
Griffienummer 

J\&31- ·12020 

Datum van uitspraak 

07 SEPTEMBER 2020 

Notitienummer oarket 

Aangeboden op 

)

0 

BLAD 
1 

Rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen 
afdeling Dendermonde 
strafzaken 

Von·nis 

D13M kamer 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen • afdeling Dendermonde - 2e blad 1/_ 

1, 

OPENBAAR MINISTERIE 

EISERS TOT HERSTEL 

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE 
bureel te 

met 

• DE GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR van de 
gemeente Denderleeuw, met bureel te 9470 Denderleeuw, 
Alfons De Cockstraat 1 

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

BEKLAAGDEN 

1. 
nummer 
ondernemingsnummer 
gevestigd te 

met BTW-
lneeschreven onder het 

met maatschappelijke zetel 

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

ingeschreven te 
Belgische nationaliteit 

geboren te op 
van 

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

TENLASTELEGGINGEN 

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

A aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen zonder of in strijd met een geldige 
vergunning -
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen, onder meer een 
golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad, 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 voornoemde Codex, In stand gehouden, namelijk 
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op het perceel gelegen te 
het perceel gelegen te 

kadastraal gekend als 
kadastraal 

gekend als 
kadastraal gekend als 

en perceel gelegen te 
, eigendom van 

ingevolge inbrenglng In de vennootschap namens 
voor notaris te op 

bij akte verleden 

(art. 4.2.1., 8°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, l° en 2°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

Te in de periode van 15 maart 2014 tot en.met 7 augustus 2014 (zie OK 1-
st. 8-10, 11-12, 35-36, 40-41, 43-45, 50-52 en OK 2 - st. 8-11, 12-13, 47-51, 53-54) 
door 

een zwembad zonder stedenbouwkundige vergunning te hebben aangelegd, 

B optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
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 voornoemde Codex, in· stand gehouden, 

namelijk 
op het perceel gelegen te 

gekend als 
kadastraal gekend als 

het perceel gelegen te 
en perceel gelegen te 

eigendom van 
ingevolge inbrenging in de vennootschap namens 
voor notaris te op 

kadastraal gekend als 
kadastraal 

bij akte verleden 

(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 2°, en 3 Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening) 

1 Te in de periode yan 15 maart 2014 tot en met 7 augustus 2014 (zie OK 1 
- st. 8-10, 11-12, 35-36, 40-41, 43-45, 50-52 en OK 2 - st. 8-11, 12-13, 47-51, 53-54) 
door 

een poolhouse zonder stedenbouwkundige vergunning te hebben opgericht 

2 TE In de periode van 15 maart 2014 tot en met 26 februari 2015 (zie OK 1 
- st. 8-10, 11-12, 35-36, 40-41, 43-45, 50-52 en OK 2 - st. 8-11, 12-13, 47-51, 53-54) 
door 

-een veranda zonder stedenbouwkundige vergunning te ~ebben opgericht 
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C functioneel samenbrengen van materialen tot const ructie zonder of in strijd met een 
geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de art ikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een const ructie 
ontst aat, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in st rijd met de vergunning, hetzij na verval, 
verniet iging 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 perceel gelegen te 

gekend als 
kadastraal gekend als 

het perceel gelegen te 
en perceel gelegen te 

, eigendom van 
ingevolge inbrenging in de vennootschap namens 
voor notaris te op 

kadastraal gekend als 
kadastraal 

bij akte verleden 

(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 2°, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te in de periode van 15 maart 2014 tot en met 7 augustus 2014 (zie OK 1 -
st. 8-10, 11-12, 35-36, 40-41, 43-45, 50-52 en OK 2 - st. 8-11, 12-13, 47-51, 53-54) 
door Naamloze vennootschap 

verharding rondom het zwembad en de poolhouse te hebben aangelegd, zonder 
stedenbouwkundige vergunning 

