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’ — 1—ii ■■ m ii mu i m i m i.ma, hj <»■i

HET OPENBAAR MINISTERS, waaraan zich gevoegd heeft:

IPOS. £,wonendete Diksmuide, L,

Burgerlijke partij, hebbende als raadsman Meester Ph. Versyp, advocaatte De Panne,

Tegen:

1007 , geborente op
gepensioneerde, wonendete 8600 Diksmuide, Lelmolenstraat 11;

1008 , met maatschappeiijke zetel te 'Diksmuide,

1009 ' > geboren te op >, landbouwer,
wonende te • Diksmuide, ;

Beklaagden, niet-verschijnende,

Not.nr. VU 6G.L2.1883/11 

Beklaagd van:
*

lej ” ’ , op niet nader te bepalen tiidstippen in de periode van 01.03.2010 tot
01.07.2010

Om het misdrijf te hebben uitgevoerd of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben 
medegewerkt, of om door enige daad tot de uitvoering ervan zodanig hulp te hebben 
verleend, dat het misdrijf zonderzijn bijstand niet kon worden gepleegd, of om doorgiften, 

beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of 
arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt

A. Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimteiijke Ordening, hetzij zonder 
voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging, 
verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in gevai van schorsing van de 
vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaaid bij artikel 4.2.1.10 a ( het verrichten 
van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken: het optrekken of 
plaatsen van een constructs) te hebben uitgevoerd:
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1. De eerste, de tweede en de derde
Het aanleggen van een toegangsweg bestaande uit betonklinkers.

2. De eerste
Hetoptrekken van een hekken, met pilasters en poortmuren.

3. De eerste
Hetoptrekken van een bergplaats.

4. De eerste
Het plaatsen van een zwembad.

B. De eerste, tweede en derde

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1* van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 

voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging, 
verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunning, hierna vermeide handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4* (het 
aanmerkelijk wijzigen van het relief van de bodem, hetzij door de bodem aan te vullen, op te 
hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terreln wijzigt) te 

hebben uitgevoerd:
1. Het uitgraven van een vijver.
2, Het aanleggen van verhoogde bermen met cotoneasterbegroeiing,

C. De eerste, tweede en derde

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1°. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 
voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging, 
verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunning, hierna vermeide handelingen, zoals bepaald bij artikel a!$ bepaald bij artikel 
4.2.1.6° ( hetgehee! of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd 

onroerend goed, waarbij dezefunctiewijziglng door de Vlaamse Regering als 
vergunningsplichtig werd aangemerkt) te hebben uitgevoerd, meer bepaald van de functie 
landbouw in de ruime zin naar de functie wonen, nameiijk het vertuinen van agrarisch 

landschappelijk waardevol gebied door het aanleggen van een vijver, verhoogde bermen 

met cotoneasterbegroeiing, een toegangsweg in betonklinkers, het plaatsen van een 
hekken, pilasters, poortmuren en een zwembad.
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Op de percelen aldaar gelegen als voIgt gekadastreerd:

1 j met een oppervlakte van 3a 90 ca, eigendom van

3/8 in voile eigendom van

1/16 in voile eigendom en 3/16 vruchtgebruik van 1

1/4 in voile eigendom van <
♦

1/32 in voile eigendom en 3/64 blote eigendom van I 

1/32 in voile eigendom en 3/64 blote eigendom van 

1/32 in voile eigendom en 3/64 in blote eigendom van

1/32 in voile eigendom en 3/64 in blote eigendom van

ingevoige de nalatenschap van I , overleden op : , de nalatenschap

van: , overleden op en de nalatenschap van ,

overleden op

2.,

op

3.

: op

4.

met een oppervlakte van 6a 12 ca, eigendom van 
ingevoige akte van aankoop verleden door notaris uit

.

met een oppervlakte van 3a 70 ca, eigendom van 
ingevoige akte van aankoop verleden door notaris uit

i.

met een oppervlakte van 4a 70ca, eigendom van 
i ingevoige akte van aankoop verleden door notaris 1 uit

; op

5.

op

met een oppervlakte van 67a 20ca, eigendom van 
i ingevoige akte van aankoop verleden door notaris ; uit

»

6. ' met een oppervlakte van 59a 20 ca, eigendom van

i ingevoige akte van aankoop verleden door notaris uit
c

op

*************
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Gelet op het tussenvonnis van deze rechtbank van 27 juni 2014 waarbij aanvullend 
onderzoek werd bevolen en gelet op de betekeningen van dit tussenvonnis.

De rechtbank heeft de overige stukken van de rechtspleging gezien.

