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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

geboren te op wonende te 

zijn raadsman te 
, woonstkeuze doende op het kantoor van 

van Belgische nationaliteit, RRN 

opposant tegen het vonnis van 20 november 2018, bij verstek gewezen, betekend op 21 
februari 2019, aan de procureur des Konings 

waarbij hij veroordeeld werd 

op strafrechtelijk gebied 

tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 6.000 euro, 
of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, voor de bewezen verklaarde 
feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen 1 en 2; 
tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, vermeerderd 
met 70 opdeciemen tot 200 euro; 

tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro; 
tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 53,58 
euro; 
tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 253 euro, te 
vermeerderen met de kosten van betekenin~ van het vonnis: 
tot het herstel op het perceel gelegen te kadastraal 
gekend als door : 
- het verwijderen van de houten beschoeiing in de baangracht, inclusief eventuele 
verankeringselementen + herstel van het oorspronkelijk profiel van de gracht en 
- het verwijderen van de_kasseiverhardlng links van de toegangsweg; 
tot betaling aan de burgemeester/gewestelij k stedenbouwkundig inspecteur van een 
dwangsom van 250 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 
verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis vooraf 
werd betekend, indien aan de veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, binnen 
een termijn van 4 maanden ingaande vanaf de dag waarop het vonnis definitief is; 
en tot de kosten van ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 6.3.4 § 1 VCRO 
door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester 
en schepenen, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde 
termijn . 
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op burgerrechtelijk gebied 

werden de burgerrechtelijke belangen ambtshalve aangehouden. 

en dit wegens: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

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, 

Op het perceel gelegen te 
eigendom van 

kadastraal gekend als 

geboren op te 
op tE , allen wonende te 

geboren op 
en van 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1 ° 
a): het optrekken of plaatsen van een constructie 

te van 
geboren 

b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald zonder stedenbouwkundige vergunning of in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning van 16 maart 2010: 

1) een bijkomende verharding in kasseien te hebben aangelegd in de voortuinstrook links 
van de toegangsweg 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 19 november 2013 
(stuk 34 - verklaring beklaagde) tot 12 mei 2014 {stuk 38 - nacontrole 
stedenbouwkundig ambtenaar) 

2) een houten constructie ter versteviging van het talud van de baangracht te hebben 
aangebracht 

te , op niet nader te bepalen data In de periode van 19 november 2013 
(stuk 34 - verklaring beklaagde) tot 12 mei 2014 (stuk 38 - nacontrole 
stedenbouwkundig ambtenaar) 

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



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent p.4 
Rolnummer 18G012056 Dertigste kamer Vonnisnr / 

PROCEDURE 

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

De akte van verzet werd betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder 
met standplaats te op 15 september 

2020, aan de procureur des Konings te Gent, er sprekende met substituut-
procureur des Konings. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te Gent. Zij vermeldt 
de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van de 
ten~asteleggingen en identificeert de eigenaar(s) ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregister (art.6.2.1. 
VCRO). 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De behandeling van het verzet werd vastgesteld op de terechtzitting van 6 oktober 2020. 

Er werden conclusietermijnen bepaald en de behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de 
terechtzitting van 2 februari 2021. 

2. De rechtbank aanhoorde: 

het openbaar ministerie, bij monde van 
Konings; 

- de opposant vertegenwoordigd door meester 

Het verzet werd tijdig en op regelmatige wijze ingesteld. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

eerste substituut-procureur des 

advocaat te 

3. De opposant was ten tijde van de feiten eigenaar van de grond gelegen te 
kadastraal gekend als met opstalrecht voor de 
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vennootschap 

Volgens het gewestplan ligt voornoemd perceel in agrarisch gebied en binnen 
een verkaveling die behoorlijk is vergund en niet is vervallen. 

Op 26 november 2013 stelde de stedenbouwkundig ambtenaar van vast dat op het 
voornoemd perceel in de voortuinstrook een bijkomende verharding met kasseien werd 
aangelegd. Dat was in strijd met de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het 
college van burgemeester en schepenen op 16 maart 2010 aan voor het 
bouwen van een woning met kantoor en ook in strijd met de voorschriften van de op 8 
september 2009 afgeleverde verkavelingsvergunning voor het terrein. 

De verbalisant legde een stakingsbevel op voor de werken en dit stakingsbevel werd op 2 
december 2013 bekrachtigd door de stedenbouwkundig inspecteur. 