Met de omstandigheid dat de misdrijven werden gepleegd werd door instrumenterende 
ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep 
of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop te huur zetten, verkopen of 
verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare Inrichtingen ontwerpen en/of opstelle n of 
personen die bij die verrichtingen als tussenpersonen optreden bij de uitoefening van hun 
beroep, namelijk de tweede, handelend als zaakvoerder van de eerste, waarvan de 
activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-
residentieel onroerend goed, exclusief terreinen. · · 

* * * 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaard ing waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de recht bank. 
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De dagvaarding werd op 8 november 2019 wel degelijk overgeschreven op het 
hypotheekkantoor van de plaats waar de goederen gelegen zijn, namelijk op het kantoor 
Rechtszekerheid van De strafvordering is ontvankelijk. Het verweer van tweede 
beklaagde hierómtrent is dan ook niet dienstig. 

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 strafvordering is niet vervallen door verjaring. 

3. 

3.1 

1. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Overzicht van de feiten 

Op 7 augustus 2014 werd vastgesteld dat beklaagden waren aangevangen met de aanleg van 
een zwembad, het oprichten van een poolhouse en het aanleggen van verharding rondom 
zonder vergunning bij de woning in de in . De technische 
Installatie van het zwembad was ondergebracht in een vrijstaande garage/berging. 

De woning, onderdeel van een tweewoonst, is eigendom van de vennootschap 
en Is gelegen in landschappelijk waardevol agra risch gebied. Bij besluit van de 

Bestendige Deputatie van 23 december 1977 was er een vergunning gegeven voor het bouwen 
van een tweewoonst. Bij besluit van de Deputatie van 18 september 2018 was er vergunning 
verleend voor het verbouwen van de vrijstaande garage naar een stal voor weidedieren. Het is 
In die sta l dat er geen weidedieren stonden, maar wel de technische Installatie van het 
zwembad. De niet overdekte constructies bedroegen samen meer dan 80 m2 en waren aldus 
vergunningsplichtig. De werken zijn bovendien niet verenigbaar met de bestemming van het 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

De badinricht ing werd ingevolge arrest van het hof van beroep van 8 september 2006 
afgebroken. Ingevolge ditzelfde arrest diende het dakappartement te worden verwijderd. Het 
was op 7 augustus 2014 nog niet duidelijk of dit gebeurd was. 
Er werd mondeling bevel t ot staken van de werken bevolen. Dit bevel werd bekrachtigd door 
de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 19 augustus 2014. 

J . 

verklaarde op 13 oktober 2014 dat hij de werken zelf had uitgevoerd in maart 
2014. De grond is eigendom van de patrimoniumvennootschap waarvan hij 
bestuurder is. Hij wou zijn vader op het eind van zijn leven nog een plezier doen met de bouw 
van een zwembad. Enkele jaren geleden hadden ze het zwembad, dat hij vele jaren voordien 
had gebouwd in de tuin, moeten uitbreken na een proces bij Cassatie. Zijn vader was hier 
kapot van. Hij meende dat een vergunning niet nodig was omdat het zwembad kleiner is dan 
80m2• 
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Zijn architect had gezegd dat de vrijstelling ook in agrarisch gebied geldt, wat vroeger niet zo 
was. Hij dacht dat het misschien zou volstaan om de verhardingen af te breken. Hij verklaarde 
zich in regel te zullen stellen. 

3. 
Op 26 februari 2015 werden door de stedenbouwkundig ambtenaar bijkomende inbreuken 
vastgesteld . Er werd tegen de achtergevel een veranda opgetrokken zonder vergunning. De 

dubbele garage werd nooit omgebouwd tot dierenstal maar wordt aangewend als autoberging 
en voor de technische installatie van het zwembad. Het appartement in de zolderrulmte werd 
niet hersteld in oorspronkelijke staat . In de tuin werd een tuinhuis/berging in metselwerk 
opgetrokken zonder vergunning. Op 11 maart 2015 werd mondeling bevel gegeven tot staking 
van de werken. Op 17 maart 2015 werd het bevel bekrachtigd door de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur. 

