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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

1. Ingeschreven onder 
. mPt m::i;;otc:,;happelijke 

~183. 

net ondernemingsnummer 
zetel gevestigd te 

⇒ Ter terechtzitting van 08 Juni 2020 vertegenwoordigd door mr 
advocaat te 

ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

, geboren te 

⇒ Ter terechtzitting van 08 juni 2020 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat te 

geboren te op 
ingeschreven te 

van Belgische natlonallteit 

⇒ Ter terechtzitting van 08 Juni 2020 In persoon aanwezig 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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

A. Functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met 
verzwarende omstandigheden 

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie 
ontstaat, 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, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lld 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden (art. 4.1.1., 3° en 9°, 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), namelijk: 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te 
akte d.d. 18 februari 2013 verleden door notaris te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

, bij 

1 

1 

i 
1 

1 

1 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - 3e blad 1 

door verhardingen met klinkers en steenslag te hebben aangelegd in de voortuinstrook in 
strijd met de opgelegde voorwaarde in de stedenbouwkundige vergunning van 24 november 
2008 en meer dan de strikt noodzakelijke toegangen 

Te in de periode van 18 februari 2013 (datum luchtfoto 2013 - stuk 73) tot en 
met 31 juli 2013 (stukken 29. 47) 
door 

voor w9t betreft de 
met de omstandighe,a aat net m artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
vermelde misdrijf gepleegd werd door een Instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of 
een andere persoon die .In de uitoefening van zijn beroep of activiteit on roerende goederen 
koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of verplaatsbare 
inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die verrichtingen als tussenpersoon 
optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als bemiddelaar bij de aankoop, verkoop 
en verhuur van onroerend goed 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

B. Als eigenaar het functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in 
strijd met een geldige vergunning toestaan of aanvaarden - feiten vanaf 01 september 2009 
tot en met 22 februari 2017 

Als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat, buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 
4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het functioneel 
samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 
st rijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij In geval van schorsing van de vergunning, werd uitgevoerd, voortgezet of, 
buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, In stand gehouden (art. 
4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 3°, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening), namelijk: 

op het perceel geleizen te 
eigendom van 

op wonende te 
akte d.d. 18 februari 2013 verleden door notaris te 

, kadast raal gekend als 
geboren te 

, bij 

door te hebben aanvaard dat verhardingen met klinkers en steenslag werden aangelegd in de 
voortuinstrook in strijd met de opgelegde voorwaarde in de stedenbouwkundige vergunning 
van 24 november 2008 en meer dan de strikt noodzakelijke toegangen 

T~ In de periode van 18 februari 2013 (datum luchtfoto 2013 - stuk 73) tot en 
met 31 juli 2013 (stukken 29. 47) 
door 
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C. Optrekken of plaatsen van const ructie zonder of in strijd met een geldige vergunning -
feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

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, 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, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van vo·ornoemde Codex, in stand gehouden 
(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), namelijk: 

op het perceel geleeen te 
, eigendom van 

)p wonende te 
akte d.d. 18 februari 2013 verleden door notaris 
door een tuinhuis te hebben opgericht achteraan 
vergunning 

kadastraal gekend als 
, geboren tE 

. bij 
te 

het perceel zonder stedenbouwkundige 

Te in de periode van 18 februari 2013 (datum luchtfoto 2013 - stukken 2, 73) 
tot en met 31 juli 2013 (stukken 29. 47) 
door 

* * * 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar de 
onroerende goederen zijn gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 8 juni 2020. 

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

De feiten situeren zich voor de drie beklaagden In de periode van 18 februari 2013 tot en met 
31 juli 2013. Deze feiten zijn voor elke beklaagde, voor zover bewezen, de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, daar zij onderling verbonden zijn door 
eenheid van doel en verwezenlijking, waarvan de termijn.van verjaring voor het geheel van de 
feiten slechts begint te lopen vanaf het laatste feit , dit is op 31 juli 2013. De te last gelegde 
feiten bet reffen een wanbedrijf met een verjaringstermijn van vijf jaar De verjaring van de 
strafvordering werd laatst geldig gestuit door het navolgend pv van 3 mei 2018 waarbij werd 
nagegaan of de toestand inmiddels geregulariseerd werd. Sindsdien is geen vijf jaar 
verstreken. De strafvordering is niet vervallen door verjaring. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Op 15 juni 2017 werd vastgesteld dat er in de achtertuin In de te een 
tuinhuis werd geplaatst zonder stedenbouwkundige vergunning volledig gelegen in bosgebied. 
Er werd ook meer verharding aangebracht dan opgenomen in de vergunning. Slechts 50 % 
mocht worden verhard. 

De woning werd aangekocht door via woonbureau . De 
plannen van de oorit warnn mee opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning van de 
woning verklaarde niet on rlP hnnot o te zijn van de maximum toegelaten 
verharding. Het tuinhuis werd volgen~ nadien geplaatst op eigen init iatief 
en zonder vergunning door haar zoon. ue woning werd thans verhuurd. 

