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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

, geboren te op , ingeschreven te 
( :) , van Belgische nationaliteit, RRN 

beldaagd van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A. 

Hetzij zonder voorafgaande 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, bepaalde handelingen te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden, nameliJk 

op het perceel gelegen te 
gekend als 

op 
, eigendom van 

, wonende te 

, kadastraal 
, geboren te 

zonder voorafgaande vergunning, het reliëf van de bodem aanmerkelijk te hebben gewijzigd, 
onder meer door de bodem aangevuld te hebben, opgehoogd, uitgegraven of uitgediept te 
hebben waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt in strijd met artikel 4.2.1.4° van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

meer bepaald: een waterloop nr. 4 over de volledige breedte te hebben gedempt en 
overwelfd 

Te :, op 18 maart 2015 {stuk 5) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel6.1.1. al.11° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

B. 

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 , kadastraal 
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gekend als eigendom van 
, wonende te 

, geboren te 

op 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1" van de Vlaamse Codex 
Ru imtelijke 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: een grindterras te hebben aangelegd 

Te op 18 maart 2015 (stuk 5) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1 r van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 16 mei 2019 ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te 
. Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van 

de tenlasteleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving Inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregister (art. 6.2.1. 

VCRO). 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 18 juni 
2019. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 19 november 2019 
en 17 maart 2020. 

De zaak werd op de terechtzitting van 19 november 2019 in zijn geheel voor de zetel in zijn 
huidige samenstelling hernomen. 
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2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzittingen: 

De herstelvordering van de herstelvorderende overheid, de burgemeester van de 
stad , vertegenwoordigd door meester , advocaat te 

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

:, substituut-

de beklaagde, 
voorgedragen door haarzelf. 

in haar middelen van verdediging, 

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

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

Op 18 maart 2015 ste lde controleur vast dat op het terrein 
ter hoogte van de achterste perceelsgrens de 

aanwezige gracht (waterloop nr. 4) gedempt werd over de volledige breedte mits het 
voorzien van een pvc-buis. Bovenop de aangevulde grond werd een grindterras aangebracht. 

Gezien deze werken niet voor vergunning vatbaar zijn, werd door de controleur op 31 maart 
2.015 aan de beklaagde een aanmaning verstuurd met het verzoek aanpassingswerken uit te 
voeren, namelijk het verwijderen van het grindterras en de aanvulgrond zodoende de 
gracht/wadi te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand. 

De beklaagde betwistte dit en verwees onder meer naar de overwelving van de gracht van 
het aanpalend percee l d.d. 8 augustus 1968. Aan de beklaagde werd duidelijk gemaakt dat 
er thans geen overwelvingen aan grachten en waterlopen meer worden toegestaan omdat 
deze grachten naast afvoer van het oppervlaktewater in het bijzonder een bufferende 
functie vervullen in geval van hevige regenva l in zeer korte periode. 

Bij een plaatsbezoek van 26 augustus 2015 werd vastgesteld dat enkel het gebruik van het 
grindterras werd stopgezet. Gezien de beklaagde toen de Intentie niet had om de waterloop 
in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen, werd· op 15 september 2015 een proces
verbaallastens haar opgesteld. Foto's van de vaststellingen werden aan het dossier gevoegd 
alsook de aanmaning van 31 maart 2.015 aan de beklaagde, het ant woord van de beklaagde 
van 27 mei 2015 en het antwoord van controleur d.d. 3 juni 2015 hierop. 

De beklaagde werd verhoord op 31 oktober 2015. Ze stelde dat er een inspectieput 
aanwezig is en dat de doorgang van de buis volledig vrij is zodat h~t rein igen van de gracht 
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nog steeds mogelijk Is. Door de afvoer lager te leggen dan alle andere percelen van de buren 
zorgt zij ervoor dat de percelen vrij zijn van mogelijke overstromingen. De afvoerbuis werd 
aangesloten op de bestaande riool van de buurman. Ze liet de gracht overwelven om 
verdere verwildering tegen te gaan en heeft derhalve - volgens haar - met de beste 
bedoelingen gehandeld. 

