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Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen-afdeling Dendermonde-  2ebjad 

OPENBAARMINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

1. , zonder gekend beroep, 
geboren te  op , wonende te  

 

Lj (3^ 2. , zonder beroep, geboren te op  
 wonende te ; 

=> Ter terechtzitting van 06 januari 2020 beiden vertegenwoordigd 
doormr. , advocaat  

1. TENLASTELEGGING 

A. 

De eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te liebben 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, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 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, 

op het perceel gelegen te , kadastraal gekend als  
eigendom van , geboren te  op 

, en van ,  geboren te  op , beiden wonende 
te , bij aankoopakte van 15.12.2011 verleden door notaris  te 

 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1* van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening: 
a): het optrekken of plaatsen van een constructie 

meer bepaald houten schuttingen te hebben opgericht op de perceelsgrens tussen  
en  

Te  op niet nader te bepalen data in de periode van 19.12.2016 tot 26.01.2017 

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

* * * 
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2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig v/erd gemaakt bij 
de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar het 
onroerend goed is gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 6 januari 2020. 

De behandeling van de zaak werd van bij het begin hernomen, omwille van de gewijzigde 
samenstelling van de rechtbank. 

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

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Op 19 december 2016 doen de bewoners van de  te  (de buren van 
beklaagden) bij de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente  navraag over het 
plaatsen van een houten schutting op de perceelgrens tussen  en . Voor 
de werken werd geen vergunning aangevraagd.  en  zijn samen 
eigenaar van de woning in de en hebben een houten schutting geplaatst tussen 

 en . 

De buren van de  en  liggen met elkaar in conflict. De schutting werd geplaatst 
omwille van de burenruzie. Ook de klacht over de geplaatste schutting moet in deze context 
begrepen worden. De politie vermeldde in het pv dat zij voor de plaatsing van de schutting 
geregeld moesten tussenkomen bij de burenruzies. Sinds de plaatsing van de schutting was dit 
niet meer het geval. 

2. 
Afsluitingen dienen volgens de regels van het RUP ' ' in de zone voor wonen, type 1, 
te worden gerealiseerd in de vorm van een haag in 100 % Veldesdoorn waarbij gepreciseerd 
wordt dat de haag minimum 0,80 meter en maximum 2 meter hoog mag zijn en aan de zij en 
achterzijde voor 80 % gevuld moet zijn. In de toegekende vergunning van 1 augustus 2011 tot 
bestemmingswijziging van weekendverblijf naar wonen voor de , staat eveneens dat 
op de perceelsgrenzen een haag van Veldesdoorn dient geplant te worden. 

3. 
Eerste beklaagde, , verklaarde bij zijn verhoor door de politie dat de schutting 
werd geplaatst om hun privacy te garanderen en om zo min mogelijk contact te hebben met 
de buren. 
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Hij was er zich van bewust dat de schutting niet conform de stedenbouwkundige vereisten 
werd geplaatst. Hij wist dat de situatie niet geregulariseerd kan worden, doch wenste de 
schutting niet af te breken. 

4. 

Met een gewone brief van 3 juli 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen van 
de gemeente  een herstelvordering ingeleid bij het parket. Het college vraagt: 

- aanpassingswerken, nl. het verwijderen van de houten schuttingen en het 
aanplanten van een haag in Acer Campestre (veldesdoorn) met een hoogte tussen 
0,8 en 2m over minimum 50 % van de straatzijde en minimum 80 % van de 
zijdelingse en achterste perceelgrenzen, dit in overeenstemming met de 
verordenende stedenbouwkundige voorschriften van het RUP; 
binnen het eerstvolgende plantseizoen; 
met machtiging aan het bestuur om ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien. 

De herstelvordering verkreeg het positief advies van de hoge raad voor het handhavingsbeleid. 
De Hoge Raad motiveerde dat de stedenbouwkundige voorschriften dermate gedetailleerd zijn 
dat er geen ruimte is voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. De Hoge Raad 
reageerde ook op het thans opnieuw opgew/orpen argument dat er sprake zou zijn van een 
ongelijke behandeling omdat er nog vele andere eigenaars in de buurt houten schuttingen 
hebben geplaatst. De Hoge Raad meende dat de gemeente wel degelijk een consequent beleid 
voerde omdat de gemeente stelde dat zij telkens wanneer het parket om een herstelvordering 
zou verzoeken in een gelijkaardige zaak, zij steeds op dezelfde wijze een herstelvordering zou 
indienen gelet op het zeer gedetailleerd stedenbouwkundig voorschrift met betrekking tot de 
haag. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 

Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van een 
constructie zonder vergunning, maar bepaald een houten schutting op de perceelsgrens 
tussen  en  in . 

