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BEKLAAGDEN 
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3�35" 2. 

op wonende te 
Belgische nationaliteit 

wonende te 
B�lgische nationaliteit 

geboren te 

geboren te 

, van 

op 
, van 

:::::> Ter terechtzitting van 28 pktober 2019 beiden vertegenwoordigd 
door mr. loco mr. advocaat te 

1. TENLASTELÉGGINGEN 

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

De eerste en de tweede 

A. 
Om het wánbedrijf uitgevoerd te hebben of om aa� de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

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, 

in het pand gelegen te 
eigendom van 

kadastraal gekend als 
. geboren te 

op 
van 

van geboren te op 
geboren te op . en van 

. geboren te op allen wonende te 
, bij aankoopakte van 23.12.2014 verleden door notaris te 

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 

meer bepaald een paardenstal met mestvaalt op een betonnen ondergrond te hebben 
opgetrokken in het. agrarisch gebied, en een terras van 32m2 te hebben aangelegd aan de 
achterbouw van de woning 
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Te op niet nader te bepalen data in de periode van 01.09.2016 totOl.10.2016 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. Ll 0 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordenû:lg 

B. 
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, 

· 

hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij. artikel 4.2.1.4° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (het reliëf van de. bodem aanmerkelijk wijzigen, 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) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

in het pand gelegen te 
eigendom van 

op van 
van 

kadastraal gekend als 
geboren· te 

, geboren te op 
geboren te op . en van 

geboren te op allen wonende te 
bij aankoopakte van 23.12.2014 verleden door notaris te 

meer bepaald een paardenpiste te hebben aangelegd met zand 

ÎE op niet nader te bepalen data in de periode van 01.09.2016 tot 01.10.2016 

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

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 Óktober 2019. 

De behandeling van de zaak werd van bij het· begin hernomen, omwille van de gewijzigde 
samenstelling van de rechtbank. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoordè de aanwezige 
partijen. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Op 18 oktober 2016 werd te in de vastgesteld dat in agrarisch gebied 
door beklaagden paardenstallen (met drie boxen) en een paardenpiste werden aangelegd. Er 
werd ook een mestvaalt op een verharde ondergrond in beton opgetrokken. Eerste en tWeede 
beklaagde verklaarden in verhoor het volgende: 

De w.erken werden uitgevoerd in september 2016. 
Ze hebben zelf de werken uitgevoerd. 
Ze gingen een regularisatievergunning indienen. Ze waren er niet van op de hoogte dat 
voor dergelijke zaken een vergunning nodig was. 

Een herstelvordering werd opgemaakt. Het bestuur vordert het volgende herstel: 

Herstel in de oorspronkelijke staat door het verwijderen van de nieuw opgerichte 
paardenstallen (inclusief eventuele vloerplaat en· fundamenten), het opvullen van de 
bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het 
terrein; 
Het verwijderen van het zandbed en het herinzaaien van het maaiveld. 
Binnen een termijn van zes maanden; 
Met een dwangsom van 125 euro per veroordeelde per dag vertraging in geval van 
niet-uitvoering van het vonnis binnen de .gestelde termijn. 
Met uitsluiting van een termijn in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek. 

De hoge raad voor het handhavingsbeleid leverde op 17 november 2017 een positief advies af. 

2. 
Beklaagden werden bij vonnis van 18 maart 2019 veroordeeld voor: 

3. 

het verrichten van bouwwerken zonder vergunning, namelijk het optrekken van een 
paardenstal met mestvaalt op een betonnen ondergrond in agrarisch gebied en het 
aanleggen van een terras van 32m2 aan de achterbouw van de woning; 
het opmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem zonder vergunning, namelijk 
door het aanleggen van een paardenpiste met zand. 

Beklaagden kregen op 22 maart 2018 een regularisatievergunning. In het vonnis van 18 maart 
2019 werd echter overwogen dat de;ze vergunning mogelijk onwettig is en daarom mogelijk op 
grond van artikel 159 van de Grondwet dient buiten beschouwing te worden gelaten. In dat 
geval zou er geen vergunning zijn en moet het herstel worden bevolen. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - Se blad 
. ·- .-----------------------------------,,1 

3.2 Beoordeling 

1. 
De reden waarom de vergunning mog�lijk onwettig zou zijn werd in het vonnis van 18 maart 
2019 als volgt omschreven: "Ondanks het feit dat in de vergunning overwogen wordt dat de 
aanvraag niet in overeenstemming is of kan worden gebracht met de wettelijke bepalingen en 
niet in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, wordt door het bestuur toch een 
vergunning verleend." 

