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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

~ 1. 1. geboren te 
. ingeschréven te 

van Belgische nationaliteit 

2. ~ geboren te 
Ingeschreven te 
Belgische natlonafitelt 

1 op 

op 
van 

~ Ter terechtzlttlng van l3 Januari 2020 beiden In persoon aanwezig 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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

A optrekken of plaatsen van construc:tie zonder of In strijd met een geldige vergunning -
feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februarl2017 
butten 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, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet 
of, bulten het geval bedoeld In artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, In stand gehouden, 

namelijk 

op het terrein gelegen te , kadastraal gekend als · · · 
eigendom van 1, geboren te 1 op 

, en van , geboren te op I, belden wonende te 
, bij aankoopakte van 06.12.2012, verleden door notaris 

een tuinhuis te hebben opgericht in ruimtelijk kwetsbaar gebied, namelijk bosge.bied 
(art. 4.1.1., 3• en g•, 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) 

1e... . In de periode van 8 maart 2014 tot 1 Juli 2014. op een niet nader 

bepaalde datum (st. 2. 36) 
door 

I 
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B functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of In stnjd met een 
geldige vergunning- feiten va raaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex· 
Ruimtelijke Ordenin!L het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie 
ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunnlng, omgevfngsvergunnlng voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunnlng voor het verkavelen van gr.onden, 
hetzij In strijd met de betreffende vergunning, hettij ria verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 
van de voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te leadastraal gekend als 
, eigendom van 1, geboren te 1 OI) 

1, en var geboren te op belden wonende te 
bij aankoopakte van 06.12.2012, verleden door notaris 

meer dan 50% van de voortuin te hebben verhard, In striJd met de stedenbouwkundige 
vergunning van 24.11.2008, afgeleverd door het COllege van burgemeester en schepenen van 
de stad 

(art. 4.1.1., ~·en g•, 4.2.1., 1•, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1 .. 1. lid 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1•, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april .2014 betreffend~. de 
omgevingsvergunnlng) 

u 
door 

.In de periode van 22 juni 2017 tot en met 27 !uni 2017 Cst. 40) 

. .. . 
2. PROCEPURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardo~r de zaak aanhangig werd gemaakt biJ 
de rechtbank. 

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

De zaak werd behandeld op de openbare t erechtzitting van 13 januarl2020. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleg.ing en hoorde de aanwezige 
partijen. 
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3. BEOORDEUNG op S!RAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 

Op 6 jull2017 stelde de gemachtigd ambtenaar vast dat er in de achtertuin van de woning in 
de - : in een tuinhuis werd geplaatst zonder vergunning in bosgebied. De 
eerste 50 meter van het perceel zijn gelegen In woongebled en de zone daarachter bevindt 
zich in bosgebied. 
Het tuinhuls bevond zich op 51 meter van de rooilijn en staat dus integraal in bosgebied . . De 
ruimtes rond het tuinhuls zijn geheel verhard met bE!ton. Achter de tuin ligt een gracht. De 
oever werd verstev~gd zonder vergunning. 

In de vergunning van de woning van 24 november 2008 stond uitdrukkelijk dat de 
voortuinstrook maximaal voor 50% mocht worden verhard. De voortuin van beklaagden is 
echter volledig verhard met waterdoorlatende klinkers. Het betrof meer dan de strikt 
noodzakelijke toegangswegen naar voordeur en garage. De verhardlog werd aangebracht na 
15 juni 2017. 

Het perceel van beklaagden Is gelegen In een strook van acht woningen. Zeven van de acht 
woningen kregen een proces-verbaal. De eigenaars stelden gezamenlijk een raadsman aan die 
betwistte dat de tuintones deels In bosgebled liggen. 

2. 
Eerste beldaagde wenste zijn eerste afgelegde verklaring llan U augustus 2017 niet te 
ondertekenen, Telefonisch liet hij weten niet meer verhoord te willen worden. Hij liet wèl een 
schriftelijke verklaring voegen aan het strafdossier. 