2. 
Beklaagden menen dat de dagvaarding in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op 
discriminatie en bijgevolg nietig is. Dit omwille van het feit dat het openbaar ministerie niet 
aantoont dat alle andere eigenaars en gebruikers van percelen op het domein  die 
zich in een soortgelijke situatie bevinden, nl. zij die in plaats van een afsluiting in de vorm van 
een levende haag, hun percelen hebben afgesloten met een houten of stenen afsluiting, 
eveneens het voorwerp uitmaken van vervolging. 

De rechtbank kan het verweer van de verdediging om de hierna volgende redenen niet 
honoreren: 
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De verdediging gaat voorbij aan het opportuniteitsbeginsel nopens de beslissing van 
het openbaar ministerie inzake de vervolging, zoals vastgelegd in artikel 28quater, iid 1 
Wetboek van Strafvordering. 

Het openbaar ministerie dat kennis krijgt van een bepaald misdrijf is in beginsel vrij om 
te beslissen of het al dan niet wenselijk is dat een strafvordering uit hoofde van dit 
misdrijf wordt ingesteld. 
De beslissing van het openbaar ministerie kan zijn ingegeven door overwegingen met 
betrekking tot de haalbaarheid van de strafvordering doch kan ook te maken hebben 
met loutere opportuniteitsoverweglngen. 
Het opportuniteitsbeginsel kan leiden tot de vervolging voor bepaalde misdrijven, daar 
waar andere misdrijven niet worden vervolgd, en tot de vervolging van bepaalde 
personen, daar waar anderen voor hetzelfde feit niet worden vervolgd. In tegenstelling 
tot wat de verdediging voorhoudt kan hieruit evenwel geen schending worden afgeleid 
van de grondwetsregel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet (zie en vergelijk 
Cass. 13 december 1989, Arr.Cass., 1989-1990, nr. 236) of van het recht op een eerlijk 
proces (zie en vergelijk Cass. 15 februari 1985, Arr.Cass., 1984-1985, nr. 332). 
Nu de opportuniteitsbeoordeling om enkel beklaagden te vervolgen voor het plaatsen 
van een niet conforme afsluiting uitsluitend toekomt aan het openbaar ministerie mag 
de rechtbank deze beslissing niet beoordelen (zie en vergelijk Cass. 15 januari 2002, 
P.00.0806N, http://vww.cass.be en Cass. 24 januari 2001, P.00.1402F, 
http://www.cass.be). 

3. 
Gelet op de vaststelling door de politie dat er in december 2016/januari 2017 een houten 
schutting werd geplaatst door beklaagden goed wetende dat dit in strijd was met het geldende 
RUP en de vergunning van 1 augustus 2011 en de verklaring van eerste beklaagde dat hij wist 
dat deze schutting niet vergund was maar hij deze toch niet zou afbreken, staat de schuld van 
beide beklaagden in elk geval 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 
beklaagden zoals die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, hun gezinstoestand en 
arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagden trokken zich heel bewust niets aan van de geldende stedenbouwkundige regels en 
de vergunningsplicht en plaatsten een houten schutting om zo min mogelijk in contact te 
komen met hun buren. Het belang van de gemeenschap bij de naleving van de voorschriften 
voor een goede ruimtelijke ordening maakten zij ondergeschikt aan hun eigen persoonlijke 
belangen. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde -  6e blad 

3. 
Eerste beklaagde is 73 jaar oud en heeft een blanco strafregister. 
Tweede beklaagde is 70 jaar oud en heeft strafrechtelijke voorgaanden. Beklaagde werd twee 
maal correctioneel veroordeeld voor de niet-afgifte van een kind. Beklaagde kan nog van alle 
mogelijke gunsten genieten. 
Beklaagden beklemtonen in hun conclusie, en dit blijkt ook uit het strafdossier, dat zij de 
schutting plaatsten om de ruzie met de buren te bedaren, wat ook werkelijk zou gelukt zijn. 