Op 20 maart 2018 w~s de toestand onveranderd. Er werd geen regularisatievergunning 
ingediend. 

Het perceel van derde beklaagde 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 initieel betwistte dat de tuinzones deels in bosgebied lagen. 

2. 
Op de zitting van 19 februari 2019 besliste het college van de stad om een 
herstelvordering in te leiden. Er werd als herstel voor het tuinhuis het betalen van een 
meerwaarde van 601,83 euro gevraagd. Voor de voortuinstrook werden aanpassingswerken 
gevraagd binnen een termijn van zes maanden, met name het uitbreken van de niet vergunde 
verharding, inclusief fundering. Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot de woning 
mochten verhard worden. De vrijgekomen zone moest met grond worden aangevuld en 
beplant. 

De herstelvordering werd ingeleid bij het parket via een gewone brief van 27 juni 2019. De 
herstelvordering verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. De Hoge Raad volgde de redenering dat de illegale situatie 
verenigbaar Is met de plaatselijke ruimtelijke ordening en geen manifest onevenredige schade 
toebrengt. Het tuinhuis behoort immers tot de hulskavel. Het gedeelte van het perceel in 
bosgebied heeft altijd tot 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 t ussen woongebied en bosgebied is niet merkbaar op het terrein. De constructie heeft 
en beperkte grootte en zorgt niet voor een overbezetting van het perceel. Het 
materiaalgebruik is sober en niet storend voor de omgeving. 

De burgemeester vordert bovendien een dwangsom van 200 euro. 

1 
' 

1 
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3. 
Op 10 oktober 2019 werd vastgesteld dat een groot deel van de verharding werd uitgebroken 
conform de afspraken. De gewijzigde aanleg werd geregulariseerd en op 9 maart 2020 werd 
hiervoor een omgevingsvergunning ver leend door het college. 

3.2 

1. 

Bespreking van de schuldvraag 

en moeten zich voor de rechtbank verantwoorden 
wegens het aanleggen van verhardingen met klinkers en steenslag in de voortuinstrook in 
strijd met de vergunning van 24 november 2008 en meer dan de strikt noodzakelijke 
toegangswegen en met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door 
vastgoedmakelaars. 

moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor het als eigenaar 
toestaan van het aanleggen van verhardingen in strijd met de vergunning van 24 november 
2008 en het plaatsen van een tuinhuis achteraan op het perceel zonder vergunning. 

2. 
De eerste beklaagde en de tweede beklaagde hebben de 
tenlastelegging A op de zitting van 8 juni 2020 niet betwist. Gelet op de gegevens van het 
strafdossier, In het bijzonder de vergunning van 24 november 2008 en de vaststellingen ter 
plaatse op 15 juni 2017 die niet worden betwist, is het voor de rechtbank bewezen dat 

en verhardingen aanlegden In strijd met de vergunning. De 
tenlastelegging A is bewezen in hoofde van eerste en tweede beklaagde. Voor de eerste en 
tweede beklaagde is de voorziene verzwarende omstandigheid voorhanden: zij pleegden de 
feiten als bemiddelaars bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, dit is 
als professionelen, of verleenden hieraan hun noodzakelijke medewerking. 

3. 
heeft op de zitting van 8 juni 2020 de haar ten laste gelegde feiten niet 

betwist. Ze verklaarde dat het tuinhuis er nog steeds stond maar ze bereid was tot betaling van 
de meerwaarde. 
Gelet op de gegevens In het strafdossier, in het bijzonder de vergunning van 24 november 
2008 en de vaststellingen ter plaatse op 15 juni 2017 die niet worden betwist, is het voor de 
rechtbank bewezen dat een tuinhuis liet oprichten zonder de nodige 
vergunning en aanvaardde dat er verhardingen werden aangelegd in strijd met de vergunning. 
De tenlasteleggingen Ben C zijn bewezen in hoofde van derde beklaagde. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor de derde beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek 
één straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen Ben C samen, met name de zwaarste. 

1 

1 

1 

l 
! 

1 
1 

1 

1 
' 
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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 
tweede en derde beklaagde zoals die blijkt uit het 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 hebben zonder rekening te houden met de stedenbouwkundige voorschriften de 
voortuin van een woning quasi volledig verhard en hielden hierbij geen rekening met de 
gevolgen voor de waterhuishouding en de uniformiteit van het straatbeeld. Bovendien richtte 
derde beklaagde een tuinhuis op in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Zij hebben hiermee hun eigen 
belangen boven de belangen die de maatschappij heeft bij een goede ruimtelijke ordening, 
geplaatst. 

3. 
heeft nog een blanco strafregister en verzocht om een milde bestraffing. 

is 61 jaar oud en werd reeds zesmaal veroordeeld voor verkeersinbreuken 
en liep twee correctionele veroordelingen op voor een inbreuk op een beroepsverbod en een 
stedenbouwkundige inbreuk. Hij verzocht om de gunst van de opschorting, ondergeschikt een 
milde bestraffing. 

