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1.

TENLASTELEGGINGEN

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek
Aanmerkelijk w ijzigen van reliëf van bodem zonder of in st rijd met een geldige vergunning feiten vanaf 01 maart 2018

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. t ot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, het aanmerkelljk wijzigen van het reliëf van de bodem, onder meer door
de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de
functie van het terrein wijzigt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning,
verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende
vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de
termij n van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende
vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk:
oo het perceel gelegen te
eigendom van
en van
wonende te

kadastraal gekend als
, geboren te
o~
geboren te
op
beiden
bij akte d.d. 28 oktober 2010 verleden door notaris
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door een oprit te hebben aangelegd in strijd met de voorwaarden, opgelegd in de
stedenbouwkundige vergunning van 6 februari 2018
(art. 4.2.1., 4°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelij ke
Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lld 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning,
vóór 1 maart 2018 strafbaar door art. 6.1.1. lid 1, 1• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening )
TE
in de periode van 6 februari 2018 (datum vergunning • stukken 39 e.v.) tot en
met 31 augustus 2018 (stuk 44)

*
2.

*

*

PROCEDURE

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij
de rechtbank.
De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar het
onroerend goed is gelegen.
De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting va n 26 oktober 2020.
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige
partijen.

3.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1

Overzicht van de feiten

1.
Na een klacht van de buren gin,;i de politie samen met een technisch medewerker stedenbouw
van de gemeente
op 20 juni 2018 naar dE
in
) aar bleek dat
in zijn woning een extra bouwlaag zou hebben
aangebracht die niet vermeld stond in het origineel bouwplan. Hierdoor zou de naburige
bewoner wateroverlast hebben.
Bij de opmeting bleek er van de straatkant naar de garage toe een veel sterkere helling te zij n
dan vergund. (Op 4m (+60cm) helling lScm/m, op 8m (+108 cm) helling 12cm/m en op 12m
(+137 cm) helling 7,3 cm/m). Daarnaast bleek ook de voorgevel onvergund te zijn.
De plaats is gelegen in woongebied. In de oorspronkelijke vergunning van 20 september 2011
werd een woning met aparte garage vergund. Er werd een inrit met grasdallen voorzien.
Op 6 februari 2018 werd er een regularisatievergunning verleend met volgende voorwaarden:
-het terrein mag niet worden opgehoogd. De oprit moet een hoogte van 78 cm overbruggen
tussen straatniveau en vloerpell garage over een lengte van 22 meter of gemiddeld 3,6 cm per
meter.
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-De aanpalende buur mag geen hinder van wateroverlast ondervinden.
Er werd onderhandeld tussen de buren om tot een akkoord te komen, maar dit bleek
uiteindelijk niet gelukt te zijn.
Regularisatie zou niet mogelijk zijn volgens de dienst stedenbouw van de stad

2.
werd verhoord op 5 februari 2019. Hij verklaarde dat de werken in 2011
begonnen en dat de woning door hen in gebruik werd genomen in 2013. Hij ging een
reeularisatievergunning aanvragen. Hij liet een getypte verklaring voegen van zijn schoonvader
waarin uitgebreid wordt gesteld dat de stad
en de politie niet correct
hebben gehandeld en samenspannen met de buurman.
voegde foto's aan het dossier waaruit moet blijken dat de oprit niet in
2011 werd aangelega maar in 2018.
Beklaagde werd in 2019 nog verschillende malen uitgenodigd voor verhoor. Hij stelde weinig
tijd te hebben en vroeg zich af of dit wel nodig was. Uiteindelijk reageerde hij niet meer. Het
dossier werd daarom afgesloten zonder bijkomend verhoor.

