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OPENBAAR MINISTERIE 

BEl<LAAGDEN 

1. geboren te op 
ingeschreven te van 
Belgische nationaliteit 

⇒ Ter terechtzitting van 14 september 2020 in persoon aanwezig 

1. TENLASTELEGGINGEN 

met BTW-nummer 
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

⇒ Ter terechtzitting van 02 november 2020 vertegenwoordigd door 
mr. advocaat te 

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

A optrekken of plaatsen van constructie 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 voornoemde Codex, in stand gehouden, 
namelijk een tuinhuis van 5,30m bij 3,10m te hebben opgericht in ruimtelijk kwetsbaar gebied, 

meer bepaald bosgebied 
op het perceel gelegen te 

eigendom van 
met maatschappelijke zetel te 

kadastraal gekend als 
ondenemings·nummer 

bij 

aankoopakte van 25.02.2011 verleden door notaris te 
(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) 

Te 
datum 
door 

tussen 18 februari 2013 en 8 maart 2014. op een niet nader te bepalen 
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B aanmerkelijk wijzigen van reliëf van bodem zonder of in strijd met een geldige vergunning 
- feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
bulten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot !)n met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, onder meer door 
de bodem aan te vullen, op te hogen, uit tê graven of uit te diepen waarbij de aard of de 
functie van het terrein wijzigt; hetzij zonder voor·afgaande 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 vergunnlng1 te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of; bl!iten het geval bedoeld In artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand 
gehouden, namelijk een gracht te hebben dichtgemaakt 

op h.et perceel gelegen te 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

kadastraal gekend als 
ondenemingsnummer 

bij 
aankoopakte van 25.02.2011 verleden door notaris te 
(art. 4.2.1., 4°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 •, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te 
datum 
door 

2. PROCEDURE 

tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013. op een niet nader te bepalen 

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

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkant oor van het gebied waar het 
onroerend goed Is gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzittingen van 14 september 2020 eh 2 
november 2020, 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Op 16 Juni 2017 stelde de gemachtigd ambtenaar vast dat er in de achtertuin van de woning in 
de in een tuinhuis met daarnaast een afdak voor fietsenstalling werd 
geplaatst zonder vergunning in bosgebied. De eerste 50 meter van het perceel zijn gelegen in 
woongebied en de zone daarachter bevindt zich in bosgebied. 
Het tuinhuis bevond zich op 51,40 meter van de rooilijn en staat dus integraal in bosgebied. Op 
de luchtfoto van 18 februari 2013 was dit tuinhuis nog niet te zien. 

Achteraan het perceel werd een bestaande gracht overwelfd en was er een buis gestoken om 
de waterloop niet te belemmeren. Het betreft geen erkende waterloop. 

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 tuinzones deels in bosgebied liggen. Het college en de deputatie bleven 
echter bij hun standpunt dat uit het gewestplan bleek dat de tulnzones deels in bosgebied 

lagen. 

2. 
Beklaagde werd op 19 oktober 2017 verhoord door de politie. Hij verklaarde 
zaakvoerder te zijn van de met zetel te 

waar hij ook woont. De bvba Is tevens eigenaar van de woning. Het tuinhuis had hij zelf 
geplaatst in 2013 of 2014. Hij was er niet van op de hoogte dat het achterste deel van zijn 
perceel bosgebied was. De inbuizing van de gracht was gebeurd om de omheining te kunnen 
plaatsen. Hij had dit ook zelf gedaan in de loop van 2012. Hij wist niet dat hier een 
stedenbouwkundige vergunning voor nodig was. 

De inspecteur van de politie informeerde beklaagde met een brief van 21 november 2017 dat 
het parket ging dagvaarden indien hij geen stappen ondernam tot regularisatie. 

3. 
Op de zitting van 19 februari 2019 besliste het col lege van de stad om een 
herstelvordering in te leiden. Er werd als herstel voor het tuinhuis het betalen van een 
meerwaarde van 1.384,88 euro gevraagd. Wat de overwelving van de gracht betreft, werd de 
uitvoering van aanpassingswerken gevraagd. De buis in de perceelsgracht moest worden 
verwijderd en de perceelsgracht moest opnieuw worden opengelegd. De bodembreedte en de 
helling van de tallud volgen deze van de gracht op het rechter aanpalend perceel. 

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 wat het 
tuinhuis 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 bosgebied heeft altijd tot deze huiskavel behoort. 
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Het perceel en de onmiddellijke omgeving hebben niet de kenrnerken van een bos. Ook het 
achterliggende pèrceel is niet bebost. De grens tussen woongebied en bosgebied is niet 
merkbaar op het terrein. De constructie heeft een beperkte grootte en zorgt niet voor èen 
overbezetting van het p·erceel. Het materiaalgebruik is sober en niet storend voor de 
omgeving. Wat de overwelving betreft stelt de Hoge Raad dat de visueel-vormelijke hinder 
onaanvaardbaar is binnen de onmiddellijke omgeving en de waterhuishouding verstoort. 

De burgemeester vordert bovendien een dwangsom. 

4. 
De stedenbo.uwkundig inspecteur liet op 3 september 2020 weten dat de gracht opnieuw was 
opgelegd en de situatie wat de gracht betrof was hersteld. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden we~ens het plaatsen van een 
tuinhuis zonder vergunning in ruimtelijk kwetsbaar gebied en het aanmerkelijk wijzigen van 
het reliëf zonder vergunning door het dichtmaken van een gracht. 

De strafvordering Is niet vervallen door verjaring. 

De feiten werden niet betwist. 

