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1.

TENLASTELEGGING

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek
Functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een geldige
vergunning - feiten vanaf 01 maart 2018 met verzwarende omstandigheden
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, 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 termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval
van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd {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),

namelijk:
op het perceel gelegen te
ei1-endom van

wonende te

kadastraal gekend als
geboren te
op
ngevolge aankoop bij akte d.d.
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meer bepaald: door een funderingsplaat met een oppervlakte van ongeveer GO m 2 te hebben
aangelegd met de bedoeling hierop een tuinhuis te bouwen
in de periode van 18 juni 2018 (stuk 31) tot en met 26 Iuni 2018 (stuk 2)

~

door

Voor

wat

betreft

de

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
vermelde mlsdrl]f gepleegd werd door een Instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of
een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit onroerende goederen
koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of verplaatsbare
inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die verrichtingen als tussenpersoon
optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep (art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening), namelijk als aannemer van bouwwericen

*
2.

* *

PROCEDURE

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij
de rechtbank.
De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 28 september 2020.
De rechtbank nam kennis van de stukken
partijen.

3.

BEOORDELING op STRAFGEBIEP

3.1

Overzicht van de feiten

van de rechtspleging en hoorde de aanwezige

1.
,ergezeld door de politie naar
Op 26 juni 2018 ging de dienst Stedenbouw van de stad
om vaststellingen te
aanleiding van een klacht ter plaatse in de
doen aangaande een bouw van een mogelijk niet-vergunde constructie.
Van op de straat konden ze vaststellen dat er achter de woning een fundering werd gegoten.
Op zicht had de fundering de grootte van een kleine woning. De uitgegraven grond werd voor
het grootste gedeelte gestapeld achter en aan weerszijden van de fundering en lag deels op de
aanpalende percelen, die eveneens bewoond waren. De fundering was reeds gegoten en
bewapend.
Het perceel maakt deel uit van een verkaveling waarbij tuinhuizen worden toege.staan tot

1om2•
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Omdat de bewoonster van het pand,
niet reageerde op het aanbellen,
werd er een schriftelijk stakingsbevel op de voordeur gekleefd.

2.
Op 25 juli 2018 werd vastgesteld dat er sinds de stillegging van de werken nieuw materiaal
werd aangevoerd. Het leek er op of er keermuren werden geleverd die als doel hebben de
grond rond de te bouwen constructie tegen te houden.

3.
Beklaagde
werd verschillende malen uitgenodigd voor verhoor zonder dat
zij hierop reageerde. Pas na telefonische contactname en de mededeling dat zij geseind zou
worden indien zij niet inging op de uitnodigingen, bood ze zich aan voor verhoor.
Op 19 oktober 2018 werd beklaagde
verhoord door de politie. Ze
verklaarde dat het de bedoeling was om een tuinberging te bouwen. Ze wist niet dat dit
rnogelijks in strijd was met de ruimtelijke ordening. Ze reage_erde niet op de uitnodigingen
omdat ze in het buitenland zat. Er werd geen architect geraadpleegd voor de werken. De
aannemer was
Ze zou de offerte aan de politie bezorgen. Ze verklaarde dat er
reeds een regularisatieaanvraag werd Ingediend en dat zij deze aanvraag aan de politie ging
bezorgen.
Op 23 oktober 2018 had de politie de aanvraag en de offerte nog niet ontvangen.

4.
Op 15 december 2018 werd
verhoord. Hij verklaarde dat hij de opdracht kreeg
van
om een tuinhuis onder de grond te bouwen. Ze :zei hem dat ze naar
het stadhuis van
was geweest en dat ze geen vergunning nodig had. Hij was aan de
werken begonnen met de grond uit te graven. Het was zo voorzien dat het tuinhuis terug met
aarde zou bedekt worden zodat tiet niveau van de grond niet werd gewijzigd. Hij had een
vloerplaat gegoten van 6 meter op 10 meter. Toen hij de betonwanden wou brengen heeft
hem gezegd dat hij nog wat moest wachten omdat er iemand van de stad was geweest. Ze zou
nu wel een vergunning nodig hebben.

5.
Er werd een regularisatiedossier ingediend op 17 oktober 2018 maar het werd onvolledig en
onontvankelijk verklaard op 12 november 2018. Nadien werd geen nieuwe aanvraag gedaan.

6.
Eerste beklaagde werd verschillende malen uitgenodigd voor herverhoor. Ze reageerde
opnieuw niet en werd geseind.

7.
De burgemeester van de stad
vordert het herstel !n oorspronkelijke staat, nameliJk de
afbraak van de fundamenten en plateau, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde
en het volledig herstel van de toestand op het aangrenzend linker perceel, dit binnen een
termijn van drie maanden en onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag
vertraging.

t
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De vordering tot herstel wordt gemotiveerd door verwijzing naar de aanhoudende klachten
van de aanpalende bewoners. Bij hevig regenweer veroonaakten de enorme ophopingen van
teelaarde als gevolg van de uitgraving een gevaar op de achterliggende en zijdelingse
perceel.sgrenzen. Er ontstond hierdoor ook sterke visuele hinder.
Op 25 oktober 2019 gaf de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een positief advies over
de herstelvordering.

8.
Op 2.3 oktober 2020 deed de politie van
~en nazicht. De fundering was weggehaald en
de put was opnieuw opgevuld met de aarde. De plaats was hersteld.

