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OPENBAAR MIN1.STERIE 

BEKLAA(;DÈ 

ing~sch~!!ven te 
nationaliteit, RRN-. 

geboren te ot 
van Belgistjle 

⇒ Ter tetechtzittil'lg (fan 04 januari 2021 In persoon aanwezig 

l. TENLASTELEGGJNGEN 

ars qacje_r of m~ed.ader ir1 de zin van artikel 66 van het straf.wetboek 

A functióneel $.am•1:1b~n,en va.n tn_aterlalen tot constructie zonder of tn strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
bulten de gevallen bE!döèld In dé artikeleh 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vla.sm~ Cpd-ex 
RuJmtellJke Ordening, het functione.el samenbrengen v-an matf;lr1aJen mardoor een constructie 
ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundigë vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na v:etv_al; 
vemletigfng of he.t verstrijken van de termijn van de vergunning; hetzij In geval van schorsing 
van de vergunning, te hebben ujtgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 1-h artikèl 
6,1.1. lid 3 va_n voornoemde Codex, In stand gehouden, 

namelijk een terras te hebben aaqg~legd zonder vergunning, 

op een perceel gelegen -~ 
in eigendom toebehorend aan 

op wonende te 
aanKoop dd. 13-/02/-2012~ verleden voor notaris te 

kadastraal ge_keod als. 
gebor en te 

ingevolge akte van 

(art. 4.1.1.~ 3° en 9\ 4.2.1.., l °, b), 4.2:2~, 4.2,3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 •, en 3 Vlaamse Code)( 
.Ruimtelijke .Ordening} 

Te in de periode van 1 september .2015 tot en met 27 september 2016 (zie 
Stl,!l<ken 3-4, 19-20, 36-42, 47-48, 57, 60,64-70,-81-87; 91, 112-124) 



,i. 
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B optrekken of plaatsen van éoóstruc:tiè zontt~r óf In ttrlj~ m,t· .-een geldige :vergunning -
felt~n van•f 01 :~eptehlber iQ09 tot-en met 22 februari l0.17 · 
bulten de ge~allen bedoeld in de artfk'eien 4.2;2. tot ei\ t:net 4,2,A, Y~ll de Vlaamse Codex 
Ru.imteliJke Or-denfng, bet o~rekkèn 9.f plaatsen 11an een constructie-, met uitzondering van 
onderboudswerken, hetzij zonder voorafgaande sté-détJbo(iw{(u!'\dlg~ verg1,.inning, ,hetzij in 
strijd met de vergunning, hetzij na ver¼I, ·'ver.nlètjgihg óf het vèrstr-ijken \fan de termijn van de 
~rgï,l_(lói.ng, hetzi} in g~V~I \/an scllorsing van de ve,:gu.nning, te hebl:fen uîts.evoèf~, vQ·o.rt,getet 
of1 bulten het geva1 bedoeld in artikel 6,1;1, lid :3. van VóQt:flQètnde Code>!,-in $tanQ gehouden, 
name.lij!'< èen keerm1:1ur te heh·b~i1 opgel'f,;ht_-zonder vergunning,, 
Oi> eén oerceet Relegen te 

ih èigen"(lorn toebe~ore·nd a~n · 
-~P wonende te 

aal'\koop dd. 13/02/20!2, verleden voor notari:, te 

kàdastraal gekend ~ts 
geboren te 

li.ig~\iolgE! ~kte van 

(art 4.1.l;f 3° eh 9°; 4,i.l., 1 °) a), 4,2.2., 4:2.3., -+ • .t.A. e11 ·G.1.1. lld 1, 1°, en 3 Vlaàmsè Codex 
Ruimtelijke ördening) 

Il Jo de-Per;ode van 1 september 201s tot en met 21 septêmber 2016 {zie 
stukken 3-4, i9~20, 36-42, 47-48, 57, 6(),6'4-7.Q, 81,-8?, 92, 11i~1i4J · 

C :aanmerkelijk ·~Jzlgen v.an reliëf vaii bt'>d_en'I zonder of In strijd met een geldige vergunning -
feiten v.anáf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
bul.ten de gevallen bedoeld ih dé art!ke.le.n 4,_2.i. ,ot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
RulmtellJke Ordening, het aanmerkeUJk wHzigen van het rellëf van de bodem, ond~r m~r door 
de bodem aan te vulhm, op te hegeo, uit te gi'àv~n of uit te diepen waarbîj de aard ,of de 
functie van het _t~io wijzigt h1;1t.zlj tonder voorafgaande stedenbouw.kundige ver.gunning, 
hettlj in strijd rhét <ie. vergunnlng, hetzij .na verval, vernletijlng of t:iet verstrijken va_n .c!e termijn 
van de vergunning-, hetzÜ in geval van schorsing v~n de liergunning, te hebben ultgevoet'd, 
voortgèzet of, buitèil het g~'@i be~Qeld In artikel 6.1.1. lid 3· .van voorooe01de Cod~x1 In stan~ 
gehoU.der, 

J\àmè!iil< een n~lië,twfjzjglngte hebben uitgevoerd zonder vetgunnio~; 

oo een oèrèéel ~elegen te 
In eigendom to~l:>èbQréad. aa·n 

op wonende te 

kadastraal ~e~end als 
géboren te 

rngev1angê akte van 
aankoop dd. "J,.3/Q2/2012, verleden voor notaris te 
('art.-4.2.1., ir, 4.2,2.; 4.23,i. 4,2.4. en 6:1,.1. ljd 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex RulmteiiJkeOrderilng) 

.To In de periode van 1 september 201s tot en met 21 september 2016 (zie 
stukken 3-4, 1!}-2Q, 36-42, 4j,48,.S7:, S0,64-70, 81"81, 9.2, l'lZ-124) 
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2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding door het openbaar ministerie waardoor de zaak 
aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 4 januari 2021. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 

3. 8EOORDEUNG OP STRAFGEBJED 

3.1 overzicht van de feiten 

1. 
Op 27 septemóer 2016 werd er door de inspectie ruimteliike ordening stedenbouwkundige 
inbreuken vastgesteld op het adres in Dit perceel ligt in 
agrarisch gebied. 
Achter het perceel stond een berging en werd er recent een reliëfwijzlglng gedaan waarop een 
terras werd aangelegd. Om de aanhoging tegen te houden werd er een keermuur In beton 
geplaatst. De berging was reeds zichtbaar op de luchtfoto van 2019. Het terras voldeed niet 
aan de bepalingen voor de vrijgestelde werken aangezien deze op meer dan 30 meter van de 
woning lagen. 