Gehoord Meester P. Versyp namens de burgerlijke partij en gelet op de besluiten neergelegd 
op 16.05.2014.

Gehoord het Openbaar Ministerle in zijn eis.
I

i

Alhoewel daartoe behoorlijk gedagvaard, verschijnen de beklaagden niet op de zitting, noch 
worden zij vertegenwoordlgd.

*********

A. DE FEITEN

Burgerlijke partij I , mede-eigenares van het perceel i gelegente
, legde klacht neerop 5 april 2011 bij de lokale Polltie Polder 

tegen eerste beklaagde om reden dat hij het perceel had toegeeigend en er een zwembad 
op had laten aanleggen.

Er voigde een onderzoek door de politie PZ Polder en het agentschap Inspectie RWO waarna 
allerhande stedenbouwinbreuken werden vastgesteld welke zijn omschreven in de
dagvaarding.

1

Eerste beklaagde wordt vervolgd om een aantal stedenbouwinbreuken te
hebben gepleegd te op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode van
1.03.2010 tot 1.07.2010 (telastelegging A, B en C) en dit als dader of mededader.

Tweede beklaagde de en derde beklaagde worden mee
vervolgd als dader of mededader bij de stedenbouwinbreuken omschreven onder 
telastelegging A. 1, B en C.

B. BEOORDEUNG

Op strofrechterliik aebied

De stedenbouwinbreuken omschreven in de dagvaarding strekken zich uit over verschillende 
percelen gekend bij het kadaster onder . Hetgaatomde
nummers en ’.Al deze percelen behoren in eigendom toe aan

I, dochter van eerste beklaagde.
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Het perceel waarop het zwembad ligt is gekend onder nummer: behoort toe In
onverdeeldheid aan 7 personen. Hiervan is de burgerlijke partij I eigenares
voor 3/8 in voile eigendom.

De perceien liggen volgens het gewestplan alien in agrarisch landschappelijk waardevol 
gebied.

TelastelegeineA.

Vier bouwwerken of constructies liggen voor aan de beoordeling van de rechtbank,

1. Het aanleggen van een toegangsweg bestaande uit betonklinkers,

Deze toegangsweg loopt vanaf de I dwars door de agrarische perceien
naar de woning bewoond door eerste beklaagde gelegen in; . (stuk

11-12).

Eerste beklaagde verklaarde dat hlj voor de nieuwe verharde weg bestaande uit Winkers 
geen vergunning had aangevraagd. (stuk 5) Hi] verklaarde dat de werken begonnen zljn in 
maart 2010 en beeindigd werden in juni 2010. (stuk 20).

De tweede beklaagde, waarvan de derde beklaagde zaakvoerder is, stond in voor de aanleg 
van de oprit, de vijver en de taluds. (stuk 20 en 63).

Derde beklaagde verklaarde de werken te hebben uitgevoerd in de overtuiging dat het om 
kleine private werken ging. Hij ging er van uit dat eerste beklaagde als bouwheer alles in 
orde had gebracht. (stuk 63). De werken werden gefactureerd ten belope van 36.468,22 
euro (stuk 21).

■

2. Het optrekken van een hekken. met Pilasters en poortmuren

Volgens eerste beklaagde werden deze werken in zijn opdracht zonder vergunning 
opgetrokken door de (stuk 5). De werken werden gefactureerd ten
belope van 4,522,71 euro (stuk 22). De i verklaarde enkel de opbouw in
baksteen te hebben uitgevoerd (stuk 69)
Deze constructie is opgetrokken op voir de toegangsweg vermeld onder punt 1.

(stuk 31 -32 fotos)

3. Het optrekken van een bergplaats.

Volgens de vaststellingen van de inspecteur Stede 
bergplaats opgericht op de perceien en

npouw is er een bruinroodkleurige 
zonder vergunning. (stuk 27 en stuk 32
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foto F15-F16-F17). Eerste beklaagde verklaarde deze bergplaats eigenhandig te hebben 
gebouwd zonder vergunning.

4. Het plaatsen van een zwembad.

Het zwembad is te zien op de lucbtfoto aanwezig in het strafdossier (stuk 11),
Bij tussenvonnis van 27 Junl 2014 werd aanvullend onderzoek gevraagd onder meer met 
betrekking tot het zwembad omschreven in de dagvaarding onder telastelegging A.4.

Na aanvullend onderzoek is gebleken dat hettijdsti^ 
situeert in de periode weerhouden in de dagvaardin 
tijdstippen in de periode van 1.03.2010 tot 1.07.20

van de bouw van het zwembad zich niet 
g zijnde op niet nader te bepalen 
0 maar vroeger in de tijd.