3. 
Op de zitting van 19 februari 2019 besliste het college van de stad om een 
herstelvordering in te lelden. Er werd als herstel voor het tuinhuls het betalen van ·een 
meerwaarde van 1.896,53 euro gevraagd. ·wat de verharding In de voortuin betreft, werd de 
uitvoering van aanpasslngswerken gevraagd. 

De herstelvordering werd Ingeleid bij het parket vla een gewone brief van 27 juni 2019. De 
herstelvordering verkreeg een positief advles van de Hoge Raad voor de 
Handhavlngsuitvoerlng. De Hoge Raad volgde de redenering dat de illegale situatle wat het 
tuinhuls betreft verenigbaar Is met de plaatselijke ruimtelijke ordening en geen manifest 
onevenredige schade toebrengt. Het tuinhuis behoort Immers tot de huiskavel. Het gedeelte 
van het perceel In bosgebled heeft altijd dat deze huiskavel behoort. Het perceel en de 
onmiddellijke omgeving hebben niet de kenmerken van een bos. Ook het achterliggende 
perceel is niet bebost. De grens tussen woongebled en bosgebled Is niet merkbaar op het 
ter:reln. oe constructie heeft een beperkte grootte en zorgt niet voor een overbezetting van 
het perceel. Het materiaalgebruik is sober en niet storend voor de omgeving. 

Oe burgemeester vordert bovendien een dwangsom. 
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4. 

Beldaagden dienden een omgevingsaanvraag In tot het aanleggen van een oprit (regularisatie). 
Deze aanvraag werd op 19 juni 2019 geweigerd. Er we.rd geen beroep aangetekend. Op 2 juli 
2019 werd een nieuwe regularisatieaanvraag Ingediend. Op 26 augustus 2019 werd er 
omgevingsv~rgunnlng verleend voor het aanleggen van de voortuin. Dit hield in dat enkel de 
verharding naar de garage en voordeur toe mocht blijven liggen en de overige verharding 
moest worden uitgebroken. 

3.2 Besprefdng van de schuldVraag 

1. 

Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van een 
tuinhuls In bosgebied zonder vergunning en het verharden van de voortuin zonder vergunning. 

Beklaagden. hebben op de zitting van 13 j anuari 2020· de materiële vaststellingen niet betwist, 
maar ze stellen dat liJ onmogelijk konden weten dat het achterliggende gedeelte van hun tuin 
In bosgebied lag. Zlj dacht en dat er een strook was van 100 meter woongebled in plaats )lan 
een strook van 50 meter woongebied. ZIJ legden .ter zitting ook een brief neer van het 
Departement Omgeving van 29 maart 2018 waarin staat dat de plaatsing van de 
tuinconstructies buiten de 50 meter woongebled voor de afdeling Handhaving niet als 
prioritaire misdrijven beschouwd worden aangezien de constructies op de huiskavels werden 
opgericht en dat de afdeling Handhaving er vanuit gaat dat de feitelijke grens van het 

... bosgebled ligt op de grens van de percelen. Beklaa~den vra~endaarom de· vrijspraak. ·· 

2. 
De discussie over hoe ver het woongebled reikt op de percelen werd reeds eerder gevoerd en 
beslecht. Beklaagden hebben immers voor het tuinhuis een regularlsatlevergunnfng ingediend 
bij het College en de Deputatie. De Deputatie heeft In haar welgeringsbesluit van 27 
september 2018 gE!$teld dat uit de gegevens van het gewestplan blijkt dat het tuinhuis zich 
bulten woongebled en in bosgebied bevindt, gelet op het feit dat het op 51 meter van de 
rooilijn met het openbaar domein werd ingeplant. De Deputatie sloot zich hiermee aan bij het 
eerder ingenomen standpunt van het College dat de grens tussen woongebied en bosgebled 
zich bevindt op 50 meter achter de rooifijn met het openpaar domein. Di~. standpunt werd ook 
gesteund. door de Hoge Raad voor de Handhavlngsuitvoering in haar advies over de 
herstelvordering. De ligging in bosgebied of woongebied wordt bepaald door het gev.,~estplan. 