4. 

werd uitgenodigd voor een nieuw verhoor, maar hij verkoos om zijn verklaring 
zelf neer te schrijven. Op 31 augustus 2015 bracht hij zijn uitgeschreven verklaring. Hij 
verklaarde dat er niets was veranderd aan de situatie. Hij was bezig met het uitwerken van een 
regularisatieplan. Hij werd aangemaand om binnen de drie maanden een regularisatie
aanvraag in te dienen. 
Met betrekking tot de sta l voor weidedieren verklaarde hij dat er wel degelijk even schapen 
hadden ingestaan. 
In maart 2009 werd de veranda gebouwd. Het tuinhuis werd gebouwd in dezelfde periode als 
de aanvang van de werken voor het zwembad en poolhouse. 

5. 
werd in 2016 opnieuw uitgenodigd voor verhoor. Hij verkoos opnieuw een 

schriftelijke verklaring die hij afgaf op 10 mei 2016. Hij verklaarde dat zijn architect in de loop 
van deze maand een regularisatiedossier zou indienen voor het zwembad en de veranda. Het 
dossier was bij hem blijven liggen door de drukte. Het tuinhuis, hondenhok en betonnen 
plateau zou hij verwijderen. 

6. 
De gemeente werd verschillende malen gevraagd om een herstelvordering te formuleren. 
Toen deze vraag onbeantwoord bleef, seponeerde het parket het dossier in 2017. 
De gemeente excuseerde zich daarna voor de vertraging bij brief van 7 februari 2018 en vroeg 
het parket om de beslissing te herzien. 
Er werd een herstelvordering geformuleerd door de gemeente op 26 juni 2018 die een positief 
advies kreeg van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering op 23 augustus 2018. Er wordt de 
afbraak gevraagd van de veranda, zwembad, poolho\Jse en verhardingen en het verbouwen tot 
dierens_tal van de dubbele garage. De Hoge Raé!d sprak zich wel niet uit over het herstel van de 
dubbele garage omdat er reeds een herstelvordering op zou rusten. 
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3.2 Bespreking van de wettigheid van de strafvervolging en de schuldvraag 

1. 
In 2017 seponeerde het parket het dossier. Met brief van 27 november 2017 werd het college 
van de gemeente hiervan in kennis gesteld {stuk 65 van het strafdossier). 
In de brief wordt de beslissing als volgt gemotiveerd: "redelijke termijn overschreden (geen 
herstelvordering gemeente sinds het verzoek hiertoe op 01/12/2016, en de 
rappels op 28/02/17, 29/05/17 en 28/08/17)" en met de vermelding dat het sepot een 
herroepbare beslissing is. 

Met brief van 7 f.ebruarl 2018 verzocht de gemeente het parket om deze beslissing te herzien. 
Het strafdossier bevat geen andere stukken over de herziening van het sepot waartoe 
nochtans duidelijk werd overgegaan. 

Tweede beklaagde, voert aan dat de herroeping van het sepot moest 
gemotiveerd worden en zowel artikel 28quatervan het Wetboek van Strafvordering als de Wet 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en de beginselen van 
behoorlijk bestuur werden geschonden. 

2. 
Het artikel 28quater van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat een beslissing tot 
seponering met redenen moet omkleed zijn, wat in casu het geval was. Dit is echter een 
uitzondering op het algemeen opportuniteitsbeginsel nopens de beslissing van het openbaar 
ministerie inzake de vervolging, zoals vastgelegd in artikel 28quater, lid 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 opportuniteitsoverwegingen. 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. Hieruit kan geen schending worden afgeleid van de grondwetsregel van 
de gelijkheid van de Belgen voor de wet of van het recht op een eerlijk proces, noch van een 
schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. 
~u de opportuniteitsbeoordellng om beklaagden toch te vervolgen na een eerdere beslissing 
tot sepot uitsluitend toekomt aan het openbaar ministerie mag de rechtbank deze beslissing 

niet beoordelen. 
De beslissing van het openbaar ministerie beklaagden te dagvaarden kan bovendien 
bezwaarlijk als volstrekt onredelijk of willekeurig worden bestempeld of als een uiting van 
machtsmisbruik worden gezien. 

