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rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, sectie correctionele rechtbank 

In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

BEKLAAGDEN: 

1. 

2. 

RRN 
geboren te 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, die verstek laat gaan 

RRN 
geboren te 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, die verstek laat gaan 

1. TENLASTELEGGING 

op 

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

op 

Vonnisnr / 
p, 2 

functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een geldige 
vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, met 
uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavel ingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning 
te hebben uitgevoerd, hetzij na verva 1, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, ve rder te hebben uitgevoerd, 
namelijk 

pp het perceel gelegen te 
eigendom van 

en van 
wonende te 
notaris te 

geboren te 
geboren te 

kadastraal gekend als 
op 

op beiden 
bij aankoopakte van 05/06/2014 verleden door 

de voortuinstrook te hebben verhard met klinkers over een oppervlakte van 31 m2, om deze te 
gebruiken als parkeerplaats 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

te 
door 

tussen 19 april 2018 en 10 april 2019 

* * * 



Rolnummer Dertiende kamer 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, sectie correctionele rechtbank 

2. PROCEDURE 

Vonnisnr / 
p.3 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding door het openbaar ministerie waardoor de zaak 
aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 21 november 2022. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het openbaar ministerie. 

Beklaagden waren niet aanwezig op de zitting hoewel zij rechtsgeldig werden gedagvaard. 

3. 

3.1 

nam op 14 oktober 2022 de dagvaarding persoonlijk in ontvangst. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Overzicht van de feiten 

Beklaagden zijn samen eigenaar van de woning in de 

Op 9 augustus 2019 had de verbalisant ruimtelijke ordening vastgesteld dat er in de voortuin 
verharding werd aangebracht zonder vergunning. Er was wel een melding gebeurd, maar dat was niet 
voldoende. De verharding bestond uit kl inkers met een oppervlakte van ongeveer 31 vierkante meter. 
De strook werd gebruikt als parking. Aan de linkerzijde bevond er zich een kleine groenzone. De 
voortuinstrook had een verhardingsgraad van 90 %. 
Hiervoor werd er een aanmaningsbrief gestuurd op 3 september 2019. 

Op 22 januari 2020 bleek de verharding nog steeds aanwezig te zijn. 

verklaarde op 20 februari 2020 dat hij samen met zijn vrouw woonde 
in de Hij had een vijftal jaren geleden de woning verbouwd en dacht 
dat de parkeerplaats ook vergund was. Hij had de verharding twee of drie jaar geleden aangebracht. 
Het is immers zeer moeilijk parkeren in de st raat of de omgeving. Hij zou zijn architect raadplegen en 
eventueel regulariseren. 

verklaarde op 7 juli 2020 dat hij zijn architect had geraadpleegd en dat hij had gezegd 
dat de verharding in orde was door de melding in 2014. Hij was bereid om alsnog een 
omgevingsvergunning aan te vragen. 

De burgemeester van leidde een herstelvordering in bij het parket bij brief van 15 
februari 2022. De burgemeester wijst er op dat de verharding nog niet te zien was op de luchtfoto van 
2018. Tot op heden werden er geen stappen ondernomen om de situatie te regulariseren. De 
bur,gemeester vordert het herstel in oorspronkelijke toestand, namelijk het uitbreken van de 
klinkerverharding inclusief fundering en het beplanten van de vrijgekomen zone. Enkel de strikt 
noodzakelijke verharding naar de voortuin mocht behouden blijven. De burgemeester motiveert zijn 
vordering door te verwijzen naar het BPA dat voorziet in maximaal 50 % verharding, het ongewenst 
hard straatbeeld, de waterafvoer en de gevaarlijkheid op verkeerstechnisch vlak. De burgemeester 
stelde een herstelterm ijn van zes maand voor en vorderde een dwangsom van 100 euro per dag 
vertraging. 
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Vonnisnr / 
p.4 

De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende positief advies. De schaalgrootte was niet 
inpasbaar binnen de onmiddellijkP nmPPvinP. f>p andere voortuinstroken werden gekenmerkt door 
groenelementen, zoals in het BPP toorzien (m instens de helft moest groenstrook zijn). 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verharden van een voortuin
strook met kl inkers zonder vergunning tussen 19 april 2018 en 10 april 2019. 

2. 
Gel-et op de vaststel lingen en verklaringen in het strafdossier is de tenlastelegging voor beide beklaag
den bewezen. Het ten laste gelegde misdrijf vereist enkel algemeen opzet, dit is in casu doen wat door 
de vermelde bepalingen verboden is. Het eventueel bestaan van goeder trouw is hierdoor niet rele
vant. 
Beklaagden hadden zelf een onderzoeksplicht en de buitensporige verharding was in strijd met het 
BPA. Ook toen beklaagden aangemaand werden om te toestand te regulariseren, bleven zij jarenlang 
weigeren om de storende situatie aan te passen. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
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 beklaagden zoals die 
blijkt uit het strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die 
kent. 

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 trokken zich niets aan van de stedenbouwkundige voorschriften die een groenzone 
voorzagen van minimaal 50 % in de voortuin en legden de regels voor een goede ruimtelijke ordening 
naast zich neer om voor hun eigen gemak en de meerwaarde van de woning een verharde parking aan 
te leggen. Op die wijze werd een overbezetting van het perceel gecreëerd met negatieve gevolgen op 
visueel en verkeerstechnisch vlak en mogelijke gevolgen voor de waterhu ishouding. Vier jaar later werd 
de toestand nog niet geregulariseerd. 