De brief van het Departement Omgeving, Afdeling handhaving, die door bèklaagden werd 
neergelegd, toont niet aan dat er {voor wat het tuinhuls betreft} geen misdrijf zou zijn of dát 
de volledige hulskavel in woongebied zou liggen. Wel blijkt er duidelijk uit dat het voor het 
Departement Omgeving een totaal onbelangrijke kwestie Is. Oe reden hiervoor Is dat het 
Departement Omgeving vaststelt dat het tuinhuis op de hulskavel werd opgericht en dat de 
feitelijke grens van het bosgebled voor hen ligt op de grens van de percelen. Deze 
vaststelll~gen worden uiteindelijk ook bevestigd en gehonoreerd door de herstelvorderende 
overheid' die bij haar hetstelvordering moet vaststellen dat de huiskavel helemaal niet de 
kenmerken draagt van een boS, ook niet het deel In bosgebied, en dat de grens tussen woon
en bosgebled niet merkbaar Is op het terrein. 
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Al deze elementen brengen met zich mee dat het goed mogelijk is dat beklaagden niet wisten 
dat het om bosgebled ging en te goeder trouw handelden omdat de constructie visueel gezien 
niet In een ruimtelijk kwetsbaar gebied leek te liggen. 

Anderzijds is het wel zo dat dit misdrijf, hoe klein ook, nog altijd een misdrijf is en dat het 
tuinhuls misschien feitelijk niet In bosgebled las, maar juridisch volgens de gewestplannen wel. 
Een loutere onwetendheld maakt In principe geen dwanng uit. Uit niets blijkt dat beldaagden 
~eh vooraf grondig geTnformeerd hadden of manifest verkeerd geTnformeerd waren door 
bevoegde diensten. Zich afstemmen op wat de buren doen of op hun advles vertrouwen Is niet 
voldoende. Beklaagden hadden zelf een onderzoeksplicht. De te last gelegde mlsdn]ven 
vereisen enkel algemeen opzet, dit is In casu doen wat door de vermelde bepalingen verboden 
is. Het eventueel bestaan van goeder trouw is hierdoor niet relevant. Het bewust en vrijwillig 
handelen volstond. Dat van dit laatste sprake is wordt voor de te last gelegde misdrijven 
verondersteld bij het plegen van de materiële handeling, die als de uiting van de vrije en 
bewuste wil van beklaagden moet worden aangezien. Beklaagden maken het bestaan van een 
schuldultsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van een 
rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig. 

3. 
Het tUinhuis Is gelegen in bosgebied, werd geplaatst zonder vergunning en kon ook niet 
vergund worden. De vrijstelling voor tulnhui%~n geldt niet In ruimtelijk kwetsbare gebieden, 
zoals bosgebied. Beklaagden erkennen dat zij als eigenaars het tuinhuis geplaatst hebben. De 

schuld van beklaagden aan de felten van de tenlastelegging A staat vast. 

Beklaagden hebben als eigenaars en in strijd met de vergunning voor meer dan 50 % van de 
voortuin verhardingen aangebracht. De vergunning van 28 november 2008 tot het bouwen van 
de woningen vermeldt heel nadrukkelijk dat de vergunning slechts verteend wordt onder de 
voorwaarde dat de voortUin maximaal voor 50% verhard wordt, dit op advles van de 
nutsmaatschappljen en stedelijke diensten. De schuld van beklaagden aan de felten van de 
tenlastelegging B staat eveneens vast. 

