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HECHTil/\Nl\ V/\f\) Ef'HSTE AAl'JU:G oosr-VL!\/\NDFl\Ef'l, afddi11g OUl)Efli/\/\HOt:, 0 ·1Wi\ALFDE kCJmer, zetelend Îil o:tl'dfzaken, V<l1\ 7:1!.fi.Ul 

In de zaak van : 

brandweerman, geboren op te , wonende te 

hebbende als raadsman meester Paul DE 

BROUWER, advocaat te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Moenebroekstraat 33C, 

rechtstreeks dagende partij bij exploot van gerechtsdeurwaarder 

van 

tegen : 

bediende, geboren op te 

rechtstreeks gedaagde, 

gedagvaard op volgende gronden : 

te 

wonende te 

AanQezien mijn verzoeker het slachtoffer werd van een bouwovertredino beoaan door de heer 

huidige gedaagde, betrekkelijk het pand gelegen te 

meer bepaald het verhogen van een dak, het plaatsen van doorzichtige ramen die open 

kunnen in een voormalige loods en uitgeven op tuinen van woningen in de 

Dat mijn verzoeker eigenaar is van een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, 

gestaan en gelegen gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie 

voor een oppervlakte van één are achtentwintig centiare. 

Dat verzoeker op 29 mei 2013 aan de hand van volgende verklaring klacht heeft neergelegd 

bij de Politiezone jegens gedaagde: 

Ik ben eigenaar van de woning gelegen te Mijn 

woning plaat aan de vroegere gebouwen van de Er is een bouwovertreding. Er 

zitten namelijk ruiten in het gebouw die uitgeven op mijn tuin en woning. Ook het dak is 

verhoogd. De ruiten zijn doorzichtbaar en kunnen open. 

Dat door de Lokale Politie van de Politiezone op donderdag 

13 juni 2013 het volgende werd vastgesteld (P.V.nr.: 

Wij stellen vast dat de tuin van de woning gelegen aanpaalt aan de 

voormalige loods gelegen In de muur welke uitgeeft op de tuin van de 
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zijn ramen gestoken welke zicht geven op de tuin en woning. De ramen 

zijn doorzichtig en kunnen geopend worden. De Joods is verhoogd. 

(. . .) 

Dat later in het PV onder de rubriek 11. Inlichtingen en kadastrale gegevens het volgende 

werd vastgesteld: 

Uit navraag bij de dienst Stedenbouw blijkt er geen vergunning te zijn afgeleverd voor 

deze verbouwingen. 

De kadastrale gegevens van het betreffende pand is 

Dat artikel 6.1.1, 1° VCRO voorziet dat met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en 

met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt de 

persoon gestraft die de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen 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, uitvoert, voortzet of in stand houdt; 

Dat gedaagde daarnaast ook een inbreuk begaan heeft op artikel 678 B.W. hetgeen voorziet 

dat niemand op het besloten of niet besloten erf van zijn nabuur rechtstreekse uitzichten of 

uitzicht gevende vensters mag hebben, noch balkons of andere soortgelijke vooruitspringende 

werken hebben, tenzij er een afstand van negentien decimeter ( ... ) is tussen de muur waar 

men die maakt, en het erf. 

Dat verzoeker gelet op de rangschikking zonder gevolg, genoodzaakt is het heft in eigen 

handen te nemen om een einde te stellen aan de toestand waarvan hij sinds 2013 schade 

ondervindt. 

Dat de territoriaal bevoegde rechtbank deze is waar het misdrijf zich heeft gemanifesteerd. 

Dat in strafzaken de territoriale bevoegdheid van de correctionele rechtbank wordt bepaald 

door de plaats van het misdrijf, de plaats waar de beklaagde werkelijk verblijft op het ogenblik 

waarop de strafvordering op gang wordt gebracht of de plaats waar de beklaagde is gevonden 

(art. 23, 47, 62bis, 69 en 139 Sv.). (Cass. AR 3395, 30 mei 1989 ) Arr.Cass. 1988-89, 1 144; 

Buil. 1989, 1032; Pas. 1989, 1, 1032.). 

Dat het misdrijf zich gemanifesteerd heeft in waardoor de correctionele 

rechtbank in de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost - Vlaanderen, afdeling Oudenaarde 

territoriaal bevoegd is om van de vordering kennis te nemen. 

Ten einde: 

Na toepassing van de strafwet ten aanzien van gedaagde, 

Gedaaade zich te horen veroordelen om het verhoogde dak op de voormalige loods gelegen 

te te verwijderen en dit onder verbeurte van een 
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dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging vanaf de betekening van het tussen te komen 

vonnis. 

Gedaagde zich eveneens te horen veroordelen tot het verwiideren in voormeld pand van de 

ramen welke zicht geven op de tuin van de woning te en deze 

te vervangen door een ondoorzichtig materiaal of door niet-opendraaiende ramen met 

ondoorzichtige beglazing en dit onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EURO per 

dag vertraging vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis. 

Gedaagde zich te horen veroordelen om aan mijn verzoeker te betalen ten titel van 

schadevergoeding de som van 2.500,00 euro meer de vergoedende interest vanaf gemiddelde 

datum en de gerechtelijke interest vanaf heden. 