2. 
Het tuinhuis van beklaagden Is gelegen in bosgebied, werd geplaatst zonder vergunning en kon 
ook niet vergund worden. De vrijstelling voor tuinhuizen geldt niet In ruimtelijk kwetsbare 
gebieden, zoals bosgebied. Dat het tuinhuis met afdak In bosgebied gelegen Is blijkt uit de 
gewestplannen. Beklaagden erkennen dat zij als eigenaars het tuinhuis geplaatst hebben In 
2013-2014. Ook blijkt uit de vaststellingen dat beklaagden een gracht hebben dichtgelegd en 
lngebuisd zonder vergunning. Zij betwisten de feiten niet. 
De VCRO bevat geen aanduiding over het moreel element, zodat het bewust en vrijwillig 
ha11delen volst áat. Dat van dit laatste sprake is wordt veronderst eld bij het plegen van de aan 
de beklaagden toe te rekenen materiële handeling, die als de uiting van hun vrije en bewuste 
wil moet worden aangezien, nu zij het bestaan van een schulduitsluitingsgrond, zoals 
overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van een rechtvaardigirigsgrönd, zoals 
noodtoestand, niet eni{lszins geloofwaardig maken. 
De eerste en de twee beklaagde handelden in strijd met wat een normaal zorgvuldige en 
vooruitziende persoon, geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedaan. ZIJ 
hadden zelf een onderzoeksplicht en konden zich niet verschuilen achter onwetendheid. 

De schuld van beklaagden aan de feiten van de belde t enlasteleggingen staat vast. 
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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, het strafrechtelijk verleden en 
de persoonlijkheid van eerste beklaagde zoals die blijkt zij n gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

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

2. 
Beklaagden hebben zonder rekening te houden met de stedenbouwkundige voorschriften een 
tuinhuis met afdak opgericht en een gracht dichtgemaakt in ruimtel ijk kwetsbaar gebied. 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. 

3. 
Beklaagde is 50 jaar _oud en heeft een blanco strafregister. De bvba heeft ook nog 
een blanco strafregister. 
Beklaagden 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 blanco strafverleden en de duur die verstreken is sinds de feiten, gaat de rechtbank in op 
de vraag van beklaagden om hen de gunst van de opschorting toe te kennen. 

De rechtbank bepaalt de termijn op drie jaar. Beklaagden dienen wel te beseffen dat de feiten 
niet voor herhaling vatbaar zijn én dat zij zich van nieuwe strafbare feiten dienen te 
onthouden. Indien zij nieuwe feiten plegen gedurende de proefperiode, kan de opschorting 
alsnog worden herroepen. 

4. HERSTEL 

1. 
De herstelvordering van de burgemeester 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 1.384,88 euro en voor de gracht het herstel in oorspronkelijke staat. Deze 
herstelvordering verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. De herstelvordering is voldoende gemotiveerd, wettig en niet 
kennelijk onredelijk. Voor wat betreft de gracht is de herstelvordering thans zonder voorwerp 
gelet op het reeds vastgestelde herstel. Voor wat betreft het tuinhuis is de herstelvordering 
nog actueel en gegrond. 
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2. 
De rechtbank zal beklaagden veroordelen tot het herstel met betrekking tot het tuinhuis. 
Het betreft hier een door het stedenbouwmisdrijf veroorzaakte onrechtmatige verrijking die 
zowel eerste als tweede beklaagde hebben genoten, waarbij zij een illegale1 want niet 
vergunde, ruimtelijke situatie kunnen behouden. Aangezien de herstelmaatregel evenwel een 
bijzondere aard heeft en artikel 501 eerste lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens 
eenzelfde misdrijf 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 
(zijnde dus 1.384,88 euro: 2 = elk 692,44 euro) te worden veroordeeld als wijze van herstel. De 
rechtbank bepaalt de betalingstermijn op zes maanden. 

Eerste en tweede beklaagde kunnen 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 tuinhuis 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 aan elke veroordeelde 
ingeval van niet uitvoering van het herstel. De rechtbank zal geen dwangsom opleggen nu 
artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat een dwangsom niet kan worden 
opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom. 

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.). 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoais 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, 1851 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 50, 66; 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting); 
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BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van en 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

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

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

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

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 en B; 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van tweede beklaagde 

gedurende een proeftermijn van 3 jaar. 
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... - - -- --------------- --------

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafproceciure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, zd• 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 veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 311,45 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering met betrekking tot de gracht 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 in 
de hierna bepaalde mate gegrond. 

veroordeelt eerste beklaagc;IE tot het betalen van een meerwaardesom van 
692,44 euro op rekening van het Grondfonds binnen een termijn van zes maanden 
nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer de wettelijke 
verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van zes maanden. 

veroordeelt tweede beklaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 692,44 euro, op rekening van het Grondfonds binnen een 
termijn van zes maanden nad_at dit vonnis in krac/lt van gewijsde zal zijn gegaan, meer 
de wettelijke verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van zes 
maanden. 

zegt voor recht dat beklaagden zich op een geldige wijze van deze meerwaardesom 
kunnen kwijten door binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, de plaats te herstellen in de oorspronkelijke toestand, dit betekent de 
afbraak of verplaatsing van het tuinhuis met afdak. 



t 
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - 10e blad 

en laatste blad 

OP BURGERLUI( 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 terechtzitt ing uitgesproken op ZEVEN DECEMBER TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
Dl3M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid var 
Met biistand varuir-iffier 

substituut-procureur des l<onings 

voor ce;n~ luicJC'nd, rschrirt ,1fgclcvC'rrl 
aan het Openbaar Ministcric.

020 Dendermonde, de OJ DEC. 2 
De griffier-hoofd van dienst. 

griffier-hoofd van dienst 




