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OPENBAAR MINISTERIE 

BURGERLIJKE PARTIJ · EISER TOT HERSTEL 

STAD . vertegenwoórdi~d door het Colle~re van Burgemeester 
en Schepenen, met burelen te 

=> Ter terechtzitting van 09 december 2019 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. . advocaat te 

~EKLAAGDE 

wonende te 
van Belgische nationaliteit 

geboren t e OP 

=> Ter terechtzitting van 09 december 2019 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat tE 

1. TENLASTELEGGINGEN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A. 
Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 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, 

Op het perceel gelegen te 
eigendom van 

op . wonende te 
06.08.2015 verleden door notaris te 

, kadastraal gekend als 
geboren te 

. bij akte d.d. 24.10.2013 en d.d. 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1 • van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
a): het optrekken of plaatsen van een constructie 
b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald door in strijd met de verkavelingsvoorschriften en in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning van 10 januari 2010 een bijgebouw te hebben 
opgericht tegen de linker perceelgrens met een diepte van ongeveer 22 meter, een breedte 
van ongeveer 8 meter en een hoogte van ongeveer 4,5 meter 
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Te op niet nader te bepalen dat a in de periode van 3 maart 2012 tot 31 
maart 2012 (stu.k 17) 

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

~ 
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, 

Op het perceel gelegen te 
eigendom van 

op , wonende te 
06.08.2015 verleden door notaris te 

, kadastraal gekend als afdeline 
. geboren te 

bij akte d.d. 24.10.2013 en d.d. 

hiernavermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6• van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als 
vergunningsplichtig werd aangemerkt) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

meer bepaald zonder stedenbouwkundige vergunning de hoofdfunctie van het bijgebouw te 
hebben gewijzigd van garage/berging bij de bestaande woning naar bedrijvigheid 
(schrijnwerkerij) 

Te op niet nader t e bepalen data in de periode van 1 april 2012 tot 3 maart 
2017 (dat um vaststellingen - stuk 1) 

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

.. * 

2- PROCEDURE 

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

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 9 december 2019. 

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



Rec_h-tb_a_nk_ v_a_n_e_er_st_e_a_an_l_eg_o_o_s_t-_v _la-an_.d_e_re_n_- _af_d_el-in_g_o_e_nd_e_rm __ on_d_e _______________________ 4_e_b_ra_d ~ 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Op 3 maart 2017 stelde de eemachtillde ::~mhtenaar van de stad vast dat op een perceel 
gelegen te (kadastraal gekend als 

I vergunningsplichtige werken waren uitgevoerd in strijd met de voorschriften. 

oprichten van een atelier voor houtbewerking (schrijnwerkerij) in functie van 
onderneming 1 ) . 

Het losstaand bijgebouw werd opgetrokken tegen de linker perceelgrens in strijd 
met verkavelingsvoorschriften en in strijd met de vergunning De 
constructie is ca. 22m diep (dr. vergunning: lOm diep), Sm breed en 4,5m hoog. 
De hoofdfunctie van het bijgebouw werd gewijzigd van garage I berging bij de 
bestaande woning naar bedr ijvigheid zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning. 

2. 
Beklaagde verklaarde in verhoor het volgende. 

3. 

Hij is de opdrachtgever van de werken. De afmetingen van het gebouw werden 
t ijdens de constructie aangepast. 
Hij maakt enkel ambachtelijke meubels. Hij is een kleine zelfstandige. Hij wenst te 
regulariseren. 

Een herstelvordering werd ingediend (betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde). 
Een eerste vordering kreeg het negatief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 
op 21 september 2017. Op 15 februari 2018 kreeg een tweede herstelvordering het positief 
advies van de Hoge Raad. 

Het bestuur vordert het volgende herstel: het uitvoeren van bouw- en aanpassingswerken, 
binnen een t ermijn van één jaar, met machtiging aan het bestuur om ambtshalve in herstel te 
voorzien, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging in geval van niet 
uitvoering binnen de gestelde termijn, onder uitsluit ing van een termijn in de zin van artikel 
1385bis Gerechtelijk Wetboek. 

Het herstel middels het uitvoeren van bouw- en aanpassingswerken hield concreet in: 

o Het afbreken van dat deel van de constructie dat buiten de zone voor berging en 
garage valt overeenkomstig de verkavelingsvergunning; 

o Het aanpassen van dat deel van de constructie dat binnen de zone voor berging en 
garage valt aan de voor die zone geldende stedenbouwkundige voorschriften. 

o Verwijderen van eventuele ondergrondse fundering I betonplaat van dat deel van de 
constructie dat buiten de zone voor berging en garage valt en leegte opvullen met 
zuivere teelaarde tot niveau van het bestaande maaiveld. 
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o Het verwijderen van alle afbraakmaterialen van het terrein. 
o Wijzigen van de functie 'bedrijvigheid' naar 'garage I (tuin)berging horende. bij de 

woning'. Dit impliceert concreet het stopzetten van alle beroepsmatige activiteiten en 
. het verwijderen van alle infrastructuur en materiaal dat voor beroepsmatige 

activiteiten werd gebruikt. 