De wet kent geen rechtsmacht toe aan het openbaar ministerie om een definitieve uitspraak 
te doen over het bewezen zijn van de ten laste gelegde feiten of de overschrijding van de 
redelijke termijn. Het is aan de rechter om hierover te oordelen. 

De zaak is rechtsgeldig door het parket aanhangig gemaakt. 
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3. 

Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens een aantal 
stedenbouwkundige misdrijven, namelijk het aanleggen van een zwembad, poolhouse, 
veranda en verharding zonder vergunning in de periode 2014-2015. 

Terecht voeren beklaagden aan dat er nooit een poolhouse werd opgericht maar er enkel een 
vloerplaat werd opgericht die weliswaar bedoeld was om een poolhouse op te plaatsen. De 
recht bank zal in die zin de tenlastelegging B.1 verbeteren door het woord 'poolhouse' te 
vervangen door de woorden 'vloerplaat bedoeld als fundament voor een poolhouse'. 
Beklaagden werden op de zitting van 8 juni 2020 verwittigd van deze overwogen verbetering 
en hun verweer had hierop betrekking. 

Beklaagden voeren aan dat de veranda niet gebouwd is In de periode van 15 maart 2014 tot en 
met 26 augustus 2015. verklaarde op 27 augustus 2015 dat de veranda 
vermoedelijk in maart 2009 werd gebouwd. Vreemd genoeg werd dit in de eerste conclusie 
niet opgeworpen. In die conclusies wordt enkel gesteld dat meende dat de 
bouw van de veranda vrijgesteld was op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 
juli 2010 (dus van na 2009). Om aan te tonen dat de veranda vroeger werd gebouwd, werd In 
de syntheseconclusie verwezen naar een luchtfoto var .be. 
Uit de gegevens var .be blijkt dat de veranda Inderdaad vroeger werd gebouwd. De 
veranda (in de huidige vorm) is op de luchtfoto genomen in de winter van 2013 reeds te zien. 
Op de luchtfoto genomen in de winter van 2012 is deze veranda nog niet te zien. Dit werd 
tevens opgemerkt door de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering in het advies over de 
herstelvordering. De rechtbank zal om die reden de periode van de tenlastelegging 8.2 
aanpassen naar: 'in de periode van 10 februari 2012 tot 10 februari 2013'. Deze wijziging heeft 
niet tot gevolg dat de strafvordering zou verjaard zijn. 

4. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige 
handellngen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (destijds 'Besluit van de Vlaamse 
Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning nodig Is), bepaalde zowel ten tijde van de ten laste gelegde feiten als op heden dat 
er geen vergunning nodig was voor niet-overdekte constructies binnen een straal van 30 meter 
van een hoofdzakelijk vergunde woning tot maximaal 80 vierkante meter, met inbegrip van 
alle bestaande niet-overdekte constructies, in zijtuin en achtertuin, tot op 1 meter van de 
perceelsgrenzen. De lichte wijzigingen later aan de tekst, hebben aan dit principe niets 
veranderd. 

5. 
De ten laste gelegde stedenbouwkundige inbreuken vonden plaats op een huiskavel bestaande 
uit drie percelen die in eigendom zijn van , Op de percelen en 

werd een tweewoonst gebouwd en het perceel vormt een achterliggende 
gemeenschappelijke tuin. De tweewoonst wordt bewoond door tweede beklaagde, 

en zijn gezin (huisnummer ) en door de moeder van 
(huisnummer ,. Uit de foto's en verklaringen blijkt dat er geen scheiding is In de tuin tussen 
een tuin behorende bij huisnummer en een tuin behorende bij huisnummer 
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In die zin Is voor het geheel van de drie percelen slechts sprake van één huiskavel, namelijk 
één samen vormend geheel dat afgebakend is met een afsluiting. 

