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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

~ geboren op , wonende te 
van Belgische nationaliteit 

-";)Ter terechtzitting van 28 januari 2019 in persoon aanwezig 

1. TENLASTELEGGINGEN 

De beklaagde om zijn verdediging voor te dragen en op conclusie van het openbaar ministerie 
het vonnis te horen uitspreken over volgende feiten: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 
betlil 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 , kadastraal gekend als 
, eigendom var •, geboren te oç , wonende te 

, bij schenkingsakte d.d. : verleden door notaris 
(standplaats onbekend) 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1• van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke 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: 

1. een stalen constructie voor de aanbouw van een nieuwe stal te hebben opgericht 

Te ·, op niet nader te bepalen datum In de periode van 16 september 2016 
(datum welgering stedenbouwkundige vergunning - stuk 45) tot en met 6 oktober 2016 
(datum eerste vaststellingen- stuk 2) 

2. een scheidingsmuur te hebben geplaatst achter de nieuwe stal aan de linkse perceelgrens 
met een hoogte van 3 meter en een lengte van ongeveer 6 meter 



(\ 
Rechtba_n_k_va_n_e_er_s_te_a_an_J_eg_oo_st--V-Ia_a_n_de_r_en_·_a_fd_e_lin_g_o_en_d_e_rm_o_n_d_e ______ ' -----3-e-~~ 

Te • op niet nader te bepalen datum in de periode van 16 september 2016 
(datum weigering stedenbouwkundige vergunning - stuk 45) tot en met 6 oktober 2016 
(datum eerste vaststellingen- stuk 2} 

3. een betonvloer te hebben gegoten over een oppervlakte van ongeveer 20m2 buiten aan de 
achterkant van de stalling, alsook over de volledige oppervlakte van de constructie onder 
punt 1 

Te , op niet nader te bepalen datum In de periode van 16 september 2016 
(datum weigering stedenbouwkundige vergunning - stuk 45) tot en met 6 oktober 2016 
(datum eerste vaststellingen- stuk 2) 

dele feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1· van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

" . . 
2. PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 28 januari 2019. 

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

De feiten waren strafbaar op het moment dat ze werden gepleegd op basis van artikel 6.1.1 
van de VCRO en zijn thans nog steeds strafbaar met identieke straffen op basis van artikel 
6.2.1 van de VCRO. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor zoals decretaal is 
voorgeschreven. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1. De feiten 

Oo 6 oktober 2016 stelt de lokale politie van v.:~st dat oo een perceel gelegen te 
kadastraal gekend als 

(woongebied}, een nieuwe stal in aanbouw is, gelegen op het perceel achter de woning. ue 
stalen constructie van deze stal werd al geconstrueerd. Aan de linkerkant werd de 
betonconstructie al afgewerkt, de rechterkant is onafgewerkt. Aan de rechterkant staat nog 
een oude stallingsmuur met bijhorend dak overeind. Het dak van de nieuwe constructie is voor 
de helft afgewerkt, nl. de linkerkant. Er werd aan de rechterkant net een betonvloer gegoten 
binnen in de afmetingen van de oude stal en ook ongeveer 20mz buiten aan de achterkant van 
het gebouw. Eerder werd al over de linkerhelft van de stal een betonvloer gegoten, eveneens 
werd hier ook aan de bultenkant beton gegoten over de gehele breedte. 
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Deze betonvloer Is al beloopbaar. Achter de nieuwe stal, werd aan de linkerkant een 
scheidingsmuur gebouwd. Dez.e is drie meter hoog en ongeveer 6m lang. 

Beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

De werken die hij uitvoert, zijn onderhoudswerken aan zijn stal, meer bepaald de vloer 
vemieuwen. Hij heeft een nieuwe stalling geplaatst maar er Is een weigering voor het 
afbreken van de oude stallingsmuur met oud dak .. Hierdoor kan hij de nieuwe stalling, 
waarvoor hij wel een vergunning heeft verkregen, niet afwerken. De oude betonvloer 
van de oude stalling was versleten en hij heeft een nieuwe betonvloer laten gieten. Dit 
heeft niets te maken met de. geweigerde vergunning. Deze werken maken er geen deel 
van uit. 
Op de plaats waar hij buiten beton heeft gegoten, lag vroeger ook al een betonvloer. 
Omdat deze verouderd was, heeft hij deze ook vernieuwd. Hij was op de hoogte dat de 
muur werd geweigerd maar heeft deze toch opgetrokken zodat zijn buur een proper 
zicht heeft. De muur staat op een halve meter van de perceelgrens, 

Een vergunning werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 16 
september 2016. Ook in hoger beroep werd een stedenbouwkundige vergunning geweigerd 
(op 26.01.2017). Op 16 mei 2017 is de situatie nog niet gewijzigd t .o.v. de eerste 
vaststellingen. 