Uit de door het Openbaar Minsterie gevoegde stuk ten naar aanleiding van het aanvullend 
onderzoek, blijlct dat het zwembad door defirma1 uit werdverkocht
aan de toenmaiige firma 1 ' uit I e die zou instaan voor de

plaatsing bij eerste beklaagde.

De levering door aan eerste beklaagde g
de leveringsbon afgetekend door eerste beklaagde

Uit de stukken van het strafdossier kan worden afg
een voorschot werd g 

zwembad ten belope van 21.780 euro (stuk 124). N 
20.08.2008 ten belope van 22.888,36 euro (stuk 125)

sschiedde op 29.05.2008 zoals blijkt uit

>leid dat op 30.05.2008 door de firma 
ejvraagd voor de plaatsing van het 

aderhand volgde een factuur op

Op basis van de gegevens van het strafdossier gaat 
het zwembad zich situeert op niet nader te bepalen 
20.08.2008.

In het licht daarvan wenst de rechtbank hettiidstip
telastelegging A.4 aan te passen en te verbeteren in 
de periode van 29.05.2008 tot 20.08,2008/' Verde 
met de toenmaiige vigerende stedenbouwwetgevir

Op het ogenblik dat het zwembad werd aangelegd 
organisatie van de ruimtelljke ordening van 18 mei

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (V.C.R.O.) 
werking op 1.09.2009.

De rechtbank verbetert de telastelegging A.4 als vo 
"Te op niet nader te bepalen tijdstippen
20.08.2008

de rechtbank ervan uit dat de bouw van 
tijdstip in de periode van 29.05.2008 tot

van de feiten omschreven onder 
"op niet nader te bepolen tijdstippen in 

■ dient ook rekening te worden gehouden 

g-

n 2008 was het Decreet houdende de 
1999 (B.S. 8 juni 1999) in voege.

lateert van 15 mei 2009 en trad in

gt:
n de periode van 29.05.2008 tot
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Om het misdrijf uitgevoerd te hebben ofom aan de uiivoering ervan rechtstrseks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dot zander zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door gif ten, beloften, 
bedreiglngen, misbruik von gezog of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit 
misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben, als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 
van het Strafwetboek,

Bij inbreuk op de artikelen 1,2, 99 § 1-1° (en § 3), 146 lid 1-1°, 146 lid 2-3-4,147,148,149 en 
204 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 met 1999 
(B.S. 08.06.1999) de bij artikel 99 § 1-V bepaalde handelingen, werken of wijziglngen zonder 
voorafgaande vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, door 
namelljk zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd, op een 
grond 6en of meer vaste inrichtingen te hebben geplaatst, een bestaande vaste inrlchting of 
bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, met 
uitzondering van instandhoudlngs- of onderhoudswerken, in casu

De eerste

het plaotsen van een zwembad op het terrein, gelegen te < . . f i

De feiten thans strafbaar overeenkomstig artikel 6.1.1.1“ van de Vlaamse Codey Ruimtelijke 
Ordening. "

De aldus verbeterde telastelegglng A.4 betreft hetzelfde feit als datgene dat aan de 
oorspronkelijke telasteleggingten grondslag llgt.

De vraag stelt zich of het zwembad voldoet aan de voorwaarden van het Besluit van de 
Vlaamse Regeringvan 16/7/2010 tot bepallng van handelingen waarvoorgeen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is (het zogenaamde Vrljstellingsbesluit).

De verbalisanten zijn ter plaatse geweest vergezeld van de stedenbouwkundig adviseur van 
de Stad Diksmuide. Los van de functiewijziging (vermeld in telastelegging C) zou het 
zwembad aan de voorwaarden van het vrijstellingsbesluit voldoen volgens deze adviseur. 
(stuk 105).

De rechtbank is van oordeel dat het zwembad gelegen op perceel 113r wel 
vergunningsplichtig is.

Hoofdstuk 2 van het Vrijstellingsbesluit heeft als opschrift "Handelingen in, aan en bij 
woningen"

Artikel 2.1. stelt dat een stedenbouwkundige vergunning niet nodig is voor een aantal 
handelingen.
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Onder punt 8° is er sprake van niet-overdekte constructies tot maximaal 80 vierkante meter 
pergoed, met inbegrip van alle bestaande niet-overdekte constructies in zijtuln en 
achtertuin voor zover ze worden geplaatst op minstens 1 meter van de perceelsgrenzen of 
tot tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens.

Om van de vrijstelling te kunnen genieten zijn er aantal voorwaarden vereist opgesomd in 
artikel 2.2.

