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REClfTQANK VAN RCISniAANl€6 OOST-VIAANDEREN, aMellng OUD5NAARDE, OTWAALPOR Hamer, iece>ena in *p«.

In de zaak van hat openbaar mintsterie

tegen:

Antwerpen,
, geboren te op , wonende te

beklaagd van: 

A.

Hefzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzlj In slrljd met de vergunning, 
hatzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termljn van de vergunning, hetzlj In geval 
van schor6ing van de vergunning,

in het Dand .qelegen te , kadastraal gekend als
, eigendom van ', geboren te ) op

1 wonende te

bouwwerken te hebben verrlcht zoals bepaald blj artlkel 4.2.1.1° van de Vlaam$e Codex 
Ruimtelijke Ordening
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbrelden van een constructs

%

meer bepaald de achterbouw van de woning te hebben uitgebreid met een verdieplng

te . _ op nlet nader te bepalen data In de periode van 01.05.2010 tot
01.06.2010 (st 10)

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO).

PROCEDURE

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend.

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse taal.



nCCHTtANk VAN EEftSTE AANlEC OOST-VLAANDMEN, afdellng OUDENAAflDE, O TWAAIHDE kamsr, i«te!en<l In Jlr#fi»kan, van 20.li.16

De beklaagde ward gedagvaard om te verschljnen op de openbare terechtzitting van 4 oktober 
2016. Op vraag van de verdediglng werd de behandeling van de zaak uitgesteld naar 16 
november20l6.

0

De dagvaardlng werd op 5 augustus 2016 overgeschreven op het hypotheekkantoor te 
Oudenaarde. Zij vermeldt de kadastrale omschrijvlng van het onroerend goed dat het- 
voorwerp Is van de tenlasteleggingen en identiflceert de elgenaara ervan zoals
voorgeechreven door de welgeving inzake hypotheken.

• •

De dagvaardlng werd Ingeschreven In het gemeentelljk vergunnlngenreglster (art. 6.2.1 
VCRO).

2. De rechtbank nam kennis van de vorderlng van het openbaar ministerle ultgesproken 
door subslituut'procureur des Konings E. Brantegem en van het verweer van de beklaagde 
bijgestaan door meester F. Decruyenaere in de plaats van meester C. 'Slabbaert, advocaat te 
2000 Antwerpen, Loulzaatraat 39, 4B.

STRAFRECHTELIJK

9
c»

Felten

3. Na oen klacht van de buur wegens wateroverlast etelde de polilie op 9 januari 2013 vast 
dat de beklaagde zander stedenbouwkundige vergunnlng verbouwlngen had ultgevoerd aan 
zijn wonlng.

•

De beklaagde verklaarde op 8 januari 2013 dat hlj de wonlng gekocht had In mel 2010 en er 
een stuk opmetste omdat hlj noch toilet noch badkamer had Van de buren mocht hij water en 
elektriclteit gebruiken. Hlj wist niet dat hij een stedenbouwkundige vergunnlng nodig had.

De beklaagde verzocht een architect om een regularlsatlevergunning aan te vragen. Ondanks 
herhaalde aanmaningen aleepte het dossier aan.

Op 11 aprll 2014- welgerde het college van burgemeester en. schepenen de 
regularisallevergunning.

Het perceel Is volgens het gewestplan gelegen In woongebied met landelijk karakter.
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4. Het college van burgemeester en schepenen van Geraardsbergen vorderde op 14 
december 2015 hel heratel en dlt onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag 
vertraging. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur sloot zlch blj deze herstelvordering 
aan.

Da Hoge Raad voor het Handhavlngsbeleld gaf op 25 februari 2016 een positlef advies over 
de heratelvorderlng.

Beoordellng

5. Het staa! vast dat de beklaagde zonder stedenbouwkundlge vergunnlng 
vergunningapllchUge bouwwerken uitvoerde.

De telastlegglng word! met betwlst en i6 bewezen.

Straf •

6. Krachtens artlkel 6.1.1. VCRO kunnen de felten worden bestraft met een gevangenlsstraf 
van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 28 tot 400.000 euro of met 66n van die 
straffen alleen In hpofde van een naluurlijke pereoon, en, ingevolge art. 7bls en 41 bis §1 
Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro In hoofde van de rechtspersoon.

7. De beklaagde heeft het eigen belang gesteld boven het befang dal de gemeenschap heeft
bij een goede rulmtelljke ordenlng.

•

De straf moet duidelljk maken dat de nalevlng van de regels ter bescherming van de 
ruimfelljke ordening ernstlg genomen moet worden en dat de beklaagde zlch nlet ongestraft 
boven de wet kan stellen.

Bovendlon moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelljke kost die door de 
beklaagde veroorzaakt word! In de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en mlddelen 
voor de handhaving. De inzet van Inspacliedleneton, politie en justilio betekenen voor de 
gemeenschap eengrote kost.
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Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden 
of aanzet tot een afweging van pakkans en economlsch voordeel.