3.2. Grond van de zaak 

Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt 
in dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechtbank 
van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de 
voornaamste redenen aangeeft waarom de tenlasteleggingen al dan niet bewezen worden 
verklaard, ongeacht of een conclusie wordt Ingediend. Het recht op een eerlijke behandeling 
van de zaak houdt in dat, ook bij ontstentenis van een conclusie, de beslissing omtrent de 
schuld met redenen wordt omkleed (Cass. 8 juni 2011 (P.l1.0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en 
AC 2011, nr. 391, Cass. 29 mei 2012 (P.11.2037.N), N.C. 2013,131-132). De rechtervoldoet aan 
deze verdragsrechtelijke verplichting door vast te stellen dat de beklaagde de gegrondheid van 
de strafvordering niet betwist of door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte 
wijze, die hem hebben overtuigd van zijn onschuld of schuld (Cass. 5 juni 2012 (P.ll.092.N), 
N.C. 2013, 132 (met noot l. HUYBRECHTS) en Cass. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)). 

Volgens artikel 6.1.5 van de VCRO zijn, onverminderd de bevoegdheden van de agenten en de 
offideren van gerechtelijke politie, de stedenbouwkundige Inspecteurs, de andere door de 
Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren, alsmede de door de gouverneur aangewezen 
ambt!!naren van de provinciè en van de gemeenten of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden in zijn provincie, bevoegd om de in deze t itel omschreven 
misdrijven op te sporen en vast te stellen door een proces-verbaal. Oe processen-verbaai 
waarin de in deze titel omschreven misdrijven worden vastgesteld gelden tot bewijs van het . 
tegendeel. 
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Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier, de verklaringen van beklaagde alsook uit 
de behandeling van de zaak ter terechtzitting, is naar oordeel van de rechtbank afdoende 
gebleken dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten vermeld onder de 
tenlasteleggingen sub l, 2 en 3 en dienen deze feiten hem dan ook te worden toegerekend. 

Uit de vaststellingen van de verbalisanten blijkt overduidelijk dat beklaagde: 

1) hoewel hij voor het rechterdeel van zijn perceel geen vergunning had om een stal op 
te richten, hij toch al een stalen constructie heeft geplaatst voor de aanbouw van de 
nieuwe stal {om zo één grote stal te kunnen oprichten over de volledige breedte van 
zijn perceel); 

2) een scheidingsmuur heeft geplaatst achter de nieuwe stal aan de linkse perceelgrens 
zonder vergunning; 

3) hij een betonvloer heeft gegoten achter de stalling over een oppervlakte van_../· 20 m2 

over de volledige breedte van het perceel en dit zonder vergunning. 

Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is het wetens en willens 
aannemen van een strafbare gedraging, mag de rechter het bestaan van dit opzet afleiden uit 
het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden 
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt (Cass. (2e k.) 
AR P.14.1273.N, 3 mei 2016 en Cass. 10 oktober 2017 (P.16.0639.N)). 

Beklaagde maakt een grond van rechtvaardiging, schuldontheffing op niet-
toerekeningsvatbaarheid geenszins. De schuld van de beklaagde staat naar eis van recht vast. 

3.3. Straftoemeting 

De feiten in hoofde van beklaagde, zijn gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, zodat conform 
art. 65, lid 1 Sw. slechts één straf dient te worden opgelegd, nl. de zwaarste. 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagde zoals 
die blijkt uit zijn strafrechtelijk verleden, gezinsteestand en arbeidssituatie, voor zover de 
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. De sanctionering moet 
dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich In de toekomst nog aan 
dergelijke feiten schuldig te maken. 

De feiten zijn ernstig. De beklaagde heeft het eigen belang gesteld boven het belang dat de 
gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening en bij de vrijwaring van natuur, 
landschap en leefmilieu. Zijn handelwijze vormt een aantasting van de open ruimte en het 
landschap. Ook justitie dient er geen twijfel over te laten bestaan dat duurzame ruimtelijke 
ordening en stedenbouw belangrijk zijn, en dat de aantasting ervan kan rekenen op een 
degelijke en strenge handhaving. 

Beklaagde heeft een blanco strafregister. 
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Gelet op de aard en ernst van de felten en de doelstellingen van de straftoemeting, l<omt een 
geldboete van 200 euro de rechtbank gepast voor. Hiervan kan de helft met uitstel worden 
opgelegd voor een proeftermijn van drie jaar. 