3.2

Bespreking van de schuldvraag

1.
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van een
funderingsplaat voor een tuinhuis zonder vergunning. Tweede beklaagde moet zich tevens
verantwoorden voor de verzwarende omstandigheid dat hij handelde als professioneel.

2.
Eerste beklaagde betwist de feiten niet. Ze dacht dat er geen vergunning nodig was. Ze werd in
haar gedachten bevestigd doordat de uitvoerende aannemer ook niet gevraagd had naar een
vergunning. Tweede beklaagde betwist evenmin de feiten. De zaakvoerder meende dat hij niet
verantwoordelijk was voor de aanwezigheid van een vergunning voor de werken. Omdat de
werken wel groot waren had hij argwaan gekregen en wel gevraagd naar de aanwezigheid van
een vergunning.

3.
Gelet op de vaststelllngen op 26 juni 2018 dat er een fundering van 60 m2 werd gelegd in de
tuin van eerste beklaagde door tweede beklaagde zonder vergunning en nu beklaagden de
feiten niet betwist zijn de feiten van de enige tenlastelegging voor beide beklaagden bewezen.
Eerste beklaagde gaf opdracht voor de onvergunde werken en tweede beklaagde voerde deze
uit. Door deze aanzienlijke werken uit te voeren zonder vergunning handelden zij in strijd met
wat een normaal voorzichtig en vooruitziend persoon in dezelfde omstandigheden z.ou hebben
gedaan. Beklaagden wisten beiden dat er geen vergunning was en uit niets blijkt dat zij zich
voldoende geïnformeerd hadden op voorhand of verkeerd geïnformeerd waren.
Onwetendheid of goede trouw beïnvloedt de schuldvraag niet nu er enkel algemeen opzet
vereist is. De beklaagden pleegden de feiten wetens en willens, dit is bewust en met kennis
van zaken en zonder dat rechtvaardiging, schuldontheffing of niet-toerekeningsvatbaarheid
enigszins aannemelijk wordt gemaakt.
Voor de
twijfel bewezen.

is de verzwarende omstandigheid zonder enige

t
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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
beklaagde ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen.

2.
Beklaagden stoorden zich niet aan de vergunningsplicht en startten met de bouw van een
enorme constructie in de tuin van eerste beklaagde. De werken veroorzaakten heel wat hinder
voor de omwonenden. De straf moet beklaagden duidelijk maken dat de naleving van de
stedenbouwkundige regels ernstig te nemen is in het belang van een goede ruimtelijke
ordening. Tweede beklaagde heeft als aannemer een verantwoordelijk te nemen. Hij moet
beseffen dat hij niet zomaar alles kan bouwen wat men hem vraagt zonder zich verdere vragen
te stellen over de ruimtelijke ordening.

3.
Beklaagden kunnen niet worden bijgetreden waar zij van oordeel zijn dat de redelijke termijn in
strahaken is overschreden.
Het vooronderzoek verliep normaal en de enige vertragingen die daar werden opgelopen
waren omdat eerste beklaagde zelf meermaals niet reageerde op uitnodigingen tot verhoor en
het regularisatiedossier in het voordeel van beklaagden werd afgewacht. Vervolgens werd de
herstelvordering en het advies van de Hoge Raad afgewacht. Op 21 november 2019 was het
dossier compleet. Op 12 februari 2020 werd bevel tot dagvaarding gegeven.
Het _
v erloop van de strafprocedure voor de eerste rechter kan evenmin als abnormaal lang
worden aangezien. Een eerste uitstel was onvennijdelijk gelet op de coronaomstandigheden.
Een tweede uitstel werd verleend op verzoek van beklaagden zelf en de rechtbank vroeg hierbij
ook onmiddellijk aan het openbaar ministerie om een nazicht te willen doen.
De rechtbank merkt nergens onverantwoord lange periodes van stilstand op en een duur van
twee jaar en zeven maanden tussen de vaststelling van het misdrijf en de uitspraak is zelfs in
een niet complexe zaak niet als overdreven lang te beschouwen.

4.
Eerste beklaagde is 30 jaar oud en werd reeds éénmaal veroordeeld voor een kleine
verkeersinbreuk.
Tweede beklaagde werd opgericht in 1994 en heeft nog een blanco strafregister. Beide
beklaagden verzochten de rechtbank om de opschorting. Gelet op de blanco strafregisters en
het feit dat het herstel reeds werd bereikt, gaat de rechtbank in op deze vraag. Beklaagden
moeten beseffen dat dit een gunst is en dat er alsnog een straf kan worden opgelegd indien zij
nieuwe misdrijven zouden plegen binnen de proefperiode die op vljf jaar wordt bepaald.

l
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HERSTELVORDERING

Gelet op het op 23 oktober 2020 vastgestelde herstel Is de herstelvordering t hans zonder
voorwerp.

s.

BEOORDELING op BURGERWK 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.).

TOEGEPASTE wmEN

6.

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, 50;
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006;
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting);

BESLISSING

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van

en

OP STRAFGEBIED
1.

De rechtbank:
verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging;
gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van eerste beklaagde
gedurende een proeftermijn van 5 jaar.

t
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HERSTELVORDERING
De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp.

OP BURGERLIJK GEBIED
De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan.

Alles gebeurde in de Nederlandse tool overeenkomstig de wet van 15 Juni 1935.

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op VUFENTWINTIG JANUARI
TWEEDUIZEND EENENTWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen,
afdeling Dendermonde, 013M kamer, samengesteld uit:
rechter, voorzitter van de D13M kamer,
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