2. 
Beklaagde 1erklaarde op 30 november 2016 dat ze de enige eigenaar is 
sinds 4 à 5 Jaar. Ze had het terras aangelegd In het najaar van vorig Jaar. Het was de bedoeling 
om de t uin, die vroeger achteraan afhelde gelijk te trekken om op die manier een egale tuin te 
hebben. Er was geen architect. Ze wist wel dat het aantal vierkante meters verharding beperkt 
was, maar ze wist niet dat het terras niet op meer dan 30 meter van de woning mocht liggen. 
Ze was zich van geen kwaad bewust. Ze ging een regularisatieaanvraag doen. 

Het college weigerde de regularisatie op 1S mei 2017. De constructies zouden een te diepe 
uitsnijding in het agrarisch gebied betekenen. 

3. 
Beklaagde werd opnieuw verhoord op 6 september 2017. Ze verklaarde dat haar advocaat 
haar had aangeraden om de situatie nog af te wachten. Ze had het terras nog niet verwijderd. 
Ze had een architect geraadpleegd die bezig wat met een regularisatieaanvraag op te maken. 

4. 
Op 7 Juli 2017 stuurde de gemeente een aangetekende brief naar beklaagde met verzoek het 
terras te verwijderen en de uitgevoerde reliëfwijziging ongedaan te maken binnen een termijn 
van drie maanden. Op 10 oktobér 2017 was er nog geen nieuwe regularisatieaanvraag 
ingediend. 
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s. 
De inspecti~ n1imtelijke ordening stêlde op 27 september 2018 vast dat het terras nog niet 
werd verwijderd. Beklaagde werd opnieuw aangemaand om binnen de drie maanden te 
verwijderen. 

6. 

Op 16 mei 2019 stelde de verbalisant ruimtelijke ordening vast dat de toestand ongewijzigd 
was. 

7. 

Bij gewone brief van 13 februari 2020 werd er een herstelvordering ingeleid bij het parket door 
de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. Het herstel in oorspronkelijke staat werd 
gevorderd. De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende een positief advies op 17 
januari 2020. 

Op 24 september 2020 werd vastgesteld dat de berging en het terras werden verwijderd en de 
rellëfwijziging werd ongedaan gemaakt. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het aanleggen van een terras, 
optrekken keermuur en een reliëfwijziging zonder vergunning in de periode van 1 september 
2015 tot en met 27 september 2016. 

2. 

Gelet op de vaststellingen op 27 september 2016 van onvergunde werken bij de woning van 
beklaagde, de verklaring van beklaagde dat ze de werken uitvoerde in het najaar van 2015 en 
nu de feiten niet worden betwist, zijn de feiten van de tenlasteleggingen A, B en C in hoofde 
van beklaagde bewezen. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één straf 
op voor de feiten van de tenlasteleggingen A, B en C samen, met name de zwaarste. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard ef'.I de objectieve emst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagde !:!rtoe aanzetten In de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 
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2. 
Beklaagde stoorde zich niet aan de vergunningsplicht en bouwde een verhoogd terras met 
keermuur op grote afstand van haar woning in agrarisch gebied zonder zich te informeren of 

een vergunning aan te vragen. De straf moet beklaagde duidelijk maken dat de naleving van de 
stedenbouwkundige regels ernstig te nemen is in het belang van een goede ruimtelijke 
ordening. 

3. 
Beklaagde Is 32 jaar oud en heeft een blanco strafregister. Gelet op het blanco strafregister en 
het feit dat het herstel reeds werd bereikt, gaat de rechtbank In op de vraag van beklaagde om 
haar de gunst van de opschorting te verlenen. Beklaagde moet beseffen dat dit een gunst is en 
dat er alsnog eên straf kan worden opgelegd indien zij nieuwe misdrijven zou plegen binnen de 
proefperiode die op drie jaar wordt bepaald. 

4. HERSTELVQRPERING 

Gelet op het vastgestelde herstel op 24 september 2020 is de herstelvordering thans zonder 
voorwerp. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Nu er geen aanwijzingen zijn dat er bµrgerlijke belangen zijn die niet ln staat van wijzen zijn, 
houdt de rechtbank de burgerlijke belangen niet ambtshalve aan. 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 Juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162,182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 66; 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
Wet van 29 )uni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting); 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 

OP STRAFGEBlED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlastelegglngen A, Ben C; 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - !blad 

en laatste blad 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van beklaagde 
gedurende een proeftermijn van 3 Jaar. 

Bifdrage - vergoedjng - kosten 

De rechtbank: 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2• lid van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelljnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

veroo.rdeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
282,34 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op EEN FEBRUARI TWEEDUIZEND 

EENENTWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, 013M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
MeLbij.s.taod ..vamzrlffler 

substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar Ministerie. 
Dendermonde, de O 2 FEB. 2021 

De griffier-hoofd van dienst. 

griffier-hoofd 'Jar>'dlenst 