3.
Bij brief van 20 december 2019 werd een herstelvordering ingeleid bij het parket samen met
een gedeeltelijk positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. De
burgemeester vorderde met betrekking tot de oprit aanpassingswerken en uitvoering volgens
de vergunning en voor de gevelwijziging, toegang naar een ondergronds kelderniveau een
meerwaarde.
De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering gaf een positief advies over het gevorderde
herstel van de oprit, maar een negatief advies met betrekking tot de meerwaarde. Beklaagden
hadden Immers een vergunning gevraagd voor deze ondergrondse garage en die werd
gemotiveerd geweigerd, onder meer stellende dat een ondergrondse garage niet past in de
omgeving en de goede ruimtelijke ordening schaadt. De Raad meende dat enkel
aanpassingswerken een passende herstelmaatregel zijn.
4.
Beklaagde werd op 30 maart 2020 gedagvaard enkel voor het aanmerkelijk wijzigen van het
reliëf, namelijk door een oprit te hebben aangelegd in strij d met de voorwaarden opgelegd bij
vergunning van 6 februari 2018. De overige vermeende inbreuken werden door het parket
geseponeerd gelet op de verjaring (werken uitgevoerd in 2011).

3.2

Bespreking van de schuldvra ag

1.
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens een aanmerkelijke
reliëfwijziging zonder vergunning, namelijk door het aanleggen van een oprit in de periode van
6 februari 2018 tot en met 31 augustus 2018.
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2.
Beklaagde betwist de feiten en stelt dat de oprit conform de vergunning van 20 september
2011 en 6 februari 2018 is. Hij heeft in plaats van grasdallen een middenstrook van grind
gemaakt wat op het gebied van afwatering even doeltreffend zou zijn.

3.
Gelet op de opmetingen die gebeurd zijn op 20 juni 2018, de foto's in het strafdossier (de
rechtbank verwijst naar de foto nummer 6 van de neergelegde stukken van de burgerlijke
partij van de toestand voor de ophoging}, en de foto's van hopen zand op de oprit, is het voor
de rechtbank wel degelijk bewezen dat er een aanmerkelijke reliëfwijziging is gebeurd van de
oprit in strijd met de vergunning. De vergunning van 6 februari 2018 bepaalde dat de oprit
naar de alleenstaande garage moest gerealiseerd worden met een hellingsgraad van 3%
afhellend naar de straat. Het terrein mocht niet opgehoogd worden. Over een lengte van 22
meter naar de garage mocht er slechts gemiddeld 3,6 cm per meter helling zijn. Dit is blijkens
de opmetingen geenszins het geval. (Op 4m (+60cm} helling 15cm/m, op 8m (+108 cm} helling
12cm/m en op 12m (+137 cm} helling 7,3 cm/m}
De schuld van beklaagde aan de feiten van de enige tenlastelegging staat vast.

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
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.

2.
Beklaagde trok zich niets aan van de voorwaarden opgelegd in de vergunning voor de aanleg
van zijn oprit. Hij plaatste zijn eigen belangen hiermee boven die van de goede ruimtelijke
ordening. De feiten zijn hierdoor bijzonder laakbaar.

3.
Beklaagde is 39 jaar oud en heeft een blanco strafregister. Gelet op het feit dat nog geen
herstel werd bereikt is de gunst van de opschorting geen passende straf en is de hierna
bepaalde geldboete noodzakelijk en passend als maatschappelijk signaal en om beklaagde de
ernst van de feiten te doen inzien en hem ervan te weerhouden nieuwe misdrijven te plegen.
Omwille van zijn blanco strafregister zal de rechtbank een deel van de geldboete opleggen met
de gunst van het gewoon uitstel. Dit is een gunst en het uitstel kan worden herroepen wanneer
beklaagde nieuwe misdrijven zou plegen.

