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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTEL 

DE GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN DE 
STAD net burelen te 

⇒ Ter terechtzitting van 25 januari 2021 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. advocaat te 

BEKLAAGDE 

;eboren te op ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN: 

⇒ Ter terechtzitting van 25 januari 2021 niet aanwezig, evenmin 
vertegenwoordigd, aldus verstek makend 

1. TENLASTELEGGING 

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

afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

Op het perceel gelegen te 
eigendom van geboren te 

kadastraal gekend als 
op wonenae -ce 

meer bepaald een plat dak te hebben ingericht als dakterras in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning 
(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1 °, c}, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 •, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 

* * * 
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2. PROCEDURE 

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 kantoor Rechtszekerheid van de plaats waar het 
onroerend goed is gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 25 januari 2021. 

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

Beklaagde was niet aanwezig op de zitting en liet zich evenmin vertegenwoordigen alhoewel 
hij rechtsgeldig werd opgeroepen. Hij liet aldus verstek. 

3. 

3.1 

1. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Overzicht van de feiten 

Op 24 mei 2017 werd pv opgemaakt lastens beklaagde wegens een inbreuk op de 
VCRO bij het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning. Beklaagde werd op 20 
november 2017 met een aangetekend schrijven aangemaand om de overtreding ongedaan te 
maken tegen 20 december 2017. 

Oo 8 januari 2018 werd door de controleur van de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad 
vastgesteld dat er geen regularisatieaanvraag werd ingediend en de inbreuk niet 

ongedaan werd gemaakt. Concreet werd een plat dak als terras ingericht in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning van 3 maart 2008. De woning is volledig eigendom van 

beklaagde. 

2. 
Beklaagde verklaa rde op 27 februari 2018 dat hij zelf de woning had verbouwd. Hij woonde er 
sinds 2010. Het plat dak was toen reeds aanwezig. In 2015 had hij een terras aangebracht op 
het plat dak. Hij had hiervoor navraag gedaan bij de stad Daar stelde men dat er een 
stabiliteitsdossier diende te worden ingediend. Doordat hij zelf de verbouwing had gedaan, 
wist hij dat het dak stevig genoeg was om bijvoorbeeld een jacuzzi op te plaatsen. De planken 
vloer werd gelegd in 2015. In 2016 plaatste hij uittrekbare privacy schermen. Beklaagde ging 
zich bevragen bij de stedenbouwkundig ambtenaar. Hij wenste te regu lariseren. 

3. 
Op 25 juni 2018 werd er nog geen regula risatieaanvraag ingediend. 

Op 13 september 2018 werd beklaagde opnieuw verhoord. Hij ging een regularisatiedossier 
indienen zodra zijn financiële toestand dit toeliet. 
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Hij ging immers een architect onder de arm nemen en dat was duur. Tot nu toe had hij nog 
niets ondernomen. Hij ging straks contact opnemen met zijn advocaat. 

4. 
Op 22 februari 2019 was er nog geen regularisatieaanvraag ingediend. 

Bij gewone brief van 13 maart 2020 werd een herstelvordering ingediend bij het parket door 
de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de stad . De gsi vordert het herstel in 
de oorspronkelijke toestand, dit wil zeggen het verwijderen van alle wederrechtelijk geplaatste 
constructies binnen een term ijn van zes maanden onder verbeurte van een dwangsom van 200 
euro per dag. De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende een positief advies op 
28 februari 2020. Vanop het plat dak is immers een inkijk mogelijk op het naburige perceel. Dit 
veroorzaakt onaanvaardbare privacyhinder voor de bewoners en tast het rustige 
gebruiksgenot aan. De configuratie van de bebouwing op het perceel is van die aard dat elk 
gebruik van het plat dak als dakterras in ruimtelijk opzicht niet kan worden aanvaard zelfs 
indien er aanpassingswerken zouden worden uitgevoerd. Een minder verregaande vorm van 
herstel is dus niet aan de orde. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verbouwen zonder 
vergunning, namelijk het inrichten van een plat dak als dakterras in de periode van 1 januari 
2015 tot 1 januari 2017. 

2. 
Gelet op de vaststelling op 24 mei 2017 dat beklaagde een dakterras had ingericht op het plat 
dak achteraan zijn woning in strijd met de vergunning van 3 maart 2008 en zijn verklaring dat 
hij dit zelf had gedaan in 2015 en 2016, staat de schuld van beklaagde aan de feiten van de 
enige tenlastelegging vast. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank stelt vast dat de feiten onder de enige tenlastelegging zijn gepleegd met 
eenzelfde strafbaar opzet in de vervolgde periode, zodat de rechtbank overeenkomstig artikel 
65 lid 1 van het Strafwetboek, slechts één straf zal opleggen. 

