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OPENBAAR MINISTERIE 

BURGERWI<E PARTIJ 

a, wonende te 

= Ter terechttlttlng van 06 januari 2020 In persoon aanwezig, bijQestaan 
door mr. loco mr. , advocaat tl 

BEKLAAGDE 

op 
beheerder/zaakvoerder, geboren te 

., wonende tE 

= Ter terechtzitting van 06 januari 2020 in persoon aanwezig, biJgestaan 
door mr. s, adiiOCIJat h 

1. TENLASTELEGGINGEN 

A. Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzlj in geval van schorsing van de vergunning, 

op het perceel gelegen te 
gekend als 
te ! o~ 1, wonende tE 

~. eigendom var 

aankoopakte van 06.04.2011 verleden door notaris tE 

. kadastraal 
, geboren 

;, blj 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald blj artikel 4.2.1.1• van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening: 
a) het optrekken of plaatsen van een constructie 
b) het functioneel samenbrengen van matertalen waardoor een constructie ontstaat 

meer bepaald 
a) een tuinberging met gesloten en overdekte ruimte te hebben opgericht, zonder 

stedenbouwkundige vergunning; 
b) verharding uit hoofde van een terras, tuinpad en oprit te hebben aangebracht, 

zonder stedenbouwkundige vergunning 

Deze felten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., ·al. 1.1• van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 
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Te ! op niet nader te bepalen data In de periode van 01.09.2015 
tot 14.04.2016 

B. 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, 

hierna vermelde handelingen, zoals bepaald biJ artikel 4.2.1.4• van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door 
de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of 
de functie van het terrein wijzigt) te hebben uitgevoerd, voortgezet of In stand 
gehouden 

op het perceel gelegen te ., 
gekend als !, eigendom van 
te ! o~ I, wonende te 
aankoopakte van 06.04.2011 verleden door notaris te 

. kadastraal 
, geboren 

i, bij 

meer bepaald door het terrein aanmerkelijk te hebben opgehoogd, zonder 
stedenbouwkundige vergunning; 

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

Te ! op niet nader te bepalen data in de periode van 01.09.2015 
tot 14.04.2016 

C. 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, 

hierna vermelde handefingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.8• van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een 
golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad) te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of In stand gehouden 

op het perceel gelegen te 
gekend als , eigendom van 
te op wonende tE 
aankoopalcte van 06.04.2011 verleden door notaris te 

kadastraal 
· geboren 

., bij 

meer bepaald een zwembad met verharding te hebben aangelegd, zonder 
stedenbouwkundige vergunning; 
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Deze feiten ziJn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.r van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

Te ' op niet nader te bepalen data in de periode van 01.09.2015 
tot 14.04.2016 

• • • 

2. PROCEDURE 

Oe zaak werd bij de rechtbank aanhangig gemaakt door de beschikking van de raadkamer 
alhier van 9 januari 2018. 

Oe zaak werd behandeld op de openbare terechtztttlng van 6 Januari 2020. 

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

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

Oe felten waren strafbaar op het moment dat ze werden gepleegd op basis van artikel 6.1.1 
van de VCRO en zijn thans nog steeds strafbaar met Identieke straffen op basis van artikel . 
6.2.1 van de VCRO. Beklaagde wordt immers niet vervolgd voor insta.ndhoudingsmlsdrljven. 

Oe felten A.b, wat betreft de oprit, en B zijn hoogstwaarschijnlijk niet door beklaagde gepleegd 
maar door zijn rechtsvoorgangers bij het optrekken van de woning. Deze feiten zijn dan ook 
niet te situeren In de periode van 1 september 2015 tot 13 april 2016 maar eerder kort na 25 
j uni 2002. Thans Is een periode verstreken dle ruim de geldende verjaringstermijn overschrijdt, 
zelfs zo de felten gepleegd in de periode vanaf 1 september 2015 zouden bewezen zijn. Oe 
verjaring van de strafvordering voor de felten A.b - wat betreft de oprit - en B wordt 
vastgesteld. 