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde -

4.

t

6e blad

HERSTEL

1.
De herstelvordering van de burgemeester van de gemeente
werd bij gewone brief van
20 december 2019 ingeleid bij het parket. De gemeente
vorderde aanpassingswerken
voor de oprit en een meerwaarde voor het uitvoeren van niet vergunde gevelwerken, toegang
naar een ondergronds kelderniveau dat als ondergrondse garage moest dienen.
Een herstelvordering moet noodzakelijk geënt zijn op een bewezen misdrijf. Aangezien
beklaagde enkel werd vervolgd en veroordeeld voor de ophoging van de oprit, is de
herstelvordering voor het overige in elk geval niet gegrond.
De herstelvordering verkreeg wat de aanpassingswerken aan de oprit betreft een positief
advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. De gemeente vraagt een aanpassing
van de oprit volgens de afgeleverde voorwaardelijke vergunning binnen een termijn van drie
maanden onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging.

2.
De herstelvordering is voldoende gemotiveerd, wettig en niet kennelijk onredelijk. Ze is
gegrond. Het betalen van een meerwaarde volstaat niet om de plaatselijke ordening te
herstellen. De herstelvordering is ook nog actueel nu niet blijkt dat beklaagde iets aan de
situatie heeft veranderd.
Overeenkomstig artikel 6.3.4 §1 VCRO dient te worden beslist dat zowel de gemeentelijk
stedenbouwkundig inspecteur als de burgemeester van de gemeente
ambtshalve in de
uitvoering van het herstel kunnen voorzien indien beklaagde in gebreke blijft.
De burgemeester vordert de niet-nakoming van het bevel tot uitvoering van het herstel te
sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom.
Gelet op het talmen van beklaagde in het verleden om een einde te stellen aan de
wederrechtelijke toestand veroorzaakt door het misdrijf wordt terecht de verbeurte van een
dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot herstel. De hierna uitgesproken
modallteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van beklaagde om hiertoe zelf
over te gaan.
De lange tijd sedert dewelke beklaagde reeds konden overgaan tot de uitvoering van het
herstel en iets ruimere termijn welke hem thans hiertoe nog wordt verleend brengen mee dat
er geen reden is om bij toepassing van art.138Sbis, laatste álinea Ger.W. nog een zekere
termijn te bepalen waarna de veroordeelde pas de dwangsom zal verbeuren.

5.

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

1.
en
stelden zich burgerlijke partij lastens beklaagde. Deze
vordering is tijdig en regelmatig. Ze Is ontvankelijk.

1 .
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Burgerlijke partijen zijn de buren van beklaagde. Zij stellen waterschade te ondervinden
doordat beklaagde geen grasdallen heeft gebruikt, de juiste hellingsgraad niet werd
gerespecteerd, de juiste totaalhoogte van de oprit niet werd gerespecteerd, geen realistische
waterkering heeft voorzien op de perceelsgrens, ...
Burgerlijke partijen vragen het herstel in natura voor zover de rechtbank niet zou ingaan op de
officiële herstelvordering. Daarnaast vragen zij een provisionele schadevergoeding voor
materiële schade van 1 euro. Zij beweren dat er vochtplekken ontstaan binnen in huis en aan
de buitenzijde en er voegen barsten en leggen foto's neer van deze watervlekken. Dit vraagt
steeds opnieuw opkuis en herstellingswerken. Ook vorderen zij een morele schadevergoeding
van 350 euro voor de stress en hinder die zij ervaren naar aanleiding van het misdrijf. Ook
vragen zij een vergoeding voor administratiekosten van 100 euro. De RPV wordt begroot op
1.320 euro.