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, gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagde ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 
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2. 
Beklaagde bouwde zonder vergunning een terras op zijn plat dak achteraan de woning zonder 
bekommerd te zijn om een vergunning en de hinder die hij hierbij veroorzaakte voor zijn buren. 

Beklaagde werd meermaals aangemaand om de situatie te regulariseren, maar beklaagde 
ondernam niets ondanks zijn beloftes. Intussen kon hij jarenlang genieten van zijn 
wederrechtelijk terras. De straf dient van aard te zijn beklaagde te doen inzien dat: de regels in 
het belang van een goede ruimtelijke ordening ernstig te nemen zijn. Beklaagde stelde zijn 
eigen belangen steeds voorop. 

3. 
Beklaagde is 44 jaar oud en werd reeds verschillende malen veroordeeld: tweemaal voor 
verkeersinbreuken en drie correctionele veroordelingen wegens vernieling, slagen aan een 
agent, weerspannigheid en smaad en het bezit van verdovende middelen. Beklaagde neemt 
het duidelijk niet nauw met de regels en normen in onze maatschappij. In die omstandigheden 
is de hierna bepaalde effectieve geldboete passend en noodzakelijk om beklaagde de ernst van 
de feiten te doen inzien en hem ervan te weerhouden nieuwe feiten te plegen. 

4. HERSTEL 

1. 
De herstelvordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de stad werd 
bij gewone brief van 13 maart 2020 ingeleid bij het parket. De gsi vorderde het herstel in de 
oorspronkelijke staat, namelijk de verwijdering van alle wederrechtelijke geplaatste 
constructies. Deze herstelvordering verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. De Hoge Raad las de herstelvordering in die zin dat het plat dak niet 
meer mag worden gebruikt en ingericht als dakterras. De herstelvordering is voldoende 
gemotiveerd, wettig en niet kennelijk onredelijk. Ze is gegrond. Een minder verregaande vorm 
van herstel is niet mogelijk omdat het misdrijf door de manifeste hinder vo.or de buren 
onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Het betalen van een meerwaarde zou de 
plaatsel ijke ordening geenszins herstellen. 

2. 
Het herstel is nog niet uitgevoerd en dus nog steeds noodzakelijk om een einde te ste llen aan 
de wederrechtelijk vastgestelde toestand. 
De hierna bepaalde termijn geeft beklaagde voldoende de nodige tijd om de herstelmaatregel 
uit te voeren. 

Gelet op het ta lmen van beklaagde om tot het volledige herstel over te gaan, wordt te recht de 
verbeurte van een dwangsom gevorderd. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een 
gepaste en noodzakelijke aansporing om het herstel uit te voeren. 
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De termijn die beklaagde thans nog voor de uitvoering van de herstelmaatre,gelen wordt 
verleend, brengt mee dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, 
Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelde pas de 
dwangsom zal kunnen verbeuren. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk 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.). 

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, 40, 65, eerste lid, 66; 
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). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van de eiser tot herstel de e:emeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur van de stad en BIJ VERSTEK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE van 3.000,00 EURO, zijnde een 
geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x6); 

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. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - 7e blad 

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; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

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

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
282,34 euro, meer de betekeningskosten van huidig vonnis. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 
de stad ontvankelijk en gegrond; 

beveelt op vordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur lastens 
beklaagde het herstel in de oorspronkelijke toestand van het plat dak 
gelegen op het perceel kadastraal gekend als afdeling 

hetgeen impliceert: het verwijderen van de inrichting tot terras 
(planken vloeren, uittrekbare privacyschermen, planten, ... ), het stopzetten van het 
gebruik van het dak als terras en de legale verwijdering van de door het herstel 
meegebrachte afvalstoffen. 

en dit binnen een termijn van zes maanden vanaf de dag dat dit vonnis in kracht van 
gewijsde is, onder verbeurte van een dwangsom van 200 euro per dag vertraging in 
nakoming van dit bevel lastens beklaagde; 

zegt dat de veroordeelde overeenkomstig art. 6.3.6 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de stad 
onmiddellijk met een beveiligde zending ervan op de hoogte brengt als hij de 
opgelegde herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd; 
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machtigt overeenkomstig artikel 6.3.4, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtel ijke 
Ordening de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de stad tot 
ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregel, indien beklaagde niet binnen de 
gestelde termijn overgaat tot herstel; 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op TWEEËNTWINTIG FEBRUARI 
TWEEDUIZEND EENENTWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de 013M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met biistand v..a.n eriffier 

substituut-procureur des Konings 