Oe bewering van de burgerlijke partiJ dat een tweede verhoging zou zijn uitgevoerd In 2015-
2016, komt niet bewezen voor en wordt door de burgerlijke partij niet gestaafd door enige 

element. 

3. BEODRpEUNG OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de felten 

op 7 december 2015 legt klacht met burgerlijke partlj~elllng neer 
tegen voor een inbreuk op artikel 6.2.1. VCRO voor felten gepleegd 
tussen september 2015 en heden. 

In het klachtsèhrljven staat het volgende te lezen. 
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In september 2015 is de beldaagde gestart met de bouw van een gebouw 1 poolhouse 
met een hoogte van 3 meter (gemeten t .a.v. de verhoogde tuin) met een terras en 
zwembad. De tuin is het voorwerp van een niet-vergunde reliëfwijzlging. Het gebouw 
staat 4,2 meter hoger dan het niveau van de straat. 
Beldaagde beschikt nietover een bouwvergunning. 

Er is een reliëfwijziging gebeurd van 1,2 meter hetgeen volgens de 
verkavelingsvergunnlng niet is toegestaan. Ook dient een vrijstaande garage of 
bergplaats te worden opgericht op 2 meter van de perceelsgrenzen met een maximum 
hoogte van 3 meter. Oe constructie bevindt zich niet op 2 meter maar op 1,45 meter. 
Per aangetekend schrijven van 21 oktober 2015 werd beklaagde gesommeerd om de 
werken te staken, doch dit Is niet gebeurd. 
De ontstane schade kan slechts worden weggenomen mits een herstel in natura van 
de oorspronkelijke toestand, minstens een verlaging van het gebouw met 1,2 meter en 
een verplaatsing tot op 2 meter van de perceelgrens van de burgerlijke partij. 

In een schrijven van 15 april 2016 stelt beklaagdedat hl~ het huis aankocht in 2011. 

Bij de stad ~ hebben ze navraag gedaan of een melding voor het 
zwembad en de tuinberging nodig was. Er werd meegedeeld dat een aanvraag of 
melding voor het zwe.mbad en de tuinberging niet nodig was omdat het over minder 
dan 40 m1 gaat. 
De berging verving een bestaande berging. Die stond met akkoord van de buren zelfs 
dichter bij de perceelgrens. 
De werken werden uitgevoerd tussen 11.09.2015 en 28.11.2015. 
Ze hebben het huis en de tuin gekocht in de toestand waarin deze zich thans bevindt. 
Er Is van een ophoging geen sprake. 
Hij was er zich bij alle handelingen niet van bewust dat het ging om een Inbreuk. 

Door de lokale politie werden processen-verbaal opgemaakt: ; en 

De gemachtigde ambtenaar van de stad ~doet de volgende vaststellingen. 

Op 25 juni 2002. werd door het college van burgemeester en schepenen van de Stad 
! een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een alleenstaande 

gezinswonlng. 
Tijdens een plaatsbezoek op 14.04.2016 wordt het volgende vastgesteld. 

o Er werd een tuinberging neergezet met 1 bouwlaag Ingeplant aan de 
rechterzijde van het perceel op een kleine afstand van de rechter 
perceelsgrens. De tuinberging heeft een gesloten en een overdekte ruimte. 

o Aansluitend aan de tuinberging Is een zwembad gebouwd met bepertte 
verharding. 

o Wanneer men In de tuin staat merkt men een duidelijk nlveawerschil op met 
de aanpalende percelen. 

o Het achterste deel van het perceel (tulnzone) grenst aan de achterliggende 
·straat' " 

' 
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Hier werden betonnen keermuurelementen geplaatst aan de linker, rechter en 
achterste perceelsgrenzen om de grondaanvulling tegen te houden. 

o Het terrein is gelegen in woongebled met landelijk karakter. Het perceel is 
gelegen in een goedgekeurde verkaveling. Volgens de 
verkavelingsvoorschriften mogen vrijstaande garages of bergplaatsen worden 
opgericht op minimum 2 meter van de perceelsgrenzen met een maximale 
oppervlakte van 40 m2 met een maximale kroonlijsthoogte van 3 meter en 
opgetrokken uit dezelfde materialen als het hoofdgebouw. 

