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=> Ter terechtzitting van 09 september 2019 belden vertegenwoordigd 

1. 'TENLASTELEGGINGEN 

A. 

door mr. ; odvocoat te 

BIJ Inbreuk op de artikelen, 1, 2, 99 § 1-1" (en § 3), 146-1 ", 147, 148, 149 en 204 van het 
decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 mei 1999 (BS 08.06.1999) 
de bij artikel 99 § 1-1" bepaalde handelingen, werken of wijzigingen zonder voorafgaande 
vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of In stand gehouden, door namelljk zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd, op een grond één of meer 
vaste Inrichtingen te hebben geplaatst, een bestaande vaste Inrichting of bestaand bouwwerk 
te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, met uitzondering van 
lnstandhoudlngs- of onderhoudswerken, die geen betrekking nebben op de stabiliteit: 

meer bepaald het uitbreiden van een garage, met daarboven een volledige verdieping, 
alsook het voorzien van een lul fel, achterdeur en betonnen trap, zonder vergunning. 

te op niet nader te bepalen data In de periode van 01.01.2007 tot 01.09.2009 
(zie stuk 3 en 51); 

op het perceel, gelegen te · 

als . eigendom van 

! op wonende te 
• bij aankoopakte van 09.08.2006 verleden door notaris t : te 

, kadastraal gekend 
, geboren te 

1 

' 

i 
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B. 

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 146-1°, 147, 148, 149 en 204 van het decreet houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 mei 1999 (BS 08.06.1999), de bij artikel 99 § 1-
1• bepaalde handelingen, werken of wijzigingen in strijd met" de vergunning te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden door namelijk In strijd met de voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning van het college van burgemeester en schepenen van de Stad 

. dd. 29.05.2007 bij het bouwen, het plaatsen op een grond van ��n of meer vaste 
Inrichtingen, het afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden van een bestaande vaste 
Inrichting of bestaand bouwwerk, met uitzondering van instandhoudings- of 

onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit, navolgende aspecten of 
voorwaarden niet In acht te hebben genomen namelijk: 

meer bepaald het bouwen van een extra badkamer op de eerste verdieping, het vergroten 
van de woning en het terras, alsook het plaatsen van een extra raam aan de rechterzljgevel 
van het achtergebouw, In strijd met de vergunning; 

te . ; op niet nader te bepalen data In de periode van 01.01.2007 tot 01.09.2009 
(zie stuk 3 en 51); 

op het perceel, gelegen te � 

als · eigendom van 
1 op wonende te • 

c. 

bij aankoopakte van 09.08.2006 verleden door notaris : te. 

, kadastraal gekend 
, geboren te 

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 
als 

op . 

bij aankoopakte van • 

I 1 
en eigendom van 

, wonende te ' 
verleden door notaris 

, kadastraal gekend 
, geboren te 

te 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1• van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Orden ing: 

a)het optrekken of plaatsen van een constructie 
c)het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 
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meer bepaald het bouwen of vergroten van de woning In strijd met de vergunning, en het 
bouwen van een badkamer op het gelijkvloers en garage met verdieping, zonder vergunning: 

Te _ op niet nader te bepalen data In de periode van 01.09.2009 tot 08.03.2013 
(zie stuk 3, 18 en 51). 

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

2. f>ROCEDURE 

" . . 

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 september 2019. 

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

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor en ingeschreven In het 
vergunningenregister. De dagvaarding Is ontvankell)k. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

Op 8 maart 2013 stelt de gemachtigd ambtenaar van de Stad . vast dat op de 
1 te ' , vergunnlngsplichtige werken werden uitgevoerd 
In strijd met de vergunning: 

De verbouwing met 0,6 m dieper gemaakt dan vergund. 
Zonder vergunning werd een badkamer gebouwd op het gelijkvloers. 
In de eethoek werd ook een extra raam geplaatst. 
Het terras werd groter gemaakt dan vergund. 
Men heeft aan de bestaande garage bijgebouwd: de garage werd 1,3 m breder en 
3 m dieper gebouwd In metselwerk met daarop een 11olledlge verdieping, zodat 
het gebouw een volledige hoogte heeft van 5,6 m. Op h�t gelijkvloers werd 
achteraan een deur en een betonnen trap voorzien om naar boven te gaan. Aan de 
zuidkant steken houten balken 0,5 meter uit als luifel. 

De staking van de werken werd bevolen, een beslissing die door de stedenbouwkundige 
inspecteur werd bekrachtigd. 