Gedaagde tevens te horen veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van 

verzoekster voorlopig begroot op: 

- de dagvaardingskosten : P. M. 

- en de rechtsplegingsvergoeding : 1.440,00 euro. 

PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor te 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse taal. 

2. De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 17 

oktober 2017. 

De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 20 februari 2018. Er 

werden conclusietermijnen bepaald. De rechtstreeks dagende partij werd er op gewezen dat 

de dagvaarding nog niet was overgeschreven op het hypotheekkantoor en werd verzocht dat 

te doen. 

Op 20 februari 2018 werd de zaak behandeld en uitgesteld naar 27 maart 2018 om het 

aangekondigde herstel te controleren. Op 27 maart 2018 werd het debat gesloten en de zaak 

in beraad genomen. 
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Beoordeling 

3. Uit het dossier blijkt niet dat het dak verhoogd werd. De foto's tonen aan dat het 

oorspronkelijk gebinte is gebleven. Er werd enkel een stormplank aangebracht waardoor de 

indruk ontstond dat het dak verhoogd werd. 

Wat het aanbrengen van nieuwe vensters betreft blijkt uit het dossier dat in de zijgevel, in 

bestaande raamopeningen vensters werden gestoken. Er werden in de gevel geen nieuwe 

raamopeningen aangebracht. Er werden aan de gevel geen stabiliteitswerken uitgevoerd. 

De bestaande raamopeningen die met hout afgedekt waren werden verkleind en er werden 

vensters geplaatst. Dit had echter geen inkijk tot gevolg vermits de vensters zich ver boven de 

begaanbare vloer bevinden. (Overigens werden inmiddels op vraag van de eisers de ramen 

aan de binnenzijde dichtgemaakt). 

4. De rechtbank stelt vast dat de werken niet vergunningsplichtig zijn. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen 

stedenbouwkundige vergunning nodig is van 16 juli 2010 (BS 10 september 2010) bepaalt het 

volgende: 

Art. 3.1. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor 

de volgende handelingen: 

1" .. . , 

2" handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan 

zijgevels, achtergevels en daken; 

De beklaagde dient te worden ontslaan van rechtsvervolging. 

5. Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste van de 
beklaagde en zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke 
vordering ingesteld tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, doet de 
strafrechter met deze beslissing uitspraak over de zaak zelf en houdt deze beslissing in dat de 
burgerlijke vordering wordt afgewezen omdat het misdrijf waarop zij steunt, niet bewezen is 
(vgl. Cass. 8 maart 2013, C.1 1.0770.N; Cass. 21 september 1991, AC 1990-91, nr. 35). 

De vordering van de burgerlijke partij dient derhalve te worden afgewezen als ongegrond. 
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6. Krachtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van 
een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand wordt, behalve indien hij van de 
juridische tweedelijnsbijstand geniet, iedere door een strafgerecht veroordeelde verdachte, 
inverdenkinggestelde, beklaagde, beschuldigde of voor het misdrijf burgerrechtelijk 
aansprakelijke persoon, de burgerlijke partij, wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse 
dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is geopend ten gevolge van haar 
optreden als burgerlijke partij en zij in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds. Deze bijdrage bedraagt thans 20,00 euro. 

7. De rechtstreeks dagende partij moet tevens worden veroordeeld tot de kosten, met 

inbegrip van de rechtsplegingvergoeding begroot op 1.440 euro. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 
162.163.179.182.184.185.190. 191 Wetboek strafvordering ; 
4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017: 
2 KB 26. 10.2007; 
1022 Ger. W. ; 
art.11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 4 1  Wet van 15 juni 1935; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

Op strafgebied: 

Spreekt de rechtstreeks gedaagde 
feit, vrij van kosten. 

Veroordeelt de rechtstreeks dagende partij 

vrij van het hem ten laste gelegde 

wet van 19 maart 2017, tot het betalen van een 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

krachtens artikel 4 §3 van de 
bijdrage van 20, 00 euro aan het 

Op burgerlijk gebied: 

Laat de kosten van rechtstreekse dagvaarding ten laste van de rechtstreeks dagende partij 

Veroordeelt de rechtstreeks dagende partij 
rechtstreeks gedaagde partij 
op 1.440 euro. 

tot betaling aan de 
van de recntsp1egmgsvergoeding bepaald 
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RECHTBANI< VAN lEHSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDfNAARDE, 0 TWAALFDE kamer, zetelend in strafzaken, van 211.11.18 

----------------------------· ·----------------------· -·------- . ·--------------- ·- -· ·--------------------· _"________ 7 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de 0 twaalfde kamer van de 
correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 24 april 2018, bestaande 
uit Jan Van den Berghe, ondervoorzitter en Anne-Marie Van den Berghe, griffier, in 
aanwezigheid van Pieter Pappens, gerechtelijk stagiair bij het parket van de procureur des Konings van Oost
Vlaanderen, bij beslissing dd. 23 maart 2018 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangeduid om, met ingang van 
1 april 2018, het ambt van openbaar ministerie bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van 
Oost-Vlaanderen geheel uit te oefenen; 

-F-
Anne-Marie Van den Berghe Jan Van den Berghe 