Men stelt de volgende Inbreuken vast: 
o De tuinberging is In strijd met de verkavellngsvoorschriften en niet vrijgesteld 

van stedenbouwkundige vergunning. Er werd voor de berging geen vergunning 
afgeleverd. 

o Het Is niet zeker of het zwembad en de aanwezige verhardingen zijn 
uitgevoerd binnen de normen van het vrtjstelllngsbesluit. 

o Er Is een aanmerkelijke reliêfwljzlglng gebeurd. 

Een regularisatieaanvraag werd op 20 augustus 2017 gèwelgerd door de bestendige deputatie, 
nadat op 10 april 2017 door het college van burgemeester en schepenen van 
een voorwaardelij ke vergunning was toegekend. 

BIJ tussenvonnis van 4 februari 2019 werd het openbaar ministerie verzocht om te laten 
nagaan wat de oppervlakte Is van de niet overdekte constructles (zwembad, tuinpad en terras) 
en of dit meer of minder bedraagt na de werken dan 80 ml. 

Op 14 maart 2019 heeft de wijkinspecteur een plaatsbezoek gedaan. Hij stelde vast dat de 
verharding, het zwembad en de reliëfwijziging nog onveranderd aanwezig waren. Er werd 
Intussen wel een omgevlngsvergunnlng verleend door het college In de zitting van 25 maart 
2019. : kreeg een vergunning voor herinrichting terrein met aanleg zwembad, 
afbraak bestaande tulnberging, nieuwbouw tuinberging met afdak, mits voldaan wordt aan 
een aantal voorwaarden. 

Op 30 april 2019 werd opnieuw ter plaatse gegaan. Er werd vastgesteld dat er meer dan 80 m1 

niet overdekte constructies waren. Er werd wel visueel (zonder opmetingen) vastgesteld dat 
de bestaande toestand aan verhardingen In overeenstemming was met het nieuwe vergunde 
bouwplan. Dit betekent dat er In totaal 257 m2 verharding aanwezig was op het terrein, 
waarvan 214 m2 vrijgesteld. Daarnaast was er 60 m1 nieuwe bebouwing (zwembad, 
bijgebouw). 

De burgerlijke partiJ ging In beroep tegen de vergunning van 25 maart 2019 en kreeg gelijk. . 
De deputatie verleende uiteindelijk wel een vergunning op 14 november 2019 mits een aantal 
voorwaarden. Oe burgerlijke partij stelt in besluiten hiertegen geen beroep te zullen 
aantekenen. 
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3.2 Bespreking van de schuldvraag 

Volgens artikel 6.1.5 van de VCRO (oud, thans 6.2.4 van de VCRO) zijn, onverminderd de 
bevoegdheden van de agenten en de officieren van gerechtelijke politie, de 
stedenbouwkundige Inspecteurs, de andere door de Vlaamse Regering aangewezen 
ambtenaren, alsmede de door de gouverneur aangewezen ambtenaren van de provinde en 
van de gemeenten of Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden In zij n provlnde, bevoegd 
om de In deze titel omschreven misdrijven op te sporen en vast te stellen door een proces
verbaal. De processen-verbaal waarin de in deze titel omschreven misdrijven worden 
vastgesteld gelden tot bewijs van het tegendeel. 

Op 25 juni 2002 werd een vergunning afgeleverd aan voor het bouwen 
van een alleenstaande eengezinswoning. Op de plannen van de vergunning staan geen 
contouren van een oprit, terras, tuinpaden, tuinberging en zwembad. Deze constructles ziJn 
niet vergund. Volgende handelingen kunnen niet aan beklaagde worden toegeschreven maar 
aan zljn rechtsvoorgangers: de toegang I oprit naar het gebouw en de ophoging van het 
terrein. 