Alle constructies die het voorwerp zijn van de tenlasteleggingen zijn gelegen op het perceel 
Op dit perceel is geen vergund woongebouw gelegen. Hoewel geen enkele decretale of 

andere bepaling ten tijde van de feiten expliciet bepaalde dat de vrijstelling enkel gold voor 
het perceel waarop het vergund woongebouw gelegen is, is het op grond van de bedoeling van 
de decretale wetgever duidelijk dat de vrijstelling kan gelden voor zover het woongebouw en 
de constructies waarvoor de vrijstelling zou kunnen gelden tot dezelfde huiskavel behoren. 
Zoals hierboven reeds gemotiveerd, betreft het hier voor de rechtbank echter slechts één 
huiskavel en niet twee. Het is niet omdat er twee huisnummers zijn, dat er automatisch twee 
huiskavels zijn. In het andere geval zou dit tot ongewenste resultaten kunnen leiden bij 
bijvoorbeeld appartementsgebouwen. 

Nu er slechts sprake is van één huiskavel, mocht het totaal van bestaande en nieuwe niet
overdekte constructies niet meer dan 80 m2 bedragen, zonlet diende een vergunning te 
worden aangevraagd. Zowel het zwembad als de vele verhardingen maken niet-overdekte 
constructies uit. Hun totale oppervlakte bedraagt veel meer dan 80 m2 zodat een vergunning 
nodig was. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat zelfs indien er gebruik zou gemaakt 
kunnen worden van een dubbele vrijstelling, quod non, er meer dan 160 m2 bestaande en 
nieuwe niet-overdekte constructies zijn. 

De veranda is een bijgebouw aangebouwd aan een vergunde woning en valt niet onder het 
vrijstellingsbesluit. De oppervlakte van de veranda bedraagt meer dan 40 m2 zodat ook een 
melding niet had volstaan. 

6. 
Voor zwembad, veranda, verhardingen en (vloerplaat voor) poolhouse dienden beklaagden 
een vergunning aan te vragen. Ondanks het feit dat het hier om vele en grote werken ging in 
een landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ondanks het feit dat de vader van tweede 
beklaagde en reeds eerder voor dergelijke feiten op identiek dezelfde 
locatie werden veroordeeld en een zwembad dienden af te breken, Informeerden beklaagden 
zich niet en gingen ze gewoon vrii hun gang met een totale onvergunde overbezetting van het 
perceel tot gevolg is totaal ongeloofwaardig In zijn vermeende goede t rouw. 
Bovendien sluit goede trouw de schuld van beklaagden voor deze misdrijven niet uit. De t e last 
gelegde misdrijven vereisen enkel algemeen opzet, dit is In casu doen wat door de vermelde 
bepalingen verboden Is. 

Voor de rechtbank staat de schuld van beklaagden aan de feiten van de tenlasteleggingen A, 
B.1 (zoals verbeterd}, 8.2 (zoals verbeterd) en C vast. 

7. . 
Ook de verzwarende omstandigheid van artikel 6.1.1, tweede lid, VCRO {huidig artikel 6.2.1, 
tweede lid VCRO) is bewezen voor beide beklaagden. 
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Met de personele verzwarende omstandigheid van artikel 6.1.1, tweede lid, VCRO worden alle 
personen bedoeld die een beroep of een bedrijvigheid uitoefenen dat in verband staat met het 
bouwwezen in de ruimste betekenis van het woord. 

is aandeelhouder en bestuurder van de Het 
maatschappelijk doel van is onder meer het beheer van een onroerend 
vermogen. Deze activiteiten staan ontegensprekelijk in verband met het bouwwezen en 
brengen derhalve mee dat eerste en tweede beklaagde als personen moeten worden aanzien 
op wie artikel 6.1.1, tweede lid, VCRO van toepassing is. · 