Op 16 oktober 2019 werd door de verbalisant ruimtelijke ordening van de stad Aalst 
vastgesteld dat de plaats werd hersteld naar d<;J oorspronkelijke staat.' De verharding en 
constructie achter het bijgebouw was verwijderd en in het bijgebouw stonden geen machines 
voor houtbewerking meer. De poort achteraan hèt gebouw was afgesloten door houten 
panelen aan de binnenkant en een gevelbekleding aan de buitenkant. 

3.2 Bespr~king van de schuldvraag 

Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het oprichten van een 
bijgebouw in strijd met de vergunning en een functiewijziging zonder vergunning. 

Beklaagde heeft deze tenlastelegging niet betwist en gelet op de duidelijke vaststellingen in 
het strafdossier staat de schuld van beklaagde aan feiten van de tenlasteleggingen A en B vast. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagde 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 en de persoonlijkheld van 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, zijn gezinsteestand en -arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

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

2. 
De feiten zijn objectief ernstig. Beklaagde stoorde zich niet aan de vergunningsplicht en maakte 
zijn bijgebouw veel groter dan vergund .en gebruikte zijn garage als schrijnwerkerij zonder 
vergunning. Hij plaatste hiermee zijn persoonlijke belangen boven het belang van de 
gemeenschap bij een goede ruimtelijke ordening. 

3. 
Beklaagde heeft beperkte strafrechtelijke voorgaanden: hij werd tweemaal veroordeeld voor 
verkeersinbreuken. 

I 
l 
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De gunst van de opschorting, zoals door beklaagde gevraagd, zou een onvoldoende signaal zijn 
om beklaagde de ernst van zijn gedrag te doen beseffen en hem te weerhouden van recidive. 
Uit niets blijkt dat de hierna opgelegde geldboete op onevenredige wijze de sociale 
declassering van beklaagde zou veroorzaken. 
Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete houdt de rechtbank er rekening mee dat 
intussen alles werd hersteld. 

De rechtbank gaat gelet op het relatief beperkt strafverleden van beklaagde in op de vraag van 
beklaagde om hem de gunst van het uitstel te verlenen voor een deel van de geldboete. 
Beklaagde moet beseffen dat dit een gunst is en dat het uitstel kan worden herroepen wanneer 
hij nieuwe misdrijven zou plegen.-

4. HERSTEL 

Gelet op de vaststellingen door de stad dat de plaats werd hersteld in de oorspronkelijke 
staat, is de herstelvordering zonder voorwerp. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

De stad stelde zich burgerlijke partij lastens beklaagde. Deze vordering is tijdig en 
regelmatig. Ze is ontvankelijk. 

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene die door zijn schuld aan 
een ander schade berokkent, verplicht deze schade Integraal te vergoeden, wat impliceert dat 
de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich ZOU hebben bevonden 
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld. Degene die schadevergoeding 
vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, 
een oorzakelijk verband bestaat; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich 
niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan. 

De stad stelt dat zij door de fouten van beklaagde schade heeft geleden, maar specifiek 
door dossier- en administratiekosten te maken. De stad vordert een provisionele 
schadevergoeding van één euro en een rechtsplegingsvergoeding van 180 euro. 

Beklaagde vraagt om deze vordering af tewijzen. 

De rechtbank wijst de vordering van de stad af. De schade wordt geenszins bewezen. De 
normale uitoefening van haar taak als overheid en de kosten die dit met zich meebrengt 
maken geen schade uit die in oorzakelijk verband staat met de bewezen misdrijven. 

Omdat het door beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk andere schade heeft veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 
van de Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 
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6. TOEGEPASTE WETIEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 junl1935, 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, 65, eerste lid, 66, 79, 80; · 
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 
justitie (B.S. 30.12.2011}, zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, Go; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet 11 van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W.10.2.1994; (uitstel); 
W et van 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art.1382: 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSP.RAAK ten aanzien van beklaagde 
burgerlijke partij - eiser t ot herstel DE STAD 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

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

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

en de 

veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten samen tot een GELDBOETE 
van 4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x8); 

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

verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT van de 
opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst 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 ten 
gevolge heeft gehad. 
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Bijdragen- vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van 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; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
54,76 euro overeenkomstig artikel ~1, 2~e lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 

december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
280,79 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

OP BURGERUJK GEBIED 

./' Vordering Stad 

De rechtbank verklaart de vordering van de burgerlijke partij Stad 
ongegrond . 

./' Overige burgerlijke belangen 

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

ontvankelijk maar 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken o·p DERTIEN JANUARI TWEEDUIZEND 

TW INTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid var 
Met~ van griffier 

.- ~ . ---... 
.. ;~::1 .:~::-., .. ''··,, 

substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift ~fg.eleve.ro 
h t Openbaar Mtntsterte. 

~:~der~onde, de ' 4. JAN. 'l020 
De griffier -.l:lOOfd van QteASt, 
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