4. De opposant verklaarde tijdens zijn verhoor op 27 januari 2014 dat hij eigenaar was van 
het perceel en stelde dat de woning eigendom was van de Hij hield voor 
dat de uitgevoerde werken in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige vergunning 
en stelde dat de werken vergund zijn volgens het plan, mits een oppervlakte van 32,2 m2 

omdat ze deel uitmaken van de noodzakelijke toegang tot de woning. Hij verklaarde dat er 
tot dan slechts 18 m2 verharding werd aangelegd in waterdoorlatende materialen die deel 
uitmaken van de oprit en de noodzakelijke toegang tot de woning, en dat het dus geen 
parkeerplaats betreft. Hij stelde dat het plan dat in de vaststellingen werd aangewend 
ruimtelijk niet correct is. Volgens hem blijft er nog 14 m2 verharding over die moet 
uitgevoerd worden teneinde de toegang mogelijk te maken van de straat tot aan de woning. 
Verder deelde opposant mede dat de aannemer uit betreft en dat de 
werken werden uitgevoerd in opdracht van de waarvan hij zaakvoerder is. 
Volgens de opposant waren de werken de week voor de vaststellingen begonnen. 
Tot slot stelde opposant dat het zijn intentie is om de oprit af te werken teneinde de 
toegang tot de woning mogelijk te maken en dit in overleg met de inspectie RWO Oost
Vlaanderen; hij poneerde dat er geen toegang is tot de woning en de enige mogelijkheid 
voor toegang tot de woning via de voortuinstrook is. 
De opposant voegde nog toe aan zijn verhoor dat er geen toegang is voor gehandicapten en 
dat hij voor deze gehandicaptentoegang waarin de bouwvergunning voorziet een helling 
moet aanleggen van ongeveer 3 m2 die onmiddellijk aansluit bij de gemeenschappelijke 
doorgang tot de achterzijde van het perceel. Tevens zei hij dat de betrokken verharding in de 
voortuinstrook in geen enkel geval de functie van parkeerruimte heeft gezien deze ruimte te 
klein is. 

5. Bij een hercontrole in mei 2014 stelde de stedenbouwkundig ambtenaar van vast 
dat: 
- de gracht openlag en dat er weer boompjes langsheen de gracht werden aangeplant 
- de verharding in de voortuin aangebracht in kasseien er nog steeds is (zie stukken 38-40 
strafdossier). 

De opposant verklaarde telefonisch dat hij wat betreft de vaststellingen inzake de gracht en 
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het aanplanten van de bomen is overgegaan tot herstel en dat hij wat betreft de verharding 
in de voortuin bij zijn eerdere verklaring blijft gezien dit een noodzakelijke toegang tot de 
woning betreft. 

6. Op 1 maart 2016 stelde de verbalisant vast dat in strijd met het stakingsbevel volgende 
werken verder werden uitgevoerd : 
"( ... ) aanleggen van de volledige voortuinstrook met aanplantingen (zijnde vaste planten en 
bomen) en verhardingen (zijnde finaliseren van de parkeerplaats in kasseien en aanleggen 
van grintverharding rond de woning) + aanbrengen van een versteviging van het talud van 
de baangracht met houten constructie - zie fotoreeks". 

Wegens het doorbreken van het stakingsbevel werd een administratieve geldboete van 
5.000 euro opgelegd. Het verzoek tot kwijtschelding van de administratieve geldboete werd 
op 19 mei 2016 door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur onontvankelijk verklaard. 

Beoordeling 

7. De telastlegging wordt niet betwist en is bewezen. 

Straf 

8. Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 
De feiten zijn echter (nu) onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

Zij kunnen krachtens artikel 6.2.1. VCRO in hoofde van een natuurlijke persoon worden 
bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 
400.000 euro of met één van die straffen alleen. 

9. De opposant pleegde de bewezen verklaarde feiten 1 en 2 met éénzelfde misdadig opzet 
zodat de rechtbank bij toepassing van artikel 65 lid 1 Strafwetboek slechts één straf dient uit 
te spreken. 

De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het ook in artikel 5 van 
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake 
de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

De opposant heeft reële schade aan de ruimtelijke ordening veroorzaakt en heeft gehandeld 
vanuit de stoutmoedige en verwerpelijke opvatting dat bouwmisdrijven en het herstel ervan 
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niet ernstig worden genomen. 