Volgens het BPA mag de garage slechts 3 meter hoog zijn. 
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Tweede beklaagde verklaart In verhoor het volgende. Ze hebben zelf de werken uitgevoerd, 
zonder het toezicht van een architect. Het.terras is inderdaad iets groter geworden door het 
gebruik van grotere tegels. De extra badkamer heeft zij beslist: ze hebben drie kinderen en ze 
vonden het handig om een extra douche te plaatsen op de benedenverdieping. Daar de 
keuken anders Is geplaatst, is ook het raam verplaatst. Ze wensen een regularisatie. Op de 

garage stond een houten duivenhok. Ze dachten dat dit vergund was en dat ze de houten 
constructie mochten vervangen door een nieuwe stenen constructie. Ook hier wensen ze een 
regularisatie voor te verkrijgen. 

Er werd geen regularlsatlevergunnlng aangevraagd. Door de stad werd een herstelvordering 
genomen. De stad vraagt bouw- of aanpassingswerken voor de eerste verdieping van de 
garage en neemt een meerwaardevordering voor de overige Inbreuken. De herstelvorderlng 
verkreeg het positief advies van de hoge raad voor het handhavingsbeleid. 

De stad vordert enerzijds de volgende aanpassingswerken: 

Het afbreken van de eerste verdieping van de garage zodat het gebouw hersteld 
wordt naar. de vergunde toestand; 
Binnen een termijn van 6 maanden; 
Waarbij de veroordeelde zich rechtsgeldig kan kwijten bij een herstel in de vorige 
staat door het Integraal verwijderen van de verdieping van de garage. 
Onder verbeurte van een dwangsom van 200 euro voor elke veroordeelde per dag 
vertraging. 
Met uitsluiting van een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bls van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Voor het overige vordert de stad een meerwaarde van 12.228,99 euro, waarbij de 
veroordeelde zich rechtsgeldig kan kwijten binnen de termijn van één jaar door het terrein te 
herstellen naar de vergunde toestand. 

Met machtiging aan het bestuur om ambtshalve In herstel te voorz.len. 

Beklaagden werden uitgenodigd voor een herverhoor doch hebben zich niet aangeboden. De 
toestand ter plaatse Is eind 2015 en eind 2016 dezelfde gebleven. 

Beklaagden werden gedagvaard op 10 augustus 2017. 

Op de terechtzittingen van 19 februari 2018 en 18 juni 2018 werd de behandeling van de zaak 

uitgesteld op vraag van beklaagden met het oog op een regularisatie door beklaagden. 

Op 17 september 2018 verkregen beklaagden een omgevingsvergunning waarin beklaagden de 
toelaflng verkregen om de woning uit te breiden en de verdieping op de garage te slopen. 

Op de terechtzitting van 22 oktober 2018 werd het openbaar ministerie verzocht om een 
nacontrole te doen. Op 7 januari 2019 werd vastge'steld dat de Illegale verdieping werd 
verwijderd. 
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3.2 Bespreking van de schuldvraag 

l. 

6eblad 

De feiten van de tenlasteleggingen A, B en C situeren zich In de tijd in de periode van 1 januari· 
2007 tot 8 maart 2013. Voor zover bewezen werden ze gepleegd met eenzelfde misdadig 
opzet en leveren zij een voortgezet misdrijf op, waarbij de verjaring pas begint te lopen op de 
dag waarop het laatste feit werd gepleegd, nl. 7 maart 2013. De ten laste gelegde feiten 
betreffen een wanbedrijf met een verjaringstermijn van vijf jaar. De verjaring van de 
strafvordering werd geldig gestuit op de terechtzitting van 19 februari 2018 waarop de 
behandeling werd uitgesteld op vraag van de beklaagden. Sinds 19 februari 2018 Is geen 
termijn verstreken langer dan vijf jaar; de strafvordering is nog niet vervallen door verjaring. 

2. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het zonder voorafgaande 
vergunning uitbreiden van een garage met daarboven een volledige verdieping, alsook het 
voorzien van een luifel, achterdeur en betonnen trap, alsook het In strijd met de vergunning 
bouwen van een extra badkamer op de eerste verdieping, het vergroten van de woning en het 
terras, alsook het plaatsen van een extra raam aan de rechterzijgevel van het achtergebouw. 

Deze feltelljke gedragingen maakten van 1 januari 2007 tot 1 september 2009 een Inbreuk uit 
op art. 99, §1, 1• van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de rulmtelljke 
ordening (Stedenbouwdecreet 1999) en waren toen strafbaar gesteld door artikel 146 
Stedenbouwdecreet 1999 met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een 
geldboete van € 26 tot € 400.000 of met een van die straffen alleen. Vanaf 1 september 2009 
to! 8 maart 2013 waren ze een inbreuk op art. 4.2.1, 1 • van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (VCRO) en waren ze strafbaar gesteld door art. 6.1.1, 1• VCRO met een 
gevangenisstraf van 8 dagen tot vijf jaar en een geldboete van C 26 tot C 400.000 of met een 
van die straffen alleen. 