Gelet op hst relatief gunstig strafrechtelljk verleden kan een deal van de geldboete met ultstel 
worden opgefegd.

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL

8. Het college van burgemeester en schepenen van Geraardsbergen vorderde op 14 
december 2015 vordert da afbraak van de ultbouw, het dichtmaken van de gevel en het 
verwijderen van de afbraakmaterialen van het terrain.

Het college van burgemeester en schepenen vordert hst herstel te doen uitvoeren binnen de 3 
maanden en dlt onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro par dag vertraging.

De gewestelljk stedenbouwkundlg Inspecteur sloot zlch bij deze herstelvorderlng aan.

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid gaf op 25 februari 2016 een posilief advies over 
de herstelvorderlng.

8. De herstelvorderlng werd afdoende gemotiveerd en Is noch onwettig, noch kennelijk 
onredelijk.

Het herstel Is nog steeds noodzakelijk ter vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening.

10. Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmlddel voor het uitvoeren van het bevolen 
her$tel la eveneens noodzakelijk.

t

Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs zonder een speclfiek gevorderd 
bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt.

Het bestuur heeft er belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordellng tot het herstel nakoml 
gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en de lange 
tljd nodig voor een ambtshalve ultvoerlng. 'Tenslotte Is het de beklaagde die veroordeald wordt 
om de plaats in haar vorlge toestand te herstellen en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit 
ten spoedigste gebeurt.

Een dwangsom Is daartoe het meeet efflcibnte mlddel.
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Een dwangsom van 26 euro per dag kari vdsfaan.

11. Gelef op de omvang van de gevorderde werken Is een termijn van 12 maanden voldoende 
als hersteltermijn.

BURGERRECHTELIJK

12. Ingevolge artlkel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering (VTSv) dienl de 
rechlbank de burgerlljke belangen ambtshalve aan te houden. ,

KOSTEN an BIJDRAGEN

13. De beklaagde moet worden veroordeeld tot degerechtskosten zoals hlerna begroot.

14: De baklaagde moot een wettelijk verpllchte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fondo tot Hulp van de Slachtoffers van Opzeltelljke gewelddaden an aan de 
Occasioned Reddere" (artlkel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1986 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedrgagt 150 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en Is geen straf.

15. De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken betalen 
(artlkel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 decembor 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerachtskosten In strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro.
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Om deze redenen, en gelel op de volgende artikelen:

art. 11,12,14, 31, 34, 35. 30. 37, 38. 40en41 van de wet van 15 Juni 1936,
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 44,100 van het Strafwetboek, alsmede altq arflkelen. vermeld In de
dagvaarding,
4 V.T. 162.163.179.182.184.186.189.190.194 Wetboek strafvordering aleook de overlge 
wetsbepalingen aangehaald in huldfg vonnis; 
art. 1, 8 van de Wet van 29 Juni 1964;

de rechtbank, rechtaprekend op teganapraak,

STRAFRECHTELIJK

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde
telastlegglng tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 45 opdeclemen tot 2.750 
euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden.

Vorloenl uitstel van tenuitvoertegging van dit vonnis voor de duur van 3 jaar voor wat betreft 
400 euro van de geldboete.

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL

Beveelt op vordering van het college van burgemeester en schepenen van Geraardsbergen 
en van de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur het herstel op het percee! gelegen te

kadastraal gekend als
door de afbraak van de ultbouw, het dichtmaken van de gevel en het verwijderen van 

de afbraakmaterialen van het terreln. '

Deze werken moeten worden ultgevoerd binnen een termljn van 12 maanden vanaf de dag 

waarop dlt vonnis definitief is.
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Zegt voor recht dat op vorderlng van het college van burgemeester en schepenen van 
Geraardsbergen en van de gewestelijk stedenbouwkundlg Inspecleur door

een d wangsom van 26 euro zal worden verbeurd par dag vertraging In de 
nakomlng van dit bevel, le.rekanen vanaf het verslrijken van de termijn van 12 maanden vanaf de 
dag waarop dlt vonnis deffnltlef is. .

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundlg inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen, indlen het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd blnnen 
voormelde termijnen, ambtshalve In de uftvoerlng ervan kunnen voorzien, overeenkomstig 
artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelde.

BURGERRECHTELtJK

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan.

GERECHTSKOSTEN en BIJDRAGEN

Veroordeelt tot betalirtg van de gerechtskosten gevailen aan de zijde
van het openbaer minlsterie en begroot op 278,17 euro.

Veroordeelt hem tot betaling van een bSJdrage aan het Bljzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzetteiijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 50 opdeclemen tot 150 euro.

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoedlng voor beheerskosten van 61,20 euro.
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Dll vonnla word ullgeeprokon In openbare terechtzIHIng van de 0 twaalfde kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdellng Oudenaarde op 20 december 2016, 
be$taanc|e ult Jan Van den Berghe, ondervoorzltter on Anne-Marie Van den Berghe, grlffier, In 
aanwezlgheld van Eva Brantegem, siibslltuut-procureur des Korilngs.