Ondanks het verzoek van de rechtbank aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur om 
hierover standpunt in te nemen, kwam de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur niet meer 
tussen in de debatten. Het openbaar ministerie gedroeg zich op de zitting van 28 oktober 2019 
naar de wijsheid van de rechtbank. 

2. 
Beklaagden menen dat de vergunning wel degelijk wettig is en de herstelvordering hierdoor 
zonder voorwerp is. De vergunning heeft betrekking op drie constructies, namelijk: een 
paardenstal met drie paardenboxen, een mestvaalt en een winterweide. 

De paardenstal en mestvaalt kunnen volgens beklaagde vergund worden gelet op artikel 
4.4.8/2, §1 VCRO: "In gebieden met een gebiedsaanduiding die tot de categorie 'landbouw' 
behoren, kan, voor zover er geen bestaande . stallingsmogelijkheden zijn, een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgegeven voor het 
oprichten van één stal voor weidedieren die geen betrekking heeft op een effectief 
beroepslandbouwbedrijf, als voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden: 
1° de stal wordt volledig opgericht binnen een straal van vijftig meter van een hoofdzakelijk 
vergunde of vergund geachte residentiële woning of bedrijfswoning; 
2° de stal heeft een maximale kroonlijsthoogte van 3,5 meter; 
3° de stal heeft een maximale vloeroppervlakte van 120 vierkante meter per hectare graas/and, 
met een absoluut maximum van 200 vierkante meter. 
Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen wordt rekening gehouden met de 
landschappelijke inpasbaarheid in het gebied. 
Gebieden met bestemmingsvoorschriften van een plan van aanleg die overeenkomstig artikel 
7.4.13 werden geconcordeerd naar de categorie met de gebiedsaanduiding 'landbouw' worden 
voor de toepassing van het eerste lid gelijkgesteld met gebieden met een gebiedsaanduiding 
die behoren tot de categorie 'landbouw'. 
De mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt niet in de volgende gebieden: 

1° ruimtelijk kwetsbaar gebied; 
2° gebieden aangewezen op de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen als: 
a) bouwvrij agrarisch gebied; . 
b} agrarisch gebied met overdruk natuurverweving." 

De paardenstal van beklaagden zou voldoen aan deze voorwaarden: 
het verste punt van de stal is gelegen op 40 m van de woning. 
De kroonlijsthoogte van de stal is 2,45 m� 
De vloeroppervlakte van de stal (inclusief mestvaalt) is 71,36 m2. 
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De paardenstal en winterweide zouden ook landschappelijk inpasbaar zijn: 
De winterweide wordt ingesloten door de woning en de paardenstal. 
Op het perceel achter de paardenstal zijn reeds diverse grotere groenvolumes (o.m. 
bomen) aanwezig die het zicht vanuit het achterliggende landschap op de paardenstal 
zowel visueel als ruimtelijk inkleden. 
Er worden drie paarden gehouden in eigendom (zie paspoorten). 
Tweede beklaagde huurt graasweiden voor een oppervlakte van 66a + 19a gelegen op 
korte afstand van de stalling. 
Het bedrijf is gelegen in een landelijke omgeving; De woning zelf is omgeven door 
weiden en akkerland. De aanvraag betreft een perceel gelegen in een gebied 
gekenmerkt door vrijstaande bebouwing. 

Voor de winterweide zou zelfs geen vergunning noodzakelijk geweest zijn: 

3. 

De afsluiting valt onder de vrijstelling van artikel 5.( 2° Vrijstellingsb�sluit: "Een 
omgevingsvergunning is niet nodig voor de plaatsing van volgende zaken, voor zover 
ze niet liggen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied: 2° 
open afsluitingen of open afsluitingen met dwarslatten met een maxima!� hoogte van 
2 meter." 
Ook voor het laagje zand van 20 cm op de winterweide zou geen vergunning nodig zijn 
aangezien dit valt onder de vrijstelling van artikel 12/1.1 Vrijstellingsbesluit