Rekening gehouden met de leeftijd van beklaagden, het blanco strafverleden van eerste 
beklaagde en het beperkt strafverleden van tweede beklaagde, de beperkte ernst van de 
feiten en de achterliggende motieven zijn er redenen om aan beklaagden de gevraagde gunst 
van de opschorting te verlenen. De openbare orde en maatschappij worden voldoende 
gevrijwaard door de opschorting. Beklaagden voldoen aan de wettelijke voorwaarden gezien 
zij daarmee instemmen en nog niet zijn veroordeeld tot een criminele straf of een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden of tot een gelijkwaardige straf die in 
aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bls van het Strafwetboek, en het feit 
niet strafbaar is met een correctionele gevangenisstraf van meer dan twintig jaar, en de feiten 
niet van aard schijnen te zijn dat ze moeten gestraft worden met een hoofdstraf van meer dan 
vijfjaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf. 
Beklaagden moeten beseffen dat dit een gunst is en dat de opschorting kan worden herroepen 
wanneer zij gedurende de proeftermijn van vijfjaar nieuwe misdrijven zouden plegen. 

4. HERSTEL 

1. 
De gemeente vordert het herstel, met name de afbraak van de houten schutting en de 
aanplant van een haag in Veldesdoorn. De herstelvordering Is ontvankelijk. 

Krachtens artikel 1 Eerste Aanv. Prot. EVRM en artikel 159 G.W. moet de rechtbank 
ambtshalve nagaan of de beslissing van de herstelvorderende overheid om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is 
genomen; de rechtbank moet de vordering die is gestoeld op motieven die vreemd zijn aan de 
ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk 
onredelijk is, zonder gevolg laten. Daarbij moet de rechtbank ook nagaan of de motivering van 
de herstelvordering afdoende is, met name feitelijk juist is en rechtens deze vordering kan 
schragen. Het is niet aan de rechtbank om de opportuniteit van de vordering te beoordelen. 

Indien de wettigheid van de herstelvordering moet worden beoordeeld, moet de rechter in het 
bijzonder nagaan of die vordering niet kennelijk onredelijk is, meer bepaald of het voordeel 
van de gevorderde herstelmaatregel ter behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt 
tegen de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit. Het gevorderde herstel moet 
evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde aantasting van de ruimtelijke ordening en de 
maatregel moet redelijk, blijven in vergelijking tot de last die hij voor de betrokkene 
meebrengt. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde -  7e blad 

Bij de beoordeling van het kennelijk onredelijk karakter van de herstelvordering dient rekening 
te worden gehouden met de impact van de wederrechtelijke toestand op de plaatselijke 
ruimtelijke ordening en dit in het licht van de bestaande planologische voorschriften en de 
verleende stedenbouwkundige vergunningen. 

2. 
De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering door de gemeente  gemotiveerd werd 
gebruik makend van de prioriteitenorde die gold voor 1 maart 2018 en geregeld was in het 
toenmalig artikel 6.1.41 VCRO. In die prioriteitenorde moest voorrang verleend worden aan 
het herstel in de oorspronkelijke toestand. In de herstelvordering werd het gevorderde herstel 
rekening houdend hiermee gemotiveerd. Nu er vanaf 1 maart 2018 een andere 
prioriteitenorde geldt, is de herstelvordering op dit punt niet meer actueel. Bovendien is de 
herstelvordering naar het oordeel van de rechtbank kennelijk onredelijk omdat het voordeel 
van de gevorderde herstelmaatregel ter behoud van een goede ruimtelijke ordening niet 
opweegt tegen de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit. De herstelvordering is niet 
afdoende gemotiveerd om het herstel in oorspronkelijke toestand of het opleggen van 
aanpassingswerken te bevelen. In de herstelvordering wordt gesteld dat met de zeer strikte 
voorschriften met betrekking tot de perceelsafsluitingen binnen het betrokken gebied 
overduidelijk naar een uniformiteit gestreefd wordt, hetgeen teniet wordt gedaan door het 
plaatsen van enige andere afsluiting van deze in Veldesdoorn. Gelet op alle neergelegde 
stukken van de verdediging en het duidelijke gedoogbeleid van allerlei schuttingen in het 
gebied , getuigt deze motivering wel degelijk van een hypocrisie waardoor de 
motivering feitelijk onjuist wordt en de herstelvordering niet kan schragen. De rechtbank 
meent dat de houten schutting die het voorwerp is van het bewezen verklaarde misdrijf wel 
degelijk kennelijk in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. De contructie 
bevindt zich tussen twee woningen, is klassiek van vormgeving en op zich niet storend. 
Bovendien zorgde de schutting voor rust tussen de buren. Blijkens de neergelegde stukken en 
foto's is een dergelijk schutting heel doorsnee aanwezig op de naburige percelen zodat de 
vrees voor een gebrek aan uniformiteit onterecht is, integendeel. 

