algemene reglement op de gerechtskosten in strafzaken 

Gelet op de beschikking art. 152 Sv. van 16.10.2017, waarbij conclusietermijnen werden 
opgelegd. 

De strafrechter onderzoekt ambtshalve het verval van de strafvordering. Op grond van de 
gegevens waarover de rechtbank beschikt, blijkt dat de strafvordering niet is verjaard (artikel 
21-25 V.T.Sv.). 
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OP STRAFGEBIED 

I. Verbetering van de dagvaarding: 

De rechtbank verbetert in de dagvaarding de kwali ficatie van de enige tenlastelegging door 
wijzigingvan het woord "schuilhol<'' in "stof'. Dit gezien er uit de foto's blijkt dat de kwestieuze 
houten constructie geen enkele volledig open zijde had {zie stukken 7 en 9 strafdossier) en 
duidelijk eerder bestemd was om er dieren permanent te huisvesten. 

Het betreft de verbetering van een louter materiële vergissing. 

Door deze verbetering worden geen andere feiten in de plaats gesteld van degene die aan de 
basis liggen van dezelfde tenlastelegging zoals oorspronkelijk omschreven. 

11. Nopens de beweerdelllke niet-overschrilving van de dagvaarding in het 
hypotheekkantoor 

Daar waar de beklaagde in zijn conclusies voorhoudt dat het bevel tot dagvaarding niet zou 
zijn overgeschreven in het hypotheekkantoor, en de dagvaarding bijgevolg onontvankelijk zou 
zijn, stelt de rechtbank vast dat dit wel degelijk op 26.09.2017 is gebeurd (zie de ingevulde 
sticker op de achterkant van de dagvaarding). 

111. Herkwalificatie van de feiten van de enige tenlastelegging: 

111.1. In de inleidende akte, zijnde de dagvaarding, wordt door het openbaar ministerie aan de 
feiten een voorlop ige kwalificatie gegeven. Het komt uiteindelijk aan de rechtbank toe om dit 
feit zijn juiste kwalificatie te geven. De juiste kwalificatie geven betekent op de eerste plaats 
het misdrijf te bepalen dat aan de vervolging beantwoordt. Rekening houdende met alle 
concrete gegevens moet, alvorens een misdrij f al dan niet bewezen te verklaren, de juiste 
kwalificatie in rechte aan dit feit worden gegeven. 

Ter terechtzitting van 15.01.2018, stelde de beklaagde dat hij als hoofdberoepsbezigheid aan 
"algemene schrijnwerkerij" doet (zie het proces-verbaal van de terechtzitting). Hij is slechts 
landbouwer in bijberoep. 

Gelet op deze verklaring, herkwalificeert de rechtbank de feiten van de enige kwa lificatie door 
toevoeging van de hiernavolgende verzwarende omstandigheid: 
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"Met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenare , 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen en/of opstellen of personen die bij 
die verrichtingen als tussenpersonen optreden, bij de uitoefening van hun beroep." (i.o. art. 
6.1.1., lid 2 VCRO) 

Ter terechtzitting van 15.01.2018 werd de beklaagde op de hoogte gebracht van het 
voornemen van de rechtbank om deze feiten te herkwalificeren en werd de beklaagde 
uitgenodigd om zich hieromtrent te verdedigen (zie het proces-verbaa l van de terechtzitting). 

111.2. Door deze herkwalificatie worden geen andere feiten in de plaats gesteld van degene die 
aan de basis liggen van dezelfde tenlastelegging zoals oorspronkelijk omschreven. Telkens 
hierna sprake is van de tenlastelegging betreft het de tenlastelegging zoals hiervoor 
geherkwalificeerd. 