3. 
Eerste beklaagde is oud en werd reeds tweemaal veroordeeld voor verkeersinbreuken en kreeg 
de gunst van de opschorting voor feiten van valsheid. 

Tweede beklaagde is oud en heeft nog een blanco strafverleden. 

Gel-et op het verstek van beklaagden heeft de rechtbank geen zicht op hun huidige sociale situatie of 
hun intenties naar de toekomst toe. 

Gelet op het voordeel dat beklaagden jarenlang poogden te behalen met de onvergunde aanleg van 
de parking, is een geldboete zoals hierna bepaald voor beide beklaagden passend. De rechtbank houdt 
bij het bepalen van de hoogte van de geldboete reken ing met de lange periode waarin zij reeds genot 
hebben gehad van de wederrechtelijk geplaatste verhardingen. 
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4. HERSTEL 

De rechtbank stelt vast dat er geen aanwijzing is dat de verharding zou zijn verwijderd waardoor de 
herstelvordering nog actueel is. 

De rechtbank is van oordeel dat de herstelvordering niet gesteund is op motieven die vreemd zijn aan 
de goede ruimtelijke ordening of die uitgaan van een opvatting over de goede ruimtelijke ordening die 
kennelijk onredelijk is. 

De schade die door het bouwmisdrijf is berokkend aan de goede ruimtelijke ordening, kan slechts 
worden opgeheven door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand. De verwijdering 
ervan is dus noodzakelijk. Eveneens blijkt hieruit dat het betalen van een meerwaarde niet volstaat als 
herstelmaatregel. 

Nu beklaagden in het verleden talmden om tot het herstel over te gaan of een regularisatie aan te 
vragen, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van 
beklaagden om tot herstel over te gaan indien regularisatie niet mogelijk is. Rekening houdend met de 
omvang van de uit te voeren herstelwerken, voorziet de rechtbank in een hersteltermijn van 6 
maanden. 

De lange tijd sedert dewelke beklaagden al konden overgaan tot het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand en de ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat 
er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een 
zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelden pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 

De rechtbank machtigt de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester om ambtshalve in de 
uitvoering van het herstel te voorzien wanneer beklaagden dit niet zelf binnen de gestelde termijn 
zouden doen (art. 6.3.4, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door beklaagden gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft 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 zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 
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, 186, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 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, 60; (opdeciemen); 
Art . 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro). 
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BESLISSING 

De rechtbank beslist BIJ VERSTEK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde, 

De rechtbank: 

ve rkla art eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

/ 
p. 6 

veroordeelt eerste beklaagde hiervoor tot GELDBOETE van 1.600,00 EURO, zijnde een geld
boete van 200,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 maanden. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van eerste 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 geweldda
den; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
52,42 euro overeenkomstig artikel 91, 2 de lid van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in st rafzaken; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprich
ting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van een 
bijdrage aan het Fonds van 24,00 euro. 

* * * 

Tweede beklaagde1 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt tweede beklaagde hiervoor tot GELDBOETE van 1.600,00 EURO, zijnde een geld
boete van 200,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 
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zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 maanden. 

Bijdragen -vergoeding 

De rechtbank: 

Kosten 

spreekt in hoofde van tweede 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 ge
welddaden; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
52,42 euro overeenkomstig artikel 91, 2de 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 op
richting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van 
een bijdrage aan het Fonds van 24,00 euro. 

* * * 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op heden 
begroot op de som van 392,12 euro, meer de betekeningskosten van huidig vonnis. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering van de burgemeester van 
grond; 

: toelaatbaar en ge-

beveelt aar het herstel in oorspronkelijke staat, meer con-
creet de volledige verwijdering van de niet vergunde verhardingen in de voortuinstrook, 
inclusief fundering Enkel de strikt noodzakelijke toegang 
naar de voordeur kan blijven. De vrijgekomen zone wordt met grond aangelegd en beplant; 

bepaalt ten aanzien van beide beklaagden de termijn voor de uitvoering van de werken op 
6 maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen; 

zegt voor recht dat elke beklaagde een dwangsom van 50 euro zal verbeuren per dag 
vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te rekenen vanaf het verstrijken van een 
termijn van zes maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen, wat geen 
dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek; 
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zegt voor recht dat de veroordee lden overeenkomstig art. 6.3.6 VCRO de gemeentel ij k steden
bouwkundig inspecteur of de burgemeester van Jnmiddellijk met een be
vei ligde zending ervan op de hoogte brengen als zij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig 
hebben uitgevoerd; 

zegt dat de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van of de burge
meester van indien de veroordeelden in gebreke blijven om de bevolen 
herstelmaatregel binnen de gestelde termijn vrijwillig uit te voeren, ze lf in de uitvoering ervan 
kunnen voorzien, overeenkomstig art. 6.3.4 §1, op kosten van de veroordeelden. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonn is is in openbare terechtzitting uitgesproken op 19 DECEMBER 2022 door de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit: 

, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Mi:>-1:--l'li-id;:mrl ,=i,riffiPr 

substituut Procureur des Konings, 