Voor volgende werken had beklaagde wel een vergunning nodig. 

Oe nieuwe tuinberging Is niet vergund of niet vergund geacht. Deze constructie 
voldeed niet aan de verkavelingsvoorschriften. De voorschriften vereisen een 
minimale afstand van 2 meter t ussen de garage of bergplaats en de perceelgrenzen. 
Oe constructie bevindt zieh op 1,26 m van de perceelgrens. Daarnaast beperken de 
voorschriften de maximale oppervlakte (40 ml) en de kroonlijsthoogte tot 3 meter. Tot 
slot stellen de voorschriften dat het bijgebouw dient te worden afgewerict In dezelfde 
materialen als het hoofdgebouw. De hoofdwoning werd echter afgewerkt in lichte 
gevelsteen, het bijgebouw In donkere gevelsteen. 
Oe oppervlakte van de niet-overdekte constructles - zwembad, tuinpad en terras -
bedraagt na de werken meer dan 80 m2• Deze constructles vallen niet onder de 
toepassing van het vrijstelllngsbeslult. Een zwembad kan niet beschouwd worden als 
een ondergrondse constructie en dient biJ de totale oppervlakte van verharding te 
worden gevoegd. 

Oe materialiteit van de feiten van de tenlastelegging A.a staat vast. Deze poolhouse werd 
opgetrokken In strijd met de verkavellngsvoorschriften, nl. te dicht bij de perteelsgrens met 
een te hoge lcroonlljsthoogte. 

Op de plaats van het tuinhuis I de poolhouse van beldaagde stond voordien een tuinhuls met 
een oppervlakte van 12 m1 (ook opgetrokken In strijd met de verkavellngsvoorschrlften) en 
met een hoogte van 2,2m. De huidige poolhouse heeft een oppervlakte van 38 m2 een hoogte 
van 3,07 meter en werd slechts op 1,25 meter van de perteelsgrens Ingeplant. Het tufn~uls I 
de poolhouse Is ook niet in dezelfde materialen als het hoofdgebouw opgetrokken. 



Rechtbanl:v-an_e_e_rst_e_a_an_le_g_o_ost __ -v_ta_and-er_e_n_-a_fd_e_lin_g_o_e_nd_e_rmo_n_de_· ___________ s_e_b_la_d ~ 

Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat In opzet, dit is het wetens en willens 
aannemen van een strafbare gedraging, mag de rechter het bestaan van dit opzet afleiden uit 
het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden 
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing en nlet-toerekeningsvatbaameld enigszins aannemelijk maakt (Cass. (2e k.) 
AR P.14.1273.N,3 mel2016 en cass. 10 oktober 2017 (P.16.0639.N)). 

Het tuinhuis I de poolhouse is niet opgetrokken voigens de verkavelingsvoorschriften: het is te 
hoog, staat de dicht bij de perteelsgrens en Is niet opgetrokken in het juiste materiaal. 
Beldaagde maakt geen grond van rechtvaardiging, schuldontheffing of niet· 
toerekeningsvatbaarheld aannemelijk. Hij had zich voldoende moeten Informeren of de door 
hem gewenste constructie wel realiseerbaar was. 

Hetzelfde geldt voor de oppervlakte van de niet-overdekte constructles die beldaagde had 
moeten beperken tot 80m2, Inclusief het zwembad. 

De schuld van beklaagde aan de felten van de tenlastelegging A.a, A.b (wat betreft het terras 
en het tuinpad) en C staat vast. Dat er thans een regularisatievergunning voor handen is, 
neemt de strafbaarheid van de In het verleden gestelde handelingen ni et weg. De 
regularisatievergunning heeft enkel een Invloed op de noodzaak tot een herstel. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheld van belclaagde zoals 
die blijkt uit zijn strafrechtelijk verleden, gelinstoestand en arbeidssituatie, voor zover ~e 
rechtbank gekend. Niettemln dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speelale preventie. De sanctionering moet 
dan ook van aard zijn beklaagde ervan te weerhouden zich In de toekomst nog aan dergelijke 
felten schuldig te maken. 