3.3 Straftoemeting 

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

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de·objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheld van 
beklaagden zoals , die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinsteestand en 
arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ,ook preventlef werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten In de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 
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2. 
Beldaagden hebben zonder rekening te houden met de stedenbouwkundige voorschriften een 
tuinhuis opgericht in ruimtelijk kwetsbaar gebled en teveel verhardingen aangebracht in hun 
voortuin. Zij hebben hiermee hun eigen belangen boven de belangen die de maatschappij 
heeft bij een goede ruimtelijke ordening geplaatst, In het bijzonder de bescherming van de 
bosgebieden en de controle over de waterhuishouding die een grote Invloed heeft op fauna en 
flora. 

3. 

Eerste beklaagde werd reeds éénmaal veroordeeld voor een verkeersinbreuk en tweede 
beklaagde heeft nog een blanco strafre.glster. 
Beldaagden verzochten de rechtbank om de gunst van de opschorting. 

Rekening houdend enerzijds met de aard en de objectieve ernst van de feiten, anderzijds met 
hun gunstig strafverleden, gaat de rechtbank in op de vraag van beklaagden om hén de gun_st 
van de opschorting toe te kennen. Een veroordeling zou ook van aard kunnen zijn om hun 
tewerkstelling negatief te beïnvloeden. De rechtbank bepaalt de termijn op drie jaar. 
Beldaagden dienen wel te beseffen dat de feiten· niet voor herhaling vatbaanijn én dat zij zich 
van nieuwe strafbare felten dl enen te onthouden. Indien zij nieuwe felten plegen gedurende de 
proefperiode, kan de opschorting alsnog worden herroepen. 

4. HERSTEL 

1. 
De herstelvordering van de stad werd biJ gewone brief van 27 juni 2019 ingeleid 
bij het parket. De stad vorderde voor het tuinhuls het betalen van een meerwaarde van 
1.896,53 euro. Deze herstelvordering verkreeg een positief advles van de Hoge Raad voor de 
Handhavlngsuitvoering. De herstelvordering is voldoende gemotiveerd, wettig en niet 
kenoefijk onredelijk. Ze Is gegrond. 

De meerwaarde werd correct berekend aan de hand van de oppervlakte van het tuinhuis met 
de verharding er rond en de ligging ervan in ruimtelijk kwetsbaar gebied (5 x 4,5 X 82,5) 
conform het besluit van 9 februari' 2018 betreffende de handhaving van de ruimtelijke 
ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten. 

De herstelvordering tot aanpasslngswerken met betrekking tot de verhardingen In de voortuin 
Is gelet op de tussengekomen regtJiarfsatlevergunning thans zonder voorwerp. 

2. 
In het strafd~ssler bevinden zich geen stukken die aantonen dat de meerwaarde reeds betaald 
werd en de beklaagden stellen zelf dat zl] de meerwaarde nog niet hebben betaald. De 
herstelvordering Is dus nog actueel. In die zin zal de rechtbank beklaagden veroordelen tothet 
herstel met betrekking tot het tuinhuis. 
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Het betreft hier een door het stedenbouwmisdrijf veroomakte onrechtmatige verrijking die 
zowel eerste als tweede beklaagde, als mede-eigenaars van het onroerend goed en als daders 
van het feit van de tenlastelegging A, hebben genoten, waarbiJ zij een illegale, want niet
vergunde, ruimtelijke situatle kunnen behouden. AangeZien de herstelmaatregel evenwel een 
bijzondere aard heeft en artikel 50, eerste lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens 
eenzelfde mtsdrijf veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave, niet van 
toepassing Is op de herstelmaatregel die bestaat In het betalen van een meerwaardesom, 
dienen eerste en tweede beklaagde elk ten belope van de helft van het voormelde bedrag 
(lijnde dus 1.896,53 : 2 = elk 948,26 euro) te worden veroordeeld als wijze van herstel. De 
rechtbank bepaalt de betallngstermijn·op zes maanden. 