De constructies of handelingen moeten volledlg uitgevoerd zijn binnen een straal van 30 
meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geacbte woning.

Het perceel waarop het zwembad is aangelegd en waarvan de burgerlijke partij 
medeeigenares is betrof voor de bouw van het zwembad een onbebouwd stuk 
landbouwgrond met een beperkte oppervlake van 390 m2 .

Aangezien er geen woning staat op perceel: is hoofdstuk 2 van het Vrijstellingsbesluit
dat spreekt over "Handelingen in, aan en bij woninaen” niet van toepassing.

Bovendien telt het Vrijstellingsbesluit onder hoofdstuk 5 " Land en tuinbouw" slechts een 
beperkt aantal constructies die vrijgesteld zijn van enige vergunning.

De plaatsing van het zwembad op het onbebouwde perceel ‘ gebeurde zonder vereiste 
bouwvergunning op niet nader te bepalen tijstippen in de periode van 29.05.2008 tot 
20.08.2008.

Het betreft een aflopend misdrijf dat op heden nog niet is verjaard.

Op basis van de elementen van het strafdossier is de rechtbank van oordeel dat in hoofde 
van de eerste beklaagde de telasteleggingen A.l, A.2, A.3 en A.4 bewezen zijn.

De telastelegging A.l is eveneens bewezen in hoofde van de tweede en derde beklaagde die 
als mededaders dienen beschouwd te worden die noodzakelijke hulp hebben geboden aan 
de eerste beklaagde bij de realisatie van zijn bouwplannen.

Telastelegging B.: reliefwijziging

Deze telastelegging handelt over het aanmerkelijk wijzigen van het relief van de bodem door 
het uitgraven van een vijver en het aanleggen van verhoogde bermen.

De tweede beklaagde, waarvan de derde beklaagde zaakvoerder is, stond in voor de aanleg 
van de vijver en de taluds. (stuk 20 en 63). De werken werden gefactureerd ten belope van 
36.468,22 euro (stuk 21).
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Eerste beklaagde verklaarde dat de aarde afkomstig van het delven van de vijver gebruikt 
werd om de verhoogde bermen op te richten.

Derde beklaagde verklaarde de werken te hebben uitgevoerd in de overtuiging dat het om 
"kleine " private werken ging. Hij ging er van uit dat eerste beklaagde als bouwheer alles in 
orde had gebracht. (stuk 63). De werken werden gefactureerd ten belope van 36,468,22 
euro (stuk 21).

Op basis van de elementen van het strafdossier is de rechtbank van oordeel dat de 
telastelegging B in hoofde van eerste, tweede en derde beklaagde bewezen is.

Telastelegging C,; functiewijziging van landbouw naar wonen

Deze telastelegging handelt over de functiewijziging die zou zijn doorgevoerd van de functie 
landbouw naar de functie wonen namelijk door het vertuinen van agrarisch landschappelijk 
waardevol gebied door de aanleg van een vijver, verhoogde bermen met 
cotoneasterbegroeiing, een toegangsweg, het plaatsen van een hekken, pilasters, 
poortmuren en een zwembad.

Ingevolge de vaststellingen en gegeven beschrijvingen van de verbalisanten, de talrijkefotos 
met de luchtfoto (stuk 11) in het bijzonder staat het vast dat eerste beklaagde een 
bouwproject heeft gerealiseerd op een enorme oppervlakte landbouwgrond waardoor hij in 
feite een gigantische tuin heeft aangelegd met vijver, bermen, toegangsweg met poort en 
zwembad.

De creatie van eerste beklaagde heeft niets meer met landbouw te maken. Hij heeft wel 
degelijk een functiewijziging doorgevoerd van de landbouw naar tuin. De aanleg van een 
zwembad hoort meer thuis in een woongebied en is ver verwijderd van de landbouwfunctie.

Op basis van de elementen van het strafdossier is de rechtbank van oordeel dat de 
telastelegging C in hoofde van eerste beklaagde bewezen is.

9

Tweede en derde beklaagde zijn als mededaders eveneens schuldig aan deze 
functiewijziging voorzover deze gerealiseerd werd door het aanleggen van een vijver, 
verhoogde bermen en een toegangsweg in betonklinkers.