Gelet op het feit dat eerste en tweede beklaagde professionals zijn die In elk geval de nodige 
aandacht moesten schenken aan de voorwaarden van de vergunning en het omgevingsrecht en 
gelet op het feit dat tweede beklaagde bovendien reeds een veroordeling opliep voor een 
gelijkaardig misdrijf, gaat de rechtbank niet in op de gevraagde gunst van de opschorting. De 
hierna bepaalde minlmumgeldboete van 2.000 is passend en noodzakelijk als reactie op het 
gepleegde misdrijf en van aard om beklaagden te weerhouden van recidive. Gelet echter op de 
beperkte ernst van de feiten, het bereikte herstel en de duur die verstreken is sinds de 
gepleegde feiten, legt de rechtbank de geldboetes op geheel met de gunst van het uitstel. 
Beklaagden komen hiervoor nog in aanmerking. 

4. 
is 65 jaar oud en werd reeds tweemaal veroordeeld door de 

politierechtbank. 
Rekening houdend enerzijds met de aard en de objectieve ernst van de feiten, anderzijds met 
haar beperkt strafverleden en de duur die verstreken Is sinds de feiten, gaat de rechtbank in 
op de vraag van beklaagde om haar de gunst van de opschorting toe te kennen. De rechtbank 
bepaalt de termijn op drie jaar. Beklaagde dient wel te beseffen dat de feiten niet voor 
herhaling vatbaar zijn én dat zij zich van nieuwe strafbare feiten dient te onthouden. Indien zij 
nieuwe feiten pleegt gedurende de proefperiode, kan de opschorting alsnog worden 
herroepen. 
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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 tuinhuis het betalen van een meerwaarde van 601,83 
euro. Deze herstelvordering verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. De herstelvordering is voldoende gemotiveerd, wettig en niet 
kennelijk onredelijk. ~e is gegrond. 

2. 
In het strafdossier bevinden zich geen stukken die aantonen dat de meerwaarde reeds betaald 
werd en derde beklaagde bevestigde dat zij deze meerwaarde nog niet had betaald. De 
herstelvordering is dus nog actueel. In die zin zal de rechtbank derde beklaagde veroordelen 
tot het herstel met betrekking tot het tuinhuis. 
De rechtbank bepaalt de betalingstermijn op zes maanden. 

Derde 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 het af te 
breken of te verplaatsen (oud art. 6.1.41, §7, tweede lid VCRO; zie thans art. 6.3.1, §5, derde 
lid VCRO). 

3. 
De burgemeester vraagt de rechtbank om een dwangsom op te leggen ingeval van niet 
uitvoering van het herstel. Om derde beklaagde aan te sporen om tijdig over te gaan tot 
betaling van de meerwaardesom, wordt aan derde beklaagde een dwangsom opgelegd van 50 
euro per dag vertraging voor het niet binnen de opgelegde termijn uitvoeren van het herstel. 
De dwangsomtermijn van 1385bis van het gerechtelijk wetboek wordt uitgesloten. 

4. 
Gelet op het vastgestelde herstel met betrekking tot de verhardingen, Is de herstelvordering 
op dat punt zonder voorwerp. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

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

l 
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6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
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, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 66; 

9e blad ;f 

Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepallngen Inzake 
justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij 8.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting); 
Wet van 29 Juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 
en 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlastelegging A, met 
Inbegrip van de verzwarende omstandigheid; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 12.000,00 
EURO, iljnde een geldboete van 2,000,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6); 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het GEHEEL 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

1 
1 

1 
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Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

legt eerste 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 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. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlastelegging A, met 
inbegrip van de verzwarende omstandigheid; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 12.000,00 
EURO, zijnde een geldboete van 2.000,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het 
GEHEEL van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van recht swege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele st raf of hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolg~ heeft gehad. 

\ 

1 

1 

1 
l 
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Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

3. 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken; 

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. 

" " * 

De rechtbank: 

verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen Ben C; 

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

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

legt derde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken; 

veroordeelt derde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrot ingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbijstand, tot het 

betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

* • " 
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De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot l/2de en derde 
beklaagde tot 1/2de van de gerechtskosten, tot op heden ln hun geheel begroot op de som van 
398,15 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering ten aanzien van eerste en tweede beklaagde 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 enige tenlastelegging heeft gekregen ontvankelijk 
en in de hierna bepaalde mate gegrond. 

veroordeelt derde beklaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 601,83 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 t ermijn van zes 
maanden. 

zegt voor recht dat derde 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 t e herstellen in de oorspronkelijke toestand, dit 
betekent de afbraak of verplaatsing van het tuinhuis. 

zegt dat aan derde beklaagde 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 hoofdveroordellng gekoppelde termijn geen termijn is zoals 
voorzien in artikel 138Sbls, vierde lid Gerechtelijk Wetboek. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op ZEVEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
013M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid var 
Met hiic:t"'l.d \l<Ul. griffier 

Eerste substituut-procureur des Konings 

V eensluidend afschrift ~fg_e\eve~d 
oor h t Openbaar Ministe rie. 

~:~der~onde, de O ~-SEf. 2020 
De griffier-nook!vaA ,oAs • 
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