Op 25 januari 2016 maakte het parket van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen 
afdeling Gent een kopie van het strafdossier aan het College van Burgemeester en 
Schepenen van de stad over met de vraag om hun eventuele herstelvordering over te 
maken. Dit werd herinnerd op 12 juli 2016, 12 oktober 2016 en 11 januari 2017. Op 24 
januari 2017 deelde stad haar herstelvordering mee, meer bepaald het herstel in de 
oorspronkelijke toestand door het grindterras te verwijderen en de gedempte gracht terug 
open te maken, om zo de functie van de gracht als buffer te herstellen. De Hoge Raad voor 
het Handhavingsbeleid verleende positief advies op 23 maart 2017. 

Op 23 maart 2017 stuurde de beklaagde een e-mail met 3 bijlagen naar de dienst toezicht 
van de stad met als titel 'reactie op herstelvordering'. Deze bijlagen werden niet aan 
het strafdossier gevoegd. Op 10 april 2017 stelde dienst toezicht de beklaagde ervan in 
kennis dat de door haar uitgevoerde werken niet voldoen aan de herstelvordering. 

Op 6 mei 2019 ging het parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent over tot dagvaarding van de 
beklaagde. 

Beoordeling 

Uit de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak op de terechtzitting is 
gebleken dat de feiten onder de tenlasteleggingen A en B bewezen zijn in hoofde van de 
beklaagde. 

De rechtbank steunt zich daarbij op de vaststellingen van de dienst toezicht van de stad 
, het verhoor van de beklaagde en het niet langer betwisten van deze tenlasteleggingen 

door de beklaagde op de terechtzittingen van 19 november 2019 en 17 maart 2020. 

Straf 

De onder A en B ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts 
één straf moet worden opgelegd. 

De beklaagde heeft op 18 maart 2015 zonder zich te schikken naar de geldende 
regelingeving inzake ruimtelijke ordering een waterloop nr. 4 over de volledige breedte 
gedempt en overwelfd en vervolgens daarop een grindterras aangelegd. 
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Het gegeven dat de beklaagde hierbij geen kwade bedoelingen voor ogen had, ontneemt het 
strafbaar karakter van de door haar gepleegde onachtzaamheidsmisdrijven niet. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming 
van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de beklaagde zich niet 
ongestraft boven de wet kan stellen. De straf moeten ook van aard zijn de beklaagde ervan 
te weerhouden opnieuw dergelijke feiten te plegen. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagde werd veroorzaakt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, polit ie en justitie brengt voor de 
gemeenschap een grote kost met zich mee. 

De beldaagde beschikt over een blanco strafrechtelijk verleden. Op de terechtzitting van 17 
maart 2020 stelde het openbaar ministerie dat inmiddels volledig herstel werd bereikt 
waardoor het bouwmisdrijf is opgeheven. Zij vorderde om aan de beklaagde de gunst van de 
opschorting te verlenen. De beklaagde verklaarde zich daarmee akkoord op de t erechtzitting 
van 17 maart 2020. 

Gelet op het gunstig strafrechtelijk verleden van de beklaagde alsook het gegeven dat de 
beklaagde vrijwillig overging tot integraal herstel, oordeelt de rechtbank dat aan deze 
beklaagde de gunst van de opschorting kan worden verleend. Deze gunst alsook de 
confrontatie van de beklaagde met politie en justitie, zal de beklaagde afdoende op het 
ontoelaatbare van haar handelen wijzen en haar ertoe aanzetten om in de toekomst 
dergelijke inbreuken niet meer te begaan. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

Vordering tot herstel 

Gelet op de brief van 13 maart 2020 van de raadsman van de stad waaruit blijkt dat na 
een controle ter plaatse vastgesteld werd dat het bouwmisdrijf volledig is opgeheven, stelt 
de rechtbank vast dat de herstelvordering zoals Ingeleid bij het parket van de Procureur des 
Kon ings afdeling Gent op 24 januari 2017, zonder voorwerp is. 

BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door de bewezen verklaarde 
misdrijven, worden de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 
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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 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
art.1 (§1, 1° en §2), 3, 5, 61 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 1 
jaar vanaf heden. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
256,52 euro. 

Vordering herstel 

Verklaart de vordering tot herstel van de burgemeester van de stad zonder voorwerp. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtsha lve aan. 
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 21 april 2020. 

waarbij de voorschriften vervat in artikel195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 

substituut-procureur des Kon ings 

griffier. 
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