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, 8.1, B.2 en C 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 persoonlijkheid van 
tweede beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, zijn 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 hun eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
een goede ruimtelijke ordening en bij de vrijwaring van natuur, landschap en leefmilieu. Hun 
handelwijze vormt een aantasting van de open ruimte en het landschap. 
Beklaagden hebben wetens en willens een manifest wederrechtelijke toestand tot stand 
gebracht. In landschappelijk waardevol agrarisch gebied lieten beklaagden zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning een zwembad aanleggen, een veranda plaatsen 
en allerlei verhardingen dienstdoende als terras of om een poolhouse op te plaatsen 
aanleggen. Dit ruimtegebruik en de bouwdichtheid waren niet inpasbaar in de onmiddellijke 
omgeving. Dat een buurman geen last zou hebben van het zwembad is dan ook totaal 
irrelevant. 
Het belang van de gemeenschap bij de naleving van de voorschriften die een goede ruimtelijke 
ordening beogen hebben zij totaal ondergeschikt gemaakt aan hun persoonlijke belangen: 
beklaagden achtten het persoonlijk privé-gebruik en de daarmee overeenstemmende 
Inrichting van de percelen waarop de bewezen misdrijven plaatsvonden belangrijker dan het 
belang van de huidige en toekomende generatie bij eep correcte naleving van de 
stedenbouwkundige reglementering. Hun houding getuigt van een maatschappelijk 
onaanvaardbare vorm van egoïsme. 
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3. 
Wat de straftoemeting betreft, stellen beklaagden dat de redelijke termijn voor de duur van 
een strafproces werd overschreden. Zij verzochten de rechtbank bij de bestraffing rekening te 
houden met het overschrijden van de redelijke termijn en de eenvoudige schuldigverklaring, de 
opschorting of een straf met uitstel op te leggen. 

De rechtbank oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn binnen dewelke een vervolgde 
persoon het recht heeft dat zijn zaak wordt berecht, Is overschreden; zij beoordeelt dit over de 
hele duur van de rechtspleging en neemt daartoe de concrete omstandigheden van de zaak In 
aanmerking, zoals de complexiteit van de zaak, de houding van de vervolgde persoon en de 
houding van de gerechtelijke overheid . De gevolgen van de overschrijding van de redelijke 
termijn moeten worden onderzocht, enerzijds uit het oogpunt van de bewijsvoering, en 
anderzijds uit het oogpunt van de straf. 

Wanneer de rechtbank vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, dient zij deze 
overschrijding te sanctioneren. Dit kan door de eenvoudige schuldigverklaring uit te spreken 
dan wel een straf op te leggen onder het wettelijk minimum of een straf uit te spreken die bij 
wet is bepaald maar die op een reële en meetbare wijze lager is dan die welke hij had kunnen 
opleggen. Dit belet evenwel niet dat de uitgesproken straf ruim boven het wettelijk minimum 
blijft. 

De feiten waarvoor beklaagden thans worden veroordeeld vonden plaats in de periode van 1 
februari 2012 tot en met 7 augustus 2014, hetzij meer dan zes jaar voor deze uitspraak. Het 
opsporingsonderzoek startte reeds op 7 augustus 2014. Er werd onmiddellijk bevel gegeven tot 
staking van de werken zodat beklaagden onmiddellljk werden verontrust en dit als startpunt 
kan gelden om de redelijkheid van de termijn te beoordelen. Het onderzoek kende vervolgens 
een normaal verloop tot de brief van 1 december 2016 waarbij het parket aan het college 
vroeg om binnen de vier maanden een standpunt in te nemen over de herstelvordering. 
Daarna volgde een onverantwoorde stilstand in het dossier tot de gemeente dan uiteindelijk 
pas op 27 Juni 2018 een herstelvordering overmaakte aan het parket. De Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering bracht haar advies uit op 23 augustus 2018 waarop het dossier 
opnieuw een lange tijd bleef liggen op het parket tot het bevel tot dagvaarding op 22 oktober 
2019. Voor de rechtbank kende de behandeling opnieuw een normaal verloop gelet op de door 
de verdediging verzochte conclusietermijnen. 

