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OPENBAAR MINISTERIE 

BEICLAAGDE 

, geboren te 
ingeschreven te 

van Belgische nationaliteit 

. op 
RRN: 

' 1 

⇒ Ter terechtzitting van 04 januari 2021 in persoon aanwezig, bijgestaan 
door mr. :, advocaat te 

1. TENLASTELEGGING 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

optrel<ken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten 
vanaf 01 maart 2018 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 
termijn van de betreffende vergunning, hetzij In geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

op het terrein gelegen te 
, eigendom van 

wonende te 
notaris 

, kadastraal gekend als 
:, geboren te op 

, bij aankoopakte van 21.06.1989, verleden door 

meer bepaald een tuinberging van 54 m2 te hebben gebouwd zonder vergunning 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1 °, en 6.3.1. § 1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 •, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

. tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2019, op een niet nader te bepalen datum 

(in de periode van 23.02.2017 tot 01.03.2018 strafbaar gesteld door art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 
1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. eh 6.1.1. lid 1, 1 •, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 
1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

(voor 23.02.2017 strafbaar gesteld door art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. 
en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
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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 dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van de plaats waar het 
onroerend goed is gelegen. 

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. 

3.1 

1, 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Overzicht van de feiten 

Op 15 februari 2019 werd er op vraag van de buren in de ·, gelegen in 
woongebied, vastgesteld dat er een veranda, een garage en wat koterijen in de tuin aanwezig 
waren. Daarnaast was er een gebouw dat grenst aan de garage in constructie. Er lag nog 
verschillend werkmateriaal in de tuin en de constructie was nog niet klaar. De laatste 
vergunning afgeleverd aan de eigenaar dateerde van 2011. 

Op 21 februari 2011 werd er een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een overdekte 
autostaanplaats met atelier bij de bestaande woning. Op de plannen was te zien dat de 
bijgebouwen achteraan (veranda, keuken, badkamer, wasplaats, toilet en garage) behouden 
bleven en dat de garage werd herbestemd tot berging. Deze werken werden voltooid. Op de 
luchtfoto's van 2015 tot en met 2018 was te zle111 dat er stelselmatig werken werden 
uitgevoerd in de tulnzone. Dit resulteerde in de bouw van een tuinberging die dubbel zo groot 
was als vergund en gebouwd in 2012. 

Beklaagde was niet thuis en werd uitgenodigd voor verhoor. Er werd een stakingsbevel op de 
voordeur geplakt. 

Het stakingsbevel werd niet bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
omdat het niet preventief was. 

2. 
verklaarde op 12 april 2019 dat de werken enkel het restaureren van bestaande 

vervallen koterijen betrof. Hij meende dat hij voor het restaureren geen vergunning nodig had 
omdat deze er al stonden. De sit_uatie In zijn tuin zou reeds vier jaar ongewijzigd zijn. 

3. 
De burgemeester van de gemeentE 
meerwaarde van 910,44 euro. 

vordert het herstel, namelijk het betalen van een 
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De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering bevestigde dat de constructie een afmeting en 
functie heeft van een normale aanhorigheid bij een vergunde woning. De Raad verleende 
positief advies. De burgemeester vroeg ook om een dwangsom op te leggen, maar de Hoge 
Raad wees op het artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek die dat niet mogelijk maakt. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van een 
tuinberging van 54 m2 zonder vergunning. 

2. 
Ter zitting werden tje feiten niet betwist. 

3. 
Gelet op de vaststellingen op 15 februari 2019 en nu de feiten thans niet betwist worden, staat 
de schuld van beklaagde aan de feiten van de enige tenlastelegging vast. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst 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 ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagde stoorde zich niet aan de vergunningsplicht en bouwde een grote tuinberging 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 57 jaar oud en heeft een blanco strafregister. Gelet op het blanco strafregister en 
het feit dat het herstel met een meerwaarde kan worden bereikt, gaat de rechtbank in op de 
vraag van beklaagde om hem de gunst van de opschorting te verlenen. Beklaagde moet 
beseffen dat dit een gunst is en dat er alsnog een straf kan worden opgelegd indien hij nieuwe 
misdrijven zou plegen binnen de proefperiode die op drie jaar wordt.bepaald. 
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4. HERSTEL 

1, 
De herstelvordering van de gemeente werd bij gewone brief van 28 januari 2020 
ingeleid bij het parket. De gemeente vorderde voor de tuinberging het betalen van een 
meerwaarde van 910,44 euro. Deze herstelvordering verkreeg een positief advies van de Hoge 
Raad voor de Handhavingsuitvoering. De herstelvordering is voldoende gemotiveerd, wettig en 
niet kennelijk onredelijk, Ze is gegrond. 

2. 
In het strafdossier bevinden zich geen stukken die aantonen dat de meerwaarde reeds betaald 
werd en de tuinberging is er nog steeds. De herstelvordering is dus nog actueel. Beklaagde 
verklaarde bereid te zijn om de meerwaarde te betalen. In die zin zal de rechtbank beklaagde 
veroordelen tot het gevorderde herstel met betrekking tot de tuin berging. 
Het betreft hier een door het stedenbouwmisdrijf veroorzaakte onrechtmatige verrijking die 
beklaagde als eigenaar van het onroerend goed en als dader van het feit van de enige 
tenlastelegging, heeft genoten, waarbij hij een illegale, want niet-vergunde, ruimtelijke situatie 
kan behouden. De rechtbank bepaalt de betalingstermijn op zes maanden. 

Beklaagde kan zich wel op een geldige wijze kwijten van de betaling van de voormelde 
meerwaardesom door de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen, in casu de 
tuinberging terug te brengen naar de vergunde grootte. 

3. 
De burgemeester vraagt de rechtbank om een dwangsom op te leggen ingeval van niet 
uitvoering van het herstel. Artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek verbiedt dit echter zodat de 
rechtbank geen dwangsom zal opleggen. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

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

6. TOEGEPASTE W ETTEN 

De bijzondere wet ten 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 juni 1964, art 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting). 
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BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

Bijdrage - vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de 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 tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20.,00 euro; 

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

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering met betrekking tot de tuinberging strekkende tot het 
betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed door het 
bewezenverklaarde misdrijf van de enige tenlastelegging heeft gekregen ontvankelijk 
en in de hierna bepaalde mate gegrond. 

veroordeelt beklaagde tot het betalen van een meerwaardesom van 910,44 euro op 
rekening van het Grondfonds binnen een termijn van zes maanden nadat dit vonnis in 
kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer de wettelijke verwijlinteresten vanaf het 
verstrijken van deze termijn van zes maanden. 

zegt voor recht dat beklaagde zich op een geldige wijze van deze meerwaardesom kan 
kwijten door binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn 
gegaan, de plaats te herstellen in de oorspronkelijke vergunde toestand. 
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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, D13M kamer, samengesteld uit: 

, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met biist;rncivarfirriffier 

:, substituut -procureur des Konings 