IV. Ten gronde: 

Feiten en beoordeling 

IV.l. Op 23.02.2016 werd door hoofdinspecteur , van de een 
aanvankelijk proces-verbaal opgesteld lastens de beklaagde . Dit wegens 
de oprichting zonder voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning van een schuilhok 
voor dieren/stal op een perceel gelegen te · 

Uit dit proces-verbaal en de bijlagen blijkt dat: 
er op 09.02.2005 door het college van burgermeester en schepenen van de gemeente 

! een stedenbouwkundige vergunning aan beklaagde zou zijn verleend tot 
het ((bouwen van een stal" ; 
er niet binnen de twee jaar na het verlenen van deze stedenbouwkundige vergunning 
werd aangevangen met de oprichting van de vergunde stal, zodat de 
stedenbouwkundige vergunning derhalve van rechtswege was vervallen; 
er op 03.11.2014 werd vastgesteld dat de beklaagde alsnog is overgegaan tot het 
oprichten van de kwestieuze stal; uit de bij het strafdossier gevoegde foto's, evenals 
de beschrijving door de stedenbouwkundige dienst, blijkt dat er een geraamte werd 
getimmerd voor een bouwwerk met vier muren en een zadeldak; deze constructie was 
8,9 meter lang en 4 meter breed; het hellend dak had een kroonlijsthoogte van 2,3 
meter en een nokhoogte van 5,3 meter; er was slechts één opening erin voorzien; 
op dezelfde datum er een staking van de werken werd bevolen; 
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1 
het perceel waarop de bouwovertreding werd vastgesteld kadastraal gekend is als 

het bevindt zich overeenkomstig het bij K.B. van 
04.11.1977 goedgekeurde gewestplan ."in agrarisch gebied; 
er t ijdens een tweede plaatsbezoek op 05.11.2014 werd vastgesteld dat er niet verder 
werd gewerkt. 

IV.2. Op 07.04.2016 werd de beklaagde verhoord. Hij stelde eigenaar te zijn van het perceel 
in kwestie en bevestigde impliciet dat hij opdracht heeft gegeven tot de oprichting van het 
kwestieuze "kot". Hij stelde dat er een regularisatieprocedure lopende was. 

IV.3. Op 10.04.2017 werd vastgesteld dat de stal in kwestie zich nog steeds ter plaatse bevond. 
N~dat op 20.09.2017 werd overgegaan tot het dagvaarden van beklaagde in huidige 
procedure en er een herstelvordering werd uitgevaardigd door het college van burgemeester 
en schepenen van de gemeente · en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, 
werd op 08.12.2017 en 10.01.2018 vastgesteld dat de stal werd afgebroken en dat de 
herstelvordering derhalve zonder voorwerp is. 

IV.4. In zijn conclusies, betwisten de beklaagde en zijn raadsman geenszins dat hij de 
kwestieuze constructie heeft geplaatst (laten plaatsen), doch stelt hij dat de oprichting van 
het kwestieuze "schuilhol<" geen ru imtelij ke implicatie zou hebben. Derhalve zou de oprichting 
ervan zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning niet strafbaar zijn. 

Artikel6.1.1., r Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO), zoals van toepassing op 
het ogenblik van de feiten, bepaalde: 

Art. 6.1.1. Met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete 
van 26 euro tot 400.000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt de persoon 
gestraft die 1 o de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij zonder 
voorafgaande 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, uitvoert, voortzet of in stand houdt; 

Artikel l.l.2., r VCRO, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, bepaalde: 

Art. 1.1.2 Voor de toepassing van deze codex wordt verstaan onder: 
( ... ) 
r handelingen: werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke 
implicaties; 

Artikel 4.2.1., 1°, a) VCRO, zoals van toepassing op het ógenblik van de feiten, bepaalde: 

Art. 4.2.1 Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 
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1 o de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van/ 
onderhoudswerken: 
a) het optrekken of plaatsen van een constructie; 

Artikel4.2.3. VCRO, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, bepaalde: 

Art. 4.2.3 De Vlaamse Regering bepaalt de lijst van de handelingen met een tijdelijk of 
occasioneel karakter of met een geringe ruimtelijke impact waarvoor in afwijking van 
ortikel4.2.1 geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. 

Aan deze laatste bepaling werd uitvoering gegeven door middel van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is (BS 10 september 2010). 