De bijdrage bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen, heeft een eigen karakter en is geen straf, zodat op die bijdrage 
bijgevolg artikel 7 EVRM en artikel 2 Strafwetboek niet van toepassing zijn; de verhoging van 
de opdeciemen waarmede deze bijdrage moet worden vermeerderd, gaat dan ook in vanaf de 
inwerkingtreding van de wet die ze voorschrij ft, ongeacht het tijdstip waarop het misdrijf is 
gepleegd. Met ingang van 1 januari 2017 werd in artikel l, eerste en tweede lid van de wet van 
5 maart 1.952 betreffende de opdeciemes op de strafrechtelijke geldboeten het woord vijftig 
vervangen door het woord zeventig. Deze nieuwe opdecimes, ongeacht of ze nu hoger of lager 
zijn moeten vanaf hun inwerkingtreding onmiddellijk toegepast worden op de bijdrage voor 
het slachtofferfonds, ook al wordt deze opgelegd bij een veroordeling wegens feiten gepleegd 
vóór de inwerkingtreding van de wetsbepaling die de nieuwe opdeelmes invoerde. 

Krachtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begratingsfonds 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, veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds. Behalve 
indien zij van de juridische tweedelijnsbijstand geniet, wordt 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 burgerl ijke 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. 

4. BEOORDELING OP BURGERLUK GEBIED 

4.1. Herstelvordering 

Een herstelvordering werd ingediend. Deze verkreeg op 16 januari 2018 het positief advies van 
de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Het bestuur vordert het volgende herstel. 

Het herstel In de oorspronkelijke staat . Dit houdt ïn: Het verwijderen van alle 
constructles die zonder stedenbouwkundige vergunning geplaatst werden, Inclusief de 
betonverhard ing. 
Binnen een termijn van drie maanden. 
Onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

De vordering van het bestuur is niet onwettig, is genomen met het oog op de goede 
ruimtelijke ordening en is niet kennelijk onredelijk. Het herstel dient te worden bevolen 
conform de ingediende herstelvordering. Er wordt aan beklaagde, een hersteltermijn 
toegestaan van 9 maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis. Deze 
termijn is geen bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis Ger.Wb. 

"-----·------ ··- .. -· 

·------------------------------------------------------------------------------~ 
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Het bestuur wordt gemachtigd om ambtshalve in herstel te voorzien. Er wordt een dwangsom 
voorzien van 125 euro per dag vertraging in geval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de 
gestelde termijn. 

4.2. Ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 

Omdat het door de beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rechtbank de burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan, in toepassing van artikel 4 V.T.Sv., 
zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 13 april 2005 (B.S. 03.05.2005). 

5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot14, 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, 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 11 van 27.12.2006; 

W.Ol.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 junll964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel). 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BES UST OP TEGENSPRAAK 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging sub 1 t .e.m. 3; 

TOEPASSING makend van artikel65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 1.200,00 euro; 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 
maanden; 

verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT van de 

opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 
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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. 

Bijdrage - 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; 

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

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2<~e lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
281,50 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

../ Herstelvordering 

BEVEELT t.a.v. beklaagde het herstel In de oorspronkelijke staat. Dit houdt In: het verwijderen 
van alle constructies die zonder stedenbouwkundige vergunning geplaatst werden, inclusief de 
betonverharding. 

op het perceel te kadastraal gekend als 
binnen een termijn van 9 maanden na het In kracht van gewijsde 'treden van 

dit vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging t .• a.v. 
beklaagde. 

ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 6.3.6. van de VCRO indien de herstelmaatregel 
vrijwillig wordt uitgevoerd, onmiddellijk de stedenbouwkundige inspecteur of burgemeester 
die de titel heeft laten betekenen met bevel tot uitvoeren, onmiddellijk met een beveiligde 
zending ervan op de hoogte dienen brengen. 
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MACHTIGT voor het geval dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen de gestelde termijn 
worden uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de gemeente 

om ambtshalve in de uitvoering ervan te kunnen voorzien in de praats en op kosten 
van de veroordeelde. 

ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van 9 maanden enkel aan de hoofveroordeling 
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel1385bi:S Ger.Wb . 

../ Overjge burgerlijke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

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

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
VIJFENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND NEGENTIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de 013M kamer, 
V. Kochuyt, substituut Procureur des Konings, 
G. De Visscher riftier 

G. DE VISSCHER V. ROElANTS 

Vc-Jr een8!u!d2nd afschrift afgeieverc 
aan het Openbaar Ministerie. 
Dendermond$, d~ 2 8 MAART 2019 
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