De te last gelegde feitelijke gedragingen maken op heden nog steeds een misdrijf ult. Vanaf 1 
maart 2018 tot op heden zijn de feiten strafbaar gebleven op grond van de artikelen 4.2.1, 1° 
en 6.2.1,1 ó VCRO. De strafmaat is nog steeds dezelfde gebleven. 

3. 
Gelet op de duidelijke vaststellingen In het strafdossier zijn de tenlasteleggingen A, B en C voor 
belde beklaagden bewezen. Uit het strafdossier blijkt ook dat belde beklaagden hebben 
bijgedragen tot het misdrijf. Op de terechtzitting van 9 september 2019 werden de feiten ook 
niet betwist. 

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, Ben C samen, met name de zwaarste. 
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Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die leent. 

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 stoorden zich duidelijk niet aan de vergunnlngspllcht. Zij wijzigden hun woning 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning en In strijd met een vergunning enkel 
rekening houdend met hun eigen wensen en noden. ZIJ plaatsten daarmee hun eigen belang 
boven het belang van een goede ruimtelijke ordening. 

3. 
Eerste beklaagde heeft strafrechtelijke voorgaanden. Hij werd driemaal veroordeeld voor 
verkeersinbreuken, en éénmaal correctioneel. Eerste beklaagde kan wel nog van alle gunsten 
genieten. 

·rweede beklaagde werd tweemaal veroordeeld voor verkeersinbreuken. 

Beklaagden verzochten de rechtbank om hen de gunst van de opschorting te verlenen. De 
raadsman van beklaagden wees er op dat tweede beklaagde als vertaler werkt voor het parket 
en de onderzoeksrechter In terrorismedossiers en dat een veroordellng schade zou kunnen 
toebrengen. Het openbaar ministerie adviseerde de gevraagde opschorting positief. 

4. 
Gelet op het beperkt strafrechtelijk verleden van beklaagden en de inspanningen die zij 
geleverd hebben om de bouwmisdrljven te regulariseren, gaat de rechtbank In op het verzoek 
van beklaagden om hen de gunst van de opschorting te verlenen. 
Een veroordeling zou ook van aard kunnen zijn de werksituatie van tweede beklaagde in gevaar 
te brengen. 
De openbare orde en maatschappij worden voldoende gevrijwaard door de opschorting. De 
beklaagden voldoen aan de wettelijke voorwaarden gezien zij daarmee Instemmen en nog niet 
zijn veroordeeld tot een criminele straf of een hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes 
maanden of tot een gelijkwaardige straf die In aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bls van het Strafwetboek. 

4. HERSTEL 

Gelet op het vastgestelde herstel door de gemeentelijk stedenbouwkundig Inspecteur op 7 
januari 2019, Is de vordering tot herstel zonder voorwerp. 
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5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Se blad 

Er zijn geen aanwijzingen dat er burgerlijke belangen zijn die niet In staat van wijzen zijn, zodat 
de rechtbank de burgerlijke belangen niet ambtshalve aanhoudt. 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegglngen; 

Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 2 1  tot 24, 31tot37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 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). 

UITSPRAAK 

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, B en C; 

GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van eerste beklaagde 
gedurende een proeftermijn van drie Jaar. 

Blidrage ·vergoeding 

De rechtbank: 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds v.an 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 

strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2dc lid en 148 van het konlnklljk 

besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 

strahaken. 

• • * 
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2. : 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHUlOIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, B en 
C; 

GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van tweede beklaagde 

gedurende een proeftermijn van drie jaar. 

Blldrage - vergoeding 

De rechtbank: 

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

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 

straf procedure van 54, 76 euro overeenkomstig artikel 91, 2dc lid en 148 van het koninklijk 

besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de.gerechtskosten In 

straflaken. 

• • 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelllk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 273,48 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

Alles gebeurde In de Nederlandse toa/ overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op VEERTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

, rechter, voorzitter van de Dl3M ka met, 

In aanwezigheid van. 
�lffler 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan hel Openbaar Mi n isterie. 

Eerste substituut-procureur des Konings 

Oanderm�nde, de 1 6 -10- 2019 De gnffler-hoofd van dienst, 

griffier-hoofd van dienst 