Voor zover de functiewijziging het gevolg is van het plaatsen van een hekken, pilasters, 
poortmuren en een zwembad dienen de tweede en derde beklaagde te worden 
vrijgesproken temeer zij niet verantwoordelljk waren voor de realisatie van deze werken.
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Op vlak van de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur

De stedenbouwkundig Inspecteur stuurde bij brief van lOoktober 2012 aan de proeureur 
des Konings de herstelvordering in de zin van artikel 6.1.41 V.C.R.O. voorzien van het advies 
van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid,

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert het herstel van de plaats in de 
oorspronkeiijke toestand. Dit impliceert volgens hem:

-het voliedig ultbreken en verwijderen van het terrein van de uit betonklinkers bestaande
toegangsweg, aangelegd van de t naar de woning
middendoor de agrarische percelen (kadastraal gekend onder de nrs. en )
-het afbreken en verwijderen van het terrein van de bakstenen pilasters en poortmuren 
evenals het verwijderen van het smeedijzeren hekken, die geplaatst werden op het lange 
smalle agrarische perceel (nr. |, geiegen evenwijdlg met de
-het voliedig dempen van de vijver tot op maaiveldhoogte met bodemeigen grond/teelaarde 
-het voliedig verwijderen van het terrein van de aangelegde taluds, dit met inbegrip van de 
coton'easteraanplantingen
-het afbreken en verwijderen van de bergplaats/garage van het terrein.
Alleafte breken materlalen dienen gebrachtte worden naar een hiertoegeschikte en 
erkende stortplaats.

(indusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvulien van de bouwput met zuivere 
teeiaarde en de verwljdering van de afbraakmaterialen van het terrein.

De bepaling van artikel 6.1.41, § 1VCRO, waarop de herstelvordering thans steunt, moet 
worden gelezen In de context van artikel 159 G.W, krachtens hetwelk de rechter geen gevolg 
mag geven aan bestuurshandelingen die niet met de wetten overeenstemmen.
De rechter dient de herstelvordering op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te 
onderzoeken of ze strookt met de wet, dan wel of ze op machtsoverschrijding of 
machtsafwending berust. Meer bepaald dient de rechtbank na te gaan of de beslissing van 
het bestuur om het herstel van de plaats in de oorspronkeiijke toestand te vorderen 
uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening Is genomen. Het behoort de 
rechtbank niet de opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen.

Het gevorderde herstel is voldoende concreet gemotiveerd door de Gewestelijk 
Stedenbouwkundig inspecteur in functie van een goede ruimtelijke ordening zoals biijkt uit 
de hierna geciteerde motivering:

"De Inbreuken bestaan om de hierna vermelde redenen geheel of gedeeltelijk uit 
handelingen in strijd met de bestemmingsvoorschriften. Er is geen sprake van 
een geldige afwijklng op deze voorschriften om volgende redenen: 
de overtrading is volgens het gevestplan DIKSMUIDE - TORHOUT (KB 05/02/1979)
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gelegen in een aararisch landschaopeliik waardevol gebied.

Landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde 
beperkingen gelden met het doel hetlondschap te beschermen of aan 
londschapsontwikkellng te doen.
De overtredingen, het aanleggen von de uit betonklinkers bestoonde
toegangsweg, het oprichten van bakstenen pilasters en poortmuren evenals een
gietijzeren hekken, het aanleggen van een vijver, van taluds en de
oprlchting van een bergplaats, hypothekeren de agrarische bestemming. Dat het
'vertuinen' van de agrarische percelen door deze ingrepen het vruchtbare
akkerland teniet doen. Bovendien wordt het relief en de aard van het terreln
structureel gewijzigd. Gelet op de aard van de inbreuken (toegangsweg in
kllnkers dwors door de agrarische percelen nrs. en . 100-den meter
lange aarden taluds met cotoneasterbeplanting (=gevoelig voor het
ongeneselijke bacterievuur; een ziekte die vooral frultkwekers kopzorgen
baart), aanleg grote vijver, plaatsen bergplaats, oprichten pilasters, muren en hekken) wordt
de draagkracht van het agrarisch gebled ruimschoots overschreden.
Hetzonder vergunning-.uitgraven van een vijver en het aanleggen van aarden (welke 
oorde?) taluds tost bovendien de bodemstructuur/-evenwicht grondig aan en 
heeft zijn invloed op de grondwotertafel.
Deze wijzigingen in het agrarisch landschappelijk waardevol gebled stuiten 
des te meer daar de percelen liggen in herbevestigd agrarisch gebied (HAG)
'reglo Kust-Polders-Westhoek’ m.a.w, het bovenvermelde gewestplan wordt niet 
in vraag gesteld: de agrarische bestemming dient aldus maximaal gerespecteerd 
te worden. Wat niet het gevol is bij deze overtredingen.
De inbreuken zijn recent Op de luchtfoto 2009 merken we dot
beide agrarische percelen (nrs. en ') alsdusdanlg nog in gebruik zijn
voor landbouwdoelelnden = referentietoestand.
Enkel het ongedaan maken van deze inbreuken kan het agrarisch gebied 
effectief 'herbevestigen' in zijn bestemming.
De herstelvordering vindtsteun in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
van Diksmulde (GRS) van 24 november 2005. De inbreuken zijn in het GRS 
gelegen in open polderlandschap en het in stand te houden oud 
cultuurlandschap. Hierbij is de gewenste ontwlkkelingsrichtlng voor het oude 
cultuurlondschap er een van behoud en versterking van het oude cultuurland.
Als beleidselement wordt o.a. geponeerd dat het behoud van gras- en weiland voorop staat. 
De vertuining van de agrarische percelen (als resultaat van de diverse inbreuken ) is 
absoluut in strijd met deze GRS-visie en bijgevolg is herstel in vorige 
stoat (akkerland-grasland) de enige goede ruimtelijke opiossing."