Eerste en tweede beklaagde kunnen zich wel op een geldige wijze kwijten van de betallng van 
de voormelde meerwaardesom door de plaats in de oorspronkelijke toestand te herst!!llen, In 
casu het tuinhuls af te breken (oud art. 6.1.41, §7, tweede lid VCRO; zie thans art. 6.3.l., §S, 
derde lid VCRO). 

3. 
De burgemeester vraagt de rechtbank om een dwangsom op te leggen aan elke veroordeelde 
Ingeval van niet uitvoering van het herstel. Om beldaagden aan te sporen om tijdig over te 
gaan tot betaling van de meerwaardesom, wordt aan elk van de beklaagden een dwangsom 
opgelegd van 50 euro per dag vertraging voor het niet binnen de opgelegde termijn uitvoeren 
van het herstel. De dwangsomtermijn van 138Sbls van het gerechtelijk wetboek wordt 
uitgesloten. 

5. BEOORDEUNG OP BURGERUJK GEBIED 

Omdat de door beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, houdt 
de rechtbank de burgerlijke belangen ambbhalve aan, overeenkomstig. artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTEWETTEN 

Oe bijzondere wetten z:.oals vermeld In punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 junl1935, 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 11 van 27.U.2006; 
Wet van 29 junl1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting). 



Recht·ba- _n_k_va_n_e_er_st_e_aa_n_lea_o_ost_·_vl_aa_n_der-en_·_a_fd_er_rn_g_Dende _ _ rm_o_nd_e_-___________ 9e_blad_.,& 

BESUSSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van en 

Op SlBAFGE81ED 

1. 

De re<:htbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de felten van de tenlasteleggingen A en B; 

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

Bijdrage 

De réc:htbank veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 
2017 tot oprichting van een Begrotingstands voor de juridische tweedelljnsbiJstand, 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 tenlasteleggingen A en B; 

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

Blidrage 

De rechtbank veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 
2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot. het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

• • • 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdellik tot de gered)tskosten, tot 
op heden begroot op de som van 282,94 euro. 
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HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering met betrekking tot de verhardingen In de voortuin 
zonder voorwerp. 

verklaart de herstelvordering met betrekking tot het tuinhuis strekkende tot het 
betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed door het 
bewezenverklaarde misdrijf van de tenlastelegging A heeft gekregen ontvankelijk· en 
gegrond. 

veroordeelt eerste beklaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 948,26 euro op rekening van h·et 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. 

veroordeelt tweede beldaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 948,26 euro, op rekenfng van het Grondfonds binnen een 
termijn van zes maanden nadat dit vonniS' In kracht van gewijsde zalzijn gegaan, meer 
de wettelijke verwijlinteresten vanaf het verst.rijken van deze termijn van zes 
maanden. 

zegt voor recht dat beklaagden zich op een geldige wijze van deze meerwaëlrdesom 
kunnen kwijten door binnen zes maanden nadat dit vonnis In kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, de plaats te hers-tetien in de oorspronkelijke toestand, dit betekent de 
afbraak van het tuinhuis. 

zegt dat aan elk van de beklaagden een dwangsom zal worden opgelegd van 50 euro 
per dag vertraging bij de niet-uitvoering van het herstel ( de betaling van de 
meerwaarde) binnen de hiervoor gestelde termijn van zes maanden. 

zegt dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen termijn Is zoals 
voorzien In artikei138Sbls, vierde lld'Gerechteltjk Wetboek. 

OP BURGERUJK GEBIED 

Pe rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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



Rechtbank van eerm aanleg Oost-Vlaanderen ·afdeling Dendermonde· 
lleblad ~ 

------------------------------------------------------e-n~ma~rebl~ 

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

., rechter, voorzitter van de 013M kamer, 

In aanwezigheld van · 
M~>t hiic:h•n~ ·~iffier 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar Ministerie. 
Dendermonde, de 0 4 -02· 2020 

De griffier tteefä VäR EiliOR&:t 

. Eerste substituut-procureur des Konings 