2. 
Beklaagde heeft het eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een 
goede ruimtelijke ordening en biJ de vrijwaring van natuur, landschap en leefmllleu. Zijn 
handelwijze vormt een aantasting van de open ruimte en het landschap. 

3. 
Beldaagde heeft een blanco strafregister. Gelet op dit blanco strafregister, het thans bereikte 
herstel en het positief advles van het openbaar ministerie omtrent de gevraagde gunst, gaat 
de rechtbank In op de gevraagde gunst van de opschorting van de veroordeling. oe openbare 
orde en maatschappiJ worden voldoende gevrijwaard door de opschorting. 
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Beldaagde voldoet aan de wettelijke voorwaarden gezien hij daarmee Instemt en nog niet Is 
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 vijf jaar correcttonele gevangenisstraf of een 
zwaardere straf. 

Beklaagde moet beseffen dat dit een gunst Is en dat de opschorting kan worden herroepen 
wanneer hij gedurende de proeftermijn van vijf jaar nieuwe misdrijven zou plegen. 

4. HERSIEL 

Gelet op de regularisatievergunning van 14 november 2019 Is de herstelvordering thans 
zonder voorwerp. 

S. BEOORDELING OP BURGERWK GEBIED 

1. 
, stelde zich burgerlijJee partij lastens beklaagde. 

In zoverre de vordering van de burgerlijke partij , gesteund Is op de 
tenlasteleggingen A.b (wat betreft de oprlt) en 8 dient de rechtbank de verjaring van de 
burgerlijke vordering vast te stellen. 

Wanneer de rechtbank beslist dat geen misdrijf Is bewezen lastens de beklaagde, dient de 
rechtbank zich niet onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de burgerliJke vordering, 
doch dient ze uitspraak te doen over de zaak zelf en dient de burgerlijke vordering te worden 
afgewezen omdat het misdrijf waarop zij steunt niet bewezen is (Cass. Verenigde Kamers 8 
maart 2013 {C.11.0770.N). 

2. 
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene die door zijn schuld aan 
een ander schade berokkent, verplicht deze schade Integraal te vergoeden, wat Impliceert dat 
de benadeelde teruggeplaatst wordt In de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden 
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld. Degene die schadevergoeding 
vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, 
een oorzakelijk verband bestaat; di t verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich 
niet had voorgedaan, zoals ze lich heeft voorgedaan. Morele schade komt niet voor predeze 
begroting in aanmerking. Het gaat In essentie om de juridische erkenning van het leed dat 
werd berokkend. Bij de begroting van deze schade houdt de rechtbank: rekening met de ernst 
van de feiten en de Impact hiervan op het slachtoffer evenals met de bedragen die gebruikelijk 
worden toegekend in gelijkaardige gevallen. 

De burgerlijke partij vraagt het herstel In natura. ZIJ omschrijft haar schade als de wegname 
van het mooie uitzicht en de schade door waterafvoer. 
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Daarnaast vraagt zij 7.000 euro voor genotsdervlng, 1.500 euro voor de geleden morele 
schade. Indien de afbraak niet zou worden bevolen, vordert zij een minwaarde van haar 
woning van 50.000 euro of 1 euro provisie en de aanstelling van een deskundige om de 
mlnwaarde te bepalen. 