Het opleggen van de hierna bepaalde geldboete is noodzakelijk om de opposant de ernst 
van de bewezen verklaarde feiten en het belang van de ruimtelijke ordening te doen inzien 
en hem te weerhouden van recidive. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
opposant veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie brengt voor de 
gemeenschap een grote kost met zich mee. 

Om deze redenen gaat de rechtbank ook niet in op de vraag tot opschorting van uitspraak 
van veroordeling. 

De hierna bepaalde effectieve geldboete komt tegemoet aan het beoogde preventieve en 
repressieve doel. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN 

10. De opposant moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

De opposant moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf. 

De opposant moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

De opposant moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 50 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

11. De herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 februari 
2017, overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings op 14 juni 2017, luidt 
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samengevat als volgt: 
"- Heraanplanten van de 12de hoogstam die nog diende heraangeplant te worden op een 
locatie centraal in de voortuinstrook, type zomereik (quercus Robur) of type beuk {fagus 
Sylvatica) waarvan: 
1. het plantsoen een minimum maat heeft van 10-12 cm omtrek op een hoogte van 1 m; 
2. het plantsoen bevestigd wordt aan een steunpaal. Indien de hergroei van de aanplanting 
achterwege blijft, dient een nieuwe aanplanting te gebeuren in het eerst erop volgend 
plantseizoen; 
- verwijderen van de hoaten beschoeiing in de baangracht, inclusief eventuele 
verankeringselementen + herstel van het oorspronkelijk profiel van de gracht; 
- het verwijderen van de kasseiverharding links van de toegangsweg. 
Binnen een termijn van 4 maanden, met vordering van een dwangsom van 250 EUR per dag 
bij niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn." 

De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur sloot zich op 23 maart 2017 aan bij de 
herstelvordering. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende op 18 mei 2017 positief advies m.b.t. 
de parkeerstrook in kasseien en het verstevigen van de baangracht met een houten 
constructie met dien verstande dat geen uitspraak werd gedaan over de toepassing van de 
dwangsom noch de gevorderde hersteltermijn. De Raad verleende negatief advies m.b.t. het 
heraanplanten van de 12de hoogstam. Het advies werd op 2 juni 2017 overgemaakt aan het 
college van burgemeester en schepenen te 

De opposant is geen eigenaar meer maar de kasseiverharding in de voortuin en de houten 
beschoeiing in de baangracht werden inmiddels verwijderd. 

Op vraag van de rechtbank werd op 25 januari 2021 een controle uitgevoerd. De politie 
stelde vast dat dat de verhard ingen inderdaad waren verwijderd. De politie stelde echter 
ook vast dat die plaatsen nog steeds werden gebruikt als parking. Op de foto's is zelfs te zien 
dat de nieuwe eigenaar in de voortuin planken op de grond heeft gelegd waarop een 
vrachtwagen geparkeerd staat. En dat er mogelijk een nieuwe inbreuk wordt gepleegd. 
Het herstel verbonden aan de telastleggingen, zoals gevorderd, werd uitgevoerd. 

BURGERRECHTELIJK 

12. Ingevolge art. 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering {VTSv) 
moet de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 
Rolnummer 18G012056 Dertigste kamer 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, op verzet en op tegenspraak oordelend, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart het verzet ontvankelijk. 

p.9 
Vonnisnr / 

Beschouwt de veroordelingen uitgesproken bij vonnis bij verstek van deze rechtbank en kamer 
van 20 november 2018 voor niet bestaande en wijst opnieuw ten gronde: 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt de opposant voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen 1 en 2 samen tot een · geldboete van 6.000 euro, zijnde 1.000 euro 
vermeerderd met 50 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt de opposant tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de opposant tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de opposant tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 50 euro. 

Veroordeelt de opposant in de kosten van het verstekvonnis en in al de door het verzet 
veroorzaakte kosten en uitgaven, met inbegrip van de kosten van uitgifte en betekening van het 
verstekvonnis, ten bate van de Staat, tot op heden in het geheel begroot op 409,66 euro, het 
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verstek aan de opposant te wijten zijnde. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 

Dit vonnis is gewezen te Gent door de rechtbank van eerste aanleg Oost -Vlaanderen, 
afdeling Gent, dertigste correctionele kamer, samengesteld uit 
voorzitter, en door hem uitgesproken in openbare terechtzitting op 2 maart 2021, met 
bijstand van griffier, en in aanwezigheid van substituut
procureur des Konings. 