Gelet op de strijdigheid van de herstelvordering met het artikel 159 van de Grondwet, laat de 
rechtbank de herstelvordering buiten beschouwing. 

3. 
De VCRO laat echter toe dat de rechtbank het herstel ambtshalve beveelt. Zij kan hier echter 
zelf geen dwangsom aan koppelen. Nu het misdrijf bewezen is, de constructie niet vergund is 
en nog aanwezig is op het perceel, is het herstel wel degelijk noodzakelijk. 

Het betalen van een meerwaarde is mogelijk indien het misdrijf kennelijk in overeenstemming 
is met de goede ruimtelijke ordening. 

De rechtbank meent zoals hierboven reeds aangehaald dat de constructie wel degelijk 
kennelijk in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening en het herstel kan bereikt 
worden met de betaling van een meerwaarde. 
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Het betreft hier een door het stedenbouwmisdrijf veroorzaakte onrechtmatige verrijking die 
zowel eerste als tweede beklaagde, als mede-eigenaars van het onroerend goed en als daders 
van het feit van de enige tenlastelegging, hebben genoten, waarbij zij een illegale, want niet-
vergunde, ruimtelijke situatie kunnen behouden. 

De meerwaarde moet berekend worden aan de hand van de tabel in artikel 15 van het 
handhavingsbesluit van 9 februari 2018. De afsluiting is gelegen in woongebied en is volgens 
de aankoopfactuur ongeveer 12,6 meter lang (7 schermen van 180 cm), waardoor de reguliere 
meerwaarde gelijk Is aan 12,6 X 1,5 euro = 18,9 euro en de maximale meerwaarde gelijk is aan 
12,6 X 9 = 113,4 euro. Gelet op de duidelijke comfortverbetering die door beklaagden ook niet 
wordt betwist, bepaalt de rechtbank de meerwaarde op 100 euro. 
Beklaagden kunnen niet hoofdelijk veroordeeld worden tot het betalen van deze 
meerwaardesom. De rechtbank zal beklaagden daarom elk tot betaling van de helft 
veroordelen. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door beklaagden gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

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. 2,50; 
Art. 6 Programmawet II van 27.12.2006; 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van  en , 

OP STRAPGEBIED 

1.  

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van eerste beklaagde 
gedurende een proeftermijn van 5 jaar. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde -  9e blad 

Bijdrage 

De rechtbank veroordeelt eerste 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. 

* * * 

2.  

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van tweede beklaagde 
gedurende een proeftermijn van 5 jaar. 

Bijdrage 

De rechtbank veroordeelt tweede 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. 

Kosten 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 255,26 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

laat de herstelvordering van het college van burgemeester en schepen van de 
gemeente  van 2 mei 2017 met toepassing van artikel 159 van de Grondwet 
buiten beschouwing. 

veroordeelt eerste beklaagde  ambtshalve tot het betalen van een 
meerwaardesom van 50 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 verwijllnteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van zes maanden. 
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en laatste blad 

veroordeelt tweede beklaagde  tot het betalen van een meerwaardesom 
van 50 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 beklaagden zich op een geldige wijze van deze meerwaardesom 
kunnen kwijten door binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, de plaats te herstellen in de oorspronkelijke toestand door de schutting af 
te breken. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op DRIE FEBRUARI TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van , Eerste substituut-procureur des Konings 
Offier  

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
a a n het O p e n b a a r Min is te r ie . 
Dendermonde, de 0 4 -02- 2020 

De griffier-hoofd van dienst, 