2.
Beklaagde vraagt de afwijzing van de burgerlijke vordering gelet op de gevraagde vrijspraak.

3.
Nu de rechtbank de feiten bewezen verklaart en het herstel beveelt op vordering van de
burgemeester van de gemeente
houdt de rechtbank geen rekening met het
ondergeschikt gevorderde herstel in natura.
De burgerlijke partijen maakt met de foto's van de waterschade aannemelijk dat zij schade
ondervindt. De rechtbank is ervan overtuigd dat deze schade minstens deels wordt
veroorzaakt door de ophoging die beklaagde heeft gedaan van zijn oprit. Het valt echter niet
uit te sluiten dat er meerdere oorzaken zijn. Zodra de oprit zal hersteld zijn, zal er een beter
beeld kunnen gevormd worden van het causaal verband. De administratiekosten zijn billijk
geraamd conform de indicatieve tabel en worden toegekend. De rechtbank kent om die reden
een provisionele vergoeding voor materiële schade toe van 101 euro zoals gevorderd.
De rechtbank neem aan dat de burgerlijke partijen inderdaad stress en hinder ondervinden
van de onvergunde werkzaamheden die beklaagde net naast hun eigendom uitvoerde. Morele
schade is per definitie individueel. De rechtbank kent elke burgerlijke partij een morele
schadevergoeding toe van 175 euro zoals gevorderd.
De rechtbank houdt de beslissing over de interesten en de kosten aan gelet op het
provisioneel karakter van de schadevergoeding.

4.
Omdat het door beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk nog andere schade heeft veroorzaakt,
houdt de rechtbank de overige burgerlij ke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4
van de Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.).
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TOEGEPASTE W ETTEN

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, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195;
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 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);
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel);
Wet van 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art. 1382,
Wetb. strafrecht, art.44, 45; (BP).

BESLISSING

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van beklaagde
burgerlijke partijen
er

en de

OP STRAFGEBIED

De rechtbank:
verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging;
veroord eelt beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 3.200,00 EURO, zijnde
een geldboete van 400,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8);
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;
verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT van de
opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar.
wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten
gevolge heeft gehad.
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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, 2de 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
292,44 euro.

HERSTEL
De rechtbank:
verklaart de herstelvordering van de burgemeester van de gemeente
toelaatbaar en deels gegrond zoals hierna bepaald;
beveelt aan beklaagde

o

het uitvoeren van het herstel op het terrein te
1"1eer concreet en beperkt tot:

Het uitvoeren van aanpassingswerken (afgravingen) zodat de oprit rechts van
de woning naar de losstaande garage wordt uitgevoerd conform de
voorwaarden van de vergunning van 6 februari 2018, namelijk: Het terrein
mag niet opgehoogd worden. De oprit moet slechts een hoogte van 78 cm
overbruggen tussen het straatniveau en het vloerpeil van de garage over een
lengte van ca. 22 meter of gemiddeld een hellingsgraad van 3,6 cm per meter.
De aanpalende buur mag geen hinder van wateroverlast ondervinden door de
voorgestelde handelingen.

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

t
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zegt voor recht dat in hoofde van beklaagde een dwangsom van 100 euro zal
verbeuren per dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te rekenen
vanaf het verstrijken van een termijn van twee jaar nadat het vonnis kracht van
gewijsde zal hebben verkregen, wat geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel
1385bis Gerechtelijk Wetboek;
zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig art. 6.3.6 VCRO de
stedenbouwkundig inspecteur/burgemeester van de gemeente
onmiddellijk
met een beveiligde zending ervan op de hoogte brengt als hij de opgelegde
herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd;
zegt voor recht dat de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de gemeente
of de burgemeester van de gemeente
indien de veroordeelde in
gebreke blijft om de bevolen herstelmaatregel binnen de gestelde termijn vrijwillig uit
te voeren, zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig art. 6.3.4 §1,
op kosten van de veroordeelde.

OP BURGERLIJK GEBIED

De rechtbank:
en

verklaart de vordering van de burgerlijke partij
ontvankelijk en gegrond.

veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij huwgemeenschap
en
een provisioneel bedrag van 101 euro te betalen voor de geleden
materiële schade.
veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij
bedrag van 175 euro te betalen voor de geleden morele schade.
veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij
van 175 euro te betalen voor de geleden morele schade.

een definitief

een definitief bedrag

houdt de beslissing over de interesten en de kosten en de verdere afhandeling van
deze burgerlijke belangen aan.
houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan.

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935.
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Dit vonnis IS In openbare terechtzitting uitgesproken op DRIEËNTWINTIG NOVEMBER
TWEEDUIZEND TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde, 013M kamer, samengesteld uit:
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