Tot de herstelvordering werd beslist door de bevoegde instantie met 
inachtneming van de substantive vormvoorschriften. Het blijkt niet dat 
zij werd genomen met machtsafwending, machtsoverschrijding of
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miskenning van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.
Zij strookt met de wet en legt aan de beklaagden geen onredelijk hoge 
lasten op.

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert de niet-nakoming 
van het bevel tot herstel in de oorspronkelijke toestand te 
sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom.

Gelet op het jarenlang talmen van de beklaagden om tot het herste! 
overte gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd 
bij met naleving van de bevolen herstelmaatregel. De hierna 
uitgesproken modallteiten vormen een gepaste en noodzakelljke 
aansporing van de beklaagden.

De lange tijd sinds dewelke de beklaagden al konden overgaan tot 
uitvoering van de herstelmaatregel en de ultvoeringstermijn we Ike 
hun thans hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden 
is om bij toepassing van art.l385bis, laatste allnea, Ger.W. nog een 
respijttermijn te bepalen waarna de veroordeelden pas de dwangsom 
zullen kunnen verbeuren.

Op buraerrechterliik aebled:

Het bewezen verklaarde feit dat eerste beklaagde ten laste wordt gelegd onder 
telastelegging A.4 en C, staat in noodzakelijk oorzakelijk verband met de schadelijke 
gevolgen die door de burgerlijke partij werden geleden.

Uit het strafdossier blijkt dat het zwembad waarvoor eerste beklaagde in totaal 39.280 euro 
voor betaalde (zle stukken 124-125-126) gebouwd werd op perceel ! gelegen te

i, genaamd de ‘
Eerste beklaagde is voor alle duidelijkheid geen eigenaar van dit perceel.

De burgerlijke partij is medeeigenares ten belope van 3/8 in voile eigendom.

Als medeeigenares heeft zij de vereiste hoedanigheid en belang.

stelde zich burgerlijke partij op de terechtzitting, Zij stoort zich aan het feit 
dat haar stuk landbouwgrond werd ingepalmd door eerste beklaagde zonder recht noch 
titel.
Zij stoort zich blijkbaar ook aan de vertuining en vraagt dat het zwembad en de vijver zou 
verwijderd worden.
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De rechtbank wenst haar beoordeling voorlopig te beperken tot de geleden schade 
ingevolge de aanleg van het zwembad aangelegd door eerste beklaagde.
In haar nota burgerlijke partijstelling vraagt zlj dat het stuk landbouwgrond in zijn 
oorspronkelijke toestand zou worden hersteld binnen de maand gekoppeld aan een 
dwangsom van 250 € per dag vertraging.

Verder wordt een schadevergoeding gevorderd wegens genotderving begroot op 14.700 €. 
De burgerlijke partij richt zich tot alle beklaagden.

De eerste beklaagde is aansprakelijk voor de door de burgerlijke partij geleden schade die 
verband houdt met de aanleg van het zwembad en de vijver.

De tweede en derde beklaagde zijn aansprakelijk voorzover de door de burgerlijke partij 
geleden schade verband houdt met de aanleg van de vijver. Beide beklaagden hebben 
immers geen uitstaans met de aanleg van het zwembad.

Verder stelt er zich een probleem voor de burgerlijke partij dat de toegangsweg naar het 
perceel is afgesloten zoals blljkt uit het strafdossier (stuk 29 foto F6 en stuk 30 foto F10)

Verder houdt de rechtbank rekenlng met het gegeven dat de burgerlijke partij niet woont op 
het perceel

De schadeeis van de burgerlijke partij dient te worden gematigd.