De zaak, die na de vaststellingen op 7 augustus 2014 en 26 februari 2015 geen complexiteit 
meer kende, heeft met andere woorden lange periodes van stilstand gekend die niet kunnen 
toegeschreven worden aan beklaagden en waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat. De 
rechtbank houdt hiermee dan ook rekening bij het bepalen van de strafmaat. 

Deze schending van de redelijke termijn is evenwel niet van aard dat enkel nog de eenvoudige 
schuldigverklaring zou kunnen worden uitgesproken of dat enkel nog een straf zou kunnen 
worden opgelegd onder het wettelijk minimum. Ook wanneer de rechtbank rekening houdt 
met het tijdsverloop, zijn dergelijke sancties manifest ontoereikend. Gelet op de objectieve 
ernst van de In hoofde van beklaagden bewezen verklaarde feiten is een minimale bestraffing 
wel degelijk vereist. De rechtbank acht het trouwens - gelet op de ernst van de feiten - niet 
passend een straf op te leggen die lager zou zijn dan het wettelijk minimum. 1 
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Indien de redelijke termijn niet was overschreden, zou de rechtbank in elk geval een effectieve 
bestraffing opleggen die de door de wetgever opgelegde minimumstraffen aanzienlijk zou 
overstijgen, Thans zal de rechtbank evenwel een bestraffing bepalen die rekening zal houden 
met de overschrijding van deze redelijke termijn en waarbij een straf zal worden opgelegd die 
in elk geval tastbaar lager zal zijn dan dat zij zou doen zonder overschrijding van de redelijke 
termijn en waarbij aan beklaagden eveneens een gunst zal worden verleend die zij niet zouden 
hebben gekregen indien de redelijke termijn niet was overschreden. 

4. 
Is 58 Jaar oud en werd al vijfmaal veroordee ld voor verkeersinbreuken. 

uaarnaast werd hij correctioneel veroordeeld voor het achterlaten van afvalstoffen, diefstal en 
een stedenbouwkundig misdrijf. 

werd in 2005 veroordeeld voor een gelijkaardig stedenbouwkundig 
misdrijf. 

Gelet op de ernst van de feiten en het strafverleden van belde beklaagden, gaat de rechtbank 
niet in op de gevraagde gunst van de opschorting. 

De minimumgeldboete voor de bewezen misdrijven is nog steeds passend en blijft noodzakelijk 
om beklaagden de ernst van de feiten te doen inzien. Zij konden ook reeds lange tijd genieten 
van het zwembad en de verhardingen door de overschrijding van de redelijke termijn. De 
rechtbank zal de geldboete wel grotendeels met de gunst van het gewoon uitstel opleggen 
gelet op die overschrijding van de redelijke termijn. Beklaagden zijn onredelijk lang In 
onzekerheid gelaten over het lot van hun constructies. Zij komen nog In aanmerking voor de 
gunst van het uitstel. 

4. HERSTEL 

1. 
Het college van de gemeente besliste op 26 Juni 2018 tot het uitbrengen van een 
herstelvordering onder verbeurte van een dwangsom. Het gevorderde herstel omvat het 
herstel in oorspronkelijke staat binnen een termijn van één jaar van het zwembad met 
poolhouse en zijn bijkomende verhardingen, de veranda en de vr.ijstaande dubbele garage met 
technische ruimte. De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende een positief 
advies. 

2. 
Vanaf 1 maart 2018 is niet langer het college, maar wel de burgemeester of de gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur bevoegd om een herstelvordering te vorderen voor de 
rechtbank. Artikel 7.7.5 VCRO bepaalt echter dat vanaf 1 maart 2018 de burgemeester en de 
gemeentelijk stedenbouwkundig Inspecteur de herstelvorderingen voortzetten die door het 
college van burgemeester en schepenen werden ingeleid bij het openbaar ministerie. In de 
neergelegde conclusies werd wel degelijk bevestigd dat de door het college besliste 
herstelvordering thans werd overgenomen door de burgemeester. 
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Ook de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering heeft zich reeds posit ief uitgesproken over 
de geldigheid van de herstelvordering op dit punt. 

