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In de zaak va n het openbaar ministerie t egen:

geboren t e
op
van Belgische nationaliteit, RRN

. ingeschreven te

beklaagd van:

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek
A. Opt rekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018

Buiten de geva llen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaa mse Codex
Ruimtelijke Ordeni ng, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaa nde stedenbo uwkundige vergunning,
verkave lingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende
vergunni ng, hetzij na verval, ve rnietiging of het verstrijken van de te rmijn van de
betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunni ng, te
hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van de
voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk:
door een betonplaten afsluiting te hebben geplaatst
op het perceel gelegen te
kadastraal gekend als
eigendom van
geboren te
op
wonende te
{a rt. 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
Ru imtelij ke Ordening ; art . 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning)
Te

in de periode va n 10 mei 2017 tot en met 17 mei 2017 (stuk 16)

B. Functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een
geldige vergunning- feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017

Buiten de geva ll en bedoeld In de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, het functioneel samenb rengen van materialen waardoor een
constructie ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, het zij zonder voorafgaande
stedenbouwkundige vergunning, het zij in strijd met de vergunning, hetzij na verval,
vernietiging of het verstrijken van de termijn va n de vergun ning, hetzij in geval van
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schorsing van de vergu nning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld
in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk:
door een vloerplaat te hebben aangelegd
op het perceel gelegen te
eige ndom van
wonende te

, kadastraa l gekend als
ge boren te
op

(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 3 Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening)

Te

in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 31 oktober 2014 (stuk 16)

PROCEDURE

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging.
De dagvaarding werd regelmatig betekend.
De dagvaarding werd ingeschreven op 4 september 2020 op het kantoor rechtszekerheid te
Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is
van de tenlasteleggingen en ident ificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de
wetgeving inzake hypotheken.
Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de
Nederlandse taal.
De beklaagde werd gedagvaard om t e verschijnen op de openbare terechtzitting van 21 april
2020.
De zaak werd gelet op de getroffen maatregelen en restricties inzake mobiliteit van de
burger ingevolge de coronacrisis ambtshalve onbepaald uitgesteld.
De beklaagde werd opnieuw gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting
va n 20 oktober 2020.
De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitting van 15 december 2020.
2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 15 december 2020:
-

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door
procureur des Konings;

substituut-
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-

de beklaagde,
in haar middelen van verdediging, voorgedragen
door haarzelf, die de opschorting van de uitspraak van de veroordeling vraagt;

-

het positief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van
de uitspraak van de veroordeling.

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden.

STRAFRECHTELIJK

Feiten

De beklaagde is eigena res van het perceel gelegen aan de
Het perceel
is gelegen deels in woongebied en deels in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's
en volgens het bijzonder plan van aanleg nr.
deels in een groenzone type 2 en
deels in een zone voor wegenis.
Op 3 augustus 2017 stelde verbalisant
stedenbouwkundig ambtenaar bij de
stad
een proces-verbaal op lastens de beklaagde daar zij een vloerplaat had
aan gelegd met daarop een betonplaten afsluiting, zonder vergunning.
Op 20 november 2017 stuurde de beklaagde hieromtrent een brief naar het schepencollege
dewelke door dit college beantwoord werd op 21 december 2017. Op 23 november 2017
werd de beklaagde verhoord. De beklaagde verklaarde de opdracht te hebben gegeven om
de werken uit te voeren. Zij legde de vloerplaat in oktober 2014 aan en de betonplaten
afsluiting werd geplaatst rond half mei 2017. Ze had daarvoor contact opgenomen met de
dienst Stedenbouw van
die haar mondeling zou gezegd hebben dat zij betonplaten
zonder vergunning mocht plaatsen. Ze probeerde via de dienst van de stad
om een
regularisat ievergunning aan te vragen, maar men zou haar elke hulp weigeren. Daarom
schreef ze een brief naar het college va n burgemeester en schepenen (stuk 18 strafdossier).
Op 6 april 2018 verklaarde de beklaagde opnieuw dat de sta d
geen medewerking
verleende, ze zou thans een architect raadplegen om te kijken wat ze moet doen.
Op 10 september 2019 maakte de stad
haar herstelvordering aan het openbaar
ministerie over sa men met het positief advies van de Hoge Raad voor het
Handhavingsbeleid.
Op 24 maart 2020 werd aan de beklaagde een regularisatievergunning verleend door het
college van burgemeester en sch epenen va n de stad
voor wat betreft de aanleg van
de betonplaat achteraan in de tu inzone en het bouwen van een -tuinhuis/pergola op de
plaat . . Wat betreft de betonplaten en de aanleg van de vloerplaat stelt de
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regularisatievergunning: "Het verwijderen van de betonplaten omvatten een vrijwillig herstel