In zoverre de burgerlijke vordering is gesteund op de tenlasteleggingen A. a en A.b (Wat betreft 
terras en tuinpad) en C Is deze ontvankelijk. De rechtbank meent dat de regularisatie
vergunning ervoor zorgt dat er naar de toekomst toe geen schade meer zal zijn voor de 
burgerliJke partij, nu bij de vergunning rekening werd gehouden met eventuele 
schadeverwekkende elementen. De vraag tot herstel in natura moet dan ook worden 
afgewezen als ongegrond. Een wettige toestand kan Immers geen vergoedbare schade met 
zich meebrengen gelet op de afwezigheld van een fout. De rechtbank neemt wel aan dat de 
burgerUjke partij schade heeft geleden in de periode tussen het wederrechtelijk oprichten van 
de poolhouse, zwembad en verhardingen en het moment van algehele regularisatie. Deze 
schade kan, bij gebrek aan stavingsstukken die een predeze begroting mogelijk maken, enkel 
in billijkheld begroot worden. De rechtbank raamt de schade voor genctsderving en morele 
schade samen· op 1.000 euro. De rechtbank wijst de vordering tot betaling van een mlnwaarde 
aan de woning af als ongegrond. De constructles zijn immers op heden vergund. 

Nu de vordering van de burgerlijke partij klaarblijkelijk overgewaardeerd Is, bepaalt de 
rechtbank de rechtspleglngsvergoeding op basis van het toegekende bedrag In plaats van op 
het gevorderde bedrag. 

3. 
Omdat de door beklaagde gepleegde misdrijven mogelijk nog andere schade hebben 
veroorzaakt, houdt de rechtbank de overige burge.rlljke belangen ambtshalve aan, 
overeenkomstig artikel 4 van de Voorafgaande 11tel wetboek van Strafvordering (art. 4 
V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETJJN 

De bijzondere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 junl1935, art. 2, 1l tot 14, 21 tot 24,31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 79, 80; 
Art. 6 Programmawet 11 van 27.12.2006; 
Wet van 29 )ynl1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting); 
Wet van 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art. 1382, 
Wetb. strafrecht, art.44, 45; (BP). 
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BESliSSING 

Oe rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van beklaagde 
burgerlijke partij 

OP STRAFGEBIED 

Oe rechtbank: 

-------·------

lle blad 

en de 

stelt vast dat de strafvordering ten aanzien van de tenlasteleggingen A.b (wat betreft 
de oprit) en B verjaard is. 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.a, A.b (terras 
en tuinpad) en C; 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van beldaagde 
gedurende een proeftermijn van S jaar. 

Bijdrage - kosten 

Oe rechtbank: 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand, 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 
255,26 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwe.rp. 

OP BURGERUJK GEBIED 

./ Vorderjog 

De rechtbank: 

verklaart de vordering van de burgeriljke partij onontvankelijk 
voor zover gesteund op de tenlasteleggingen A.b (oprit) en 8. 
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en laatste blad 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij 1 ontvankelijk 
voor zover gesteund op de tenlasteleggingen A.a, A.b (terras en tuinpad) en C en deels 
gegrond. 

veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij . een 
definitief bedrag van 1.000 euro te betalen voor de geleden materiële en morele 
schade, vermeerderd met de vergoedende interesten vanaf de gemiddelde datum van 
1 januari 2016 aan de wettelijke Interestvoet tot de datum van dit vonnis en vanaf dan 
vermeerderd met de gerechtelijke Interest aan de wettelijke Interestvoet tot de datum 
van algehele betaling. 

veroordeelt beklaagde tot de kosten van de burgerlijke partij, hierin 
begrepen een rechtsplegingsvergoeding van 480 euro • 

../ Overige burgerliJke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis is In openbare terechtzitting uitgesproken op DRIE FEBRUARI TWEEDUIZEND 
TW1N11G door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde; 
D13M kamer, samengesteld uit: 

, rechter, voorzitter van de 013M kamer, 

In aanwetigheid van 
M~ van..edffler 

:, Eerste substituut--procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift afgelevero 
aan het Openbaar Ministerie 

Oen~~~~~~~d!w vaq ~e~~- 2020 

t_ _________________ - -------