De rechtbank kent op heden aan de burgerlijke partij een provisionele schadevergoeding toe 
ten belope van 2.500 € toe te betalen door de eerste beklaagde.

De herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur betracht niet het herstel in de 
oorspronkelijke toestand van het zwembad gelegen op perceel

Dit wordt wel gevorderd door de burgerlijke partij. Haar vordering tot herstel in de 
oorspronkelijke toestand door verwijdering van het zwembad gelegen op perceel komt 
toelaatbaar en gegrond voor evenals de gevorderde dwangsom ten belope van 250 € voor 
zover deze gericht is tegen de eerste beklaagde.

I

De burgerlijke belangen worden ambtshalve aangehouden. (4 VTSv)

C. STRAFTOEMETING

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekenlng met
- het strafrechterlijk verleden van de beklaagden
- de ligging van de stedenbouwinbreuken in agrarisch landschappelijk waardevol gebied
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- de omvang van de stedenbouwinbreuken waarbij kosten noch moeite warden gespaard 
om een landschap volledigte herschapen in strijd met de goede ruimtelijke ordening
- het gegeven dat eerste beklaagde andermans grond zonder scrupules toeSigende als het 
zijne en er een zwembad liet aanleggen en de toegang tot dit perceel belemmerde
- de onwil vanwege eerste beklaagde om spontaan te voldoen aan de geformuleerde 
herstelvordering.

Om beklaagden aan te 2etten in de toekomst beter de stedenbouwregelgeving te 
respecteren dringt de hierna bepaalde bestraffing zieh op.

De reehtbank voIgt het Openbaar Ministerie wat de gevorderde geldboeten betreft.

Verder is de reehtbank van oordeel dat een hoofdgevangenisstraf zich opdringt in hoofde 
van eerste beklaagde teneinde hem te doen inzien van de ernst en zwaarwichtigheid van de 
gepleegde feiten.

De reehtbank is verder van oordeel dat de verschlllende misdrijven omschreven onder 
telastelegging A, B en C de uitvoering zijn van een zelfde strafbaar opzet waardoor slechts 
een straf, namelijk de zwaarste dient te worden opgelegd,

Gezien de artikelen:
2, 40,65 lid 1,66,100 van het Strafwetboek;
artikel artikel 4.2.1.!“ a, 4.2.1.40,4.2.1.6“, 6.1.1.1” en 6.1.46 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke ordening,
artikelen 1,2,99 § 1-1“ (en § 3), 146 lid 1-1°, 146 lid 2-3-4,147, 148,149 en 204 van het 
decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 mei 1999 
91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken,

28 en 29 Wet van 1 augustus 1985;
1 Wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd en aangevuld tot op heden;
2 en volgende van de Wet van 15 juni 1935,
162,182,186,189,190,191,194 van het Wetboek van Strafvordering,
4 V.T. Wetboek van strafvordering door de heer Voorzitter aangeduid;
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OM DEZE REDEN, DE RECHTBANK, rechtdoende op verstek,

Verbetert de telastelegging A.4 als voIgt:

"Te op niet nader te bepolen tijdstippen in de periode von 29.05.2008 tot
20.08.2008
Om het misdrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dot zander zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door gif ten, beloften, 
bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit 
misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben, als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 
van het Strafwetboek,

Bij inbreak op de artikelen 1,2,99§1-V (en § 3), 146 lid 1-1 146 lid 2-3-4,147,148,149 en 
204 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 mei 1999 
(B.S. 08.06.1999) de bij artikel 99 § 1-1° bepoolde handelingen, werken of wijzigingen zander 
voorafgaande vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, door 
namelijk zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd', op een 
grond 64n of meer vaste inrichtingen te hebben geplaatst, een bestaande vaste inrlchting of 
bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, met 
uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken, in casu

De eerste
hetplaatsen van een zwembod op het terrein, gelegen te

De feiten thans strafboar overeenkomstig artikel 6.1.1.V van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. "

Veroordeelt de eerste beklaagde voor de bewezen verklaarde telasteleggingen A.l t.e.m. 
A.4, B en Ctot:

■ een gevangenisstraf van vier (4) maanden en een geldboete van DRIEDUIZEND (3000) 
EURO, verhoogd met 45 opdeciemen en aldus gebracht op ZESTIENDUIZEND VIJFHONDERD 
EURO of een vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN,

*********

Veroordeelt de tweede en derde beklaagde voor de bewezen verklaarde telasteleggingen 
A.l, B en C voor zover de functiewijziging het gevolg Is van het aanleggen van een vijver, 
verhoogde bermen en toegangsweg in betonklinkers, elk tot:

-een geldboete van TWEEDUIZEND (2000) EURO, verhoogd met 45 opdeciemen en aldus 
gebracht op ELFDUIZEND EURO of een vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN, 
en een vervangende gevangenisstraf van 3 maand wat de derde beklaagde betreft
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*********

Spreskt de tweede en derde beklaagde voor de telastelegging C vrij voorzover de 
functiewijzlging het gevolg is van het plaatsen van een hekken, pilasters, poortmuren en een 
zwembad.