van werken die in overtreding met de wetgeving en zonder vergunning werden uitgevoerd.
Het plaatsen van een draadafsluiting met haag is vrijgesteld van vergunning".
De beklaagde stelde op de inleidingszitting van 20 oktober 2020 de betonplaten volledig
verwijderd te hebben.
In opdracht van deze rechtbank en kamer werd een nacontrole verricht door de politie.
Uit het navolgend proces-verbaal van 16 november 2020 blijkt dat hoofdinspecteur
op 9 november 2020 contact opnam met de technische dienst van de stad
verklaarde dat er inmiddels een omgevingsvergunning werd afgeleverd en kon geen
antwoord geven op de vraag of de zaak voor de stad
inmiddels geregulariseerd is. Ze
stelde dat de stad
geen nacontrole meer zou uitvoeren.
Op 11 november 2020 ging hoofdinspecteur
ter plaatse en stelde vast dat de
afsluiting bestaande uit betonplaten verwijderd werd en vervangen werd door een
draadafsluiting. De betonnen grondplaat werd in zijn volledige oorspronkelijke oppervlakte
behouden . De beklaagde stelde dat deze betonplaat behouden mocht worden van de stad

Beoordeling

Gelet op de gegevens van het strafdossier en in het bijzonder gelet op de vaststellingen van
de bevoegde ambtenaar van de stad
de politionele vaststellingen en de verklaring van
de beklaagde waarin zij de haar ten laste gelegde feiten niet betwistte, zijn de feiten in
hoofde van de beklaagde bewezen. De tenlastelegging werd ten andere door haar niet
betwist op de diverse terechtzittingen waarop deze zaak behandeld werd.

Straf
Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank naast de ernst van de feiten tevens
rekening met de begeleidende omstandigheden en de individuele persoonlijkheid van de
beklaagde zoals die onder meer kan blijken uit haar strafverleden.
De rechtbank gaat in op de vraag van de beklaagde haar de opschorting van uitspraak van
veroordel_ing te verlenen.
De beklaagde heeft een blanco strafrechtelijk verleden. Zij heeft uiteindelijk het herstel
uitgevoerd zoals het werd gevorderd. Er is geen blijvende schade of nadeel.
Het openbaar ministerie gaf een gunstig advies.
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De be klaagde voldoet aan de wett elij ke voorwaarden .
De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financieri ng van het
"Begrotingsfonds voor de j uridische tweedelijnsbijstand" (art ikel 4 § 3 en arti kel 5 §§ 1 en 1
va n de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begroti ngsfonds voor de juridische
tweedelijnsbij stand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro.
De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzake n betalen
{artikel 91, tweede lid van het Koninklij k Besluit van 28 december 1950 houdende het
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 50 euro.

DE HERSTELVORDERING

Gelet op de regularisatievergunning van 24 maart 2020 verleend door het college van
burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat de aanvraag van de regularisatievergunning
zoals ingediend door de beklaagde tevens betrekking had op "de bestaande afsluiting

betonplaten zal vervangen worden door een afsluiting met betonpalen met draad _en een
taxushaag aan de westkant van het perceel" en deze vergunning verleend werd met de
voorwaarde dat de beklaagde de wederrechtelijke betonplaten diende te verwijderen en
t enslotte gelet oo het navolgend proces-verbaal van 10 november 2020 waaruit blijkt dat
hoofdinspect eur
vast stelde dat de beton nen afsluiting volledig verwijderd werd en
vervangen werd door een draadafsluiting, ste lt de rechtba nk vast dat de herstelvordering
t hans zonder voorwerp is.

BURGERRECHTELIJK

Gelet op het moge lij ke bestaan van schade veroo rzaakt door de bewezen verklaarde
misdrijven worden de burgerlijke belangen ambtshalve aa nge hou den.

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen:
art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935;
art. 4 Wet van 17 apri l 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering;
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek va n Strafvordering;
art. 1, 2, 3, 7, 66, 100 St rafwet boek;
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952;
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit va n 28 decemb er 1950 houdende het algemeen
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reglement op de gerechtskosten in strafzaken;
art. 1 (§1, 1° en §2), 3, 5, 6, 13 van de Wet van 29 juni 1964;
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis

de rechtbank, recht doende op tegenspraak,

STRAFRECHTELIJK

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A en B, bewezen.
Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van 3
jaar vanaf heden.
Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro.
Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in
strafzaken van 50 euro.
Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op
292,15 euro.
Laat de kosten van de dubbele dagvaardingen voor het openbaar ministerie ten laste van de
Belgische Staat, begroot op 292,15 euro.

HERSTELVORDERING

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp.

BURGERRECHTELIJK

Houdt d.e burgerlijke belangen ambtshalve aan.
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 19 januari 2021
waarbij de voorschriften vervat in artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd.
Aanwezig:
voorzitter
subst ituut-procureur des Konings
griffier.