3. 
De herstelvordering is voldoende gemotiveerd In functie van een goede ruimtelijke ordening. 
De herstelvordering wijst onder meer op de ligging in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied en de overbezetting van het perceel: 

Een herstelvordering moet geënt zijn op bewezen misdrijven. De herstelvordering Is dan ook 
onwettig voor zover zij betrekking heeft op de vrijstaande dubbele garage met technische 
ruimte. 

De herstelvordering is voor het overige intern en extern wettig. Het herstel werd nog niet 
bereikt waa rdoor de herstelvorder ing nog steeds actueel is. De herstelvordering is tevens 
proportioneel en niet onredelijk. Het herstel kan niet bereikt worden door de betaling van een 
meerwaarde. Wel Integendeel, de hersteleisende overheid toont concreet aan dat de gevolgen 
van de misdrijven niet kennelijk verenigbaar zijn met de goede plaatselijke ordening. 

Terecht wordt de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing 
van beklaagden om effectief tot herstel over te gaan. 

De lange t ijd sedert dewelke de beklaagden reeds konden overgaan tot het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand en de ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt 
verleend, brengen mee dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385b/s, laatste 
alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de beklaagden pas de 

dwangsom zal kunnen verbeuren. 

S. 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.). 

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; 
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 bepalingen Inzake justit ie 
(B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.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.i0.2005 (25 euro); 
Wet van ~9 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; {uitstel). 

1 
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BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van beklaagden 
en 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

1. 

verbetert de tenlastelegging 8.1 door vervanging van het woord 'pao/house' door 
'vloerplaat bedoeld als fundament voor een pool house'; 

verbetert de tenlastelegging 8.2 door vervanging van de woorden 'in de periode van 15 
maart 2014 tot en met 26 februari 2015' door 'in de periode van 10 februari 2012 tot 
10 februari 2013'; 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, 8.1, 
B.2 en C, met inbegrip van de verzwarende omstandigheid; 

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

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

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van 9.600.00 euro. zijnde 1.600,00 euro, verhoogd met so opdeciemen (x 6) 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel va n 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 
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Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplicht ing 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, 2d• 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 tenlasteleggingen A, 8.1, 
B.2 en C, met inbegrip van de verzwarende omstandigheid; 

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

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen 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 een 
gedeelte van 9.600,00 euro, zijnde 1.600,00 euro, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6) 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel t en 
gevolge heeft gehad. 
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Bildragen - vergoeding 

De rechtbank: 

Kosten 

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, 2de lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken; 

veroordeelt t weede 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 veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 467,46 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering van de burgemeester van de gemeente 
ontvankelijk en gegrond met uitzondering van het gevorderde herstel met betrekking 
tot de dubbele garage; 

beveelt en over te gaan tot het volledig herstel 
van het terrein gelegen te 
kadastraal gekend als de percelen door verwi jderen van het 
zwembad, de verhardingen (op het perceel 11 de vloerplaat van de poolhouse en 
de veranda, dit binnen een termijn van EEN JAAR nadat het vonnis in kracht van 
gewijsde zal zijn getreden; 

zegt voor recht dat op vordering van de burgemeester van de gemeente 
door elke veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van 50 euro per dag 
vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de 
termijn van een jaar vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn 
get reden, met een maximum van 100.000 euro aan te verbeuren dwangsommen per 
veroordeelde; 
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en laatste blad 

machtigt, voor het geval dat het herstel niet binnen de gestelde termijn wordt 
uitgevoerd. de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de gemeente 

overeenkomstig artikel 6.4.3, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
tot ambtshalve uitvoering ervan. 

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. 

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op ZEVEN SEPTEMBER 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 
M~a-ijsta[l!I van grimer 

Eerste substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift ~fg_eleve_rd 

aan het Openbaar Mo1n8,sSIË pe.2020 
Dendermonde, de . ' 

De grirfier-heofd vaR d1~ 
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