Uit een samen lezing van voorgaande bepalingen, evenals een lezing van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is, volgt dat de oprichting van de kwestieuze stal op 
het ogenblik van de feiten wel degelijk aan een voorafgaandelijke stedenbouwkundige 
vergunningsplicht onderworpen was. Derhalve betreft het uiteraard een activiteit met een 
ruimtelijke implicatie. 

Aangezien de beklaagde op het ogenblik van ·de feiten niet over een (rechtsgeldige) 
voorafgaanclelijke stedenbouwkundige vergunning beschikte, zijn de feiten van de enige 
tenlastelegging, zoals verbeterd en geherkwalificeerd, bewezen in zijnen hoofde. Gelet op zijn 
hoofdberoepsbezigheid als "algemene schrijnwerker'', is ook de verzwarende omstandigheid 
bewezen. 

Straf en strafmaat 

IV.S. Ter zitting van 15.01.2018 verzocht de beklaagde om de gunst van de opschorting van 
de uitspraak, waaromtrent het openbaar ministerie een gemotiveerd negatief advies 
verleende. 

Er zijn echter redenen om in te gaan op dit verzoek; beklaagde verkeert in de wettelijke 
voorwaarden: hij heeft nog geen veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden ondergaan en de feiten zijn niet strafbaar 
met een correctionele gevangenisstraf van meer dan twintig jaar, en zijn niet van dien aard 
dat zij bestraft moeten worden met een hoofdgevangenisstraf van meer dan vijf jaar 
correctionele hoofdgevangenisstraf. 
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Vooral is de rechtbank van oordeel dat een bestraffing de sociale reclassering van d 
I 

beklaagde in het gedrang kan brengen op een wijze die niet in verhouding staat tot de ernSt 
der feiten. 

Tevens stelt de rechtbank vast dat de beklaagde de kwestieuze stal inmiddels vrijwillig heeft 
afgebroken, dat de feiten reeds dateren van het jaar 2014, en dat beklaagde nog over een 
blanco gerechtelijk verleden beschikt. 

De beklaagde dient wel verplicht te worden tot betaling van de bijzondere vergoeding 
opgelegd in uitvoering van artikel 71 van de wet van 28 juli 1992 en het K.B. van 29 juli 1992 
tot wijziging van artikel 91 van het K.B. van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Herstelvordering 

IV.6. Daar uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat zowel op 08.12.2017 als op 
10.01.2018 werd vastgesteld dat de stal inmiddels werd afgebroken, is de herstelvordering 
derhalve op heden zonder voorwerp. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Wijzende op tegenspraak, 

Verbetert de dagvaarding zoals voormeld en herkwalificeert de feiten van de enige 
tenlastelegging zoals voormeld. 

Verklaart de feiten van de enige tenlastelegging, zoals verbeterd en geherkwalificeerd, 
bewezen in hoofde van 

Gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van veroordeling In hoofde van 
, en dit voor de duur van VIJF JAAR. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR 
opgelegd In uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 
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-----------------------------------------------------

••• 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is . 

••• 

Veroordeel! tot de gerechtskosten, begroot op 269,57 EUR. 

----------------------------------------------------------·-----------------------·-------------·--------
Overtuigingsstukken 

Nihil 

Aldus gevonnist en uitgesproken te Kortrijk, In het gerechtsgebouw, in de openbare 
terechtzitting van de NEGEN A KAMER op twaalf februari tweeduizend en achttien. 

Aanwezig: -W. Haelewyn, alleenzetelend rechter 
-H. Paermentier, gerechtelijk stagiair voor het hof van beroep te Gent, 
aangewezen bij het parket van West-Vlaanderen, bij beslissing d.d. 28 
maart 2017 van de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent 
aangeduid om, met ingang van 1 april 2017, het ambt van openbaar 
ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen geheel 
uit te oefenen. 
-M. Vangampelaere, afgevaardigd griffier bij M.B. 9/10/2014 

? 