Veroordeelt de beklaagden solidair tot de kosten, berekend en vastgesteld samen op 
honderd vierennegentig euro en veertig cent, meer elk een vergoeding van eenenvijftig euro 
en twintig cent.

En gezien de hogervermelde veroordeling.
Zegt voor recht dat de veroordeelden verplicht zijn tot het betalen van een bedrag van elk 
e6n keer vijfentwintig euro bij wijze van financiering van het Fonds ingesteld bij artikel 28 
van de wet van 1 augustus 1985, bedrag vermeerderd met vijftig deciemen, zij een bedrag 
van elk een keer honderd vijftig euro.

************

Beveelt aan eerste beklaagde over te gaan tot het herstei van de plaats te nader in de 
oorspronkelijke dagvaardingvermeld, in de oorspronkelijketoestand binnen een termijn van 
zes maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden, het herstei 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand omvattend:

-het volledig uitbreken en verwijderen van het terrein van de uit betonklinkers bestaande 
toegangsweg, aangelegd van de naardewoningl ,
mlddendoor de agrarlsche percelen (kadastraal gekend onder de nrs. en )
-het afbreken en verwijderen van het terrein van de bakstenen pilasters en poortmuren 
evenals het verwijderen van het smeedijzeren hekken, die geplaatst werden op het lange 
smalle agrarische perceel (nr. ), gelegen evenwijdig met de I t
-het volledig dempen van de vijver tot op maaiveldhoogte met bodemeigen grond/teelaarde 
-het volledig verwijderen van het terrein van de aangelegde taluds, dit met inbegrip van de 
cotoneasteraanplantingen.
-het afbreken en verwijderen van de bergpiaats/garage van het terrein.
-verwijderen van het zwembad en dempen van de bouwput met bodemeigen 
grond/teelaarde zoals gevorderd door de burgerlijke partij.

Alle af te breken materialen dienen gebracht te worden naar een hiertoe geschikte en 
erkende stortplaats.

Beveelt aan tweede en derde beklaagden over te gaan tot het herstei van de plaats te 1 .... 
nader in de oorspronkelijke dagvaarding vermeld met ultzondering van perceel • in de 
oorspronkelijke toestand binnen een termijn van zes maanden vanaf de dag waarop dit
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vonnis in kracht van gewijsde zai treden, het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand omvattend:

-het volledig uitbreken en verwijderen van het terrain van de uit betonklinkers bestaande 
toegangsweg, aangelegd van de naar de woning
mtddendoor de agrarische percelen (kadastraal gekend onder de nrs. en )

♦

-het volledig dempen van de vijver tot op maaiveldhoogte met bodemeigen grond/teelaarde 
-het volledig verwijderen van het terrein van de aangelegde taluds, dit met inbegrip van de 
cotoneasteraanplantingen

Alleafte broken materialen dienengebrachtte worden naareen hiertoe geschikte en 
erkende stortplaats.

Beveelt dat voor het geval dat de plaats niet in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld 
binnen voormelde termijn de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en/of het college 
van burgemeester en schepenen van de stad Diksmuide van ambtswege in de uitvoering 
ervan kunnen voorzien, in overeenstemming met wat is bepaald in art. 6.1.46 VCRO.

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door elke 
veroordeelde een dwangsom zal worden verberud van 500 euro per dag vertraging in de 
nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van zes maanden 
vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden.

Zegt voor recht dat op vordering van de burgerlijke partij door eerste beklaagde een 
dwangsom zal worden verbeurd van 250 euro per dag vertraging in de nakoming van dit 
bevel, voor zover betrekking op perceel , te rekenen vanaf het verstrijken van de 
termijn van zes maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden.

************

Veroordeelt eerste beklaagde tot betaling aan de burgerlijke partij van een provisionele 
schadevergoedingten belope van tweedulzend vijfhonderd (2.500) euro.

Houdt in toepassing van art. 4 V.T. Wetboek van Strafvordering zoals gewijzigd bij de wetten 
van 11 jull 1994,28 maart 2000 en 13 april 2005 ambtshalve de burgerlijke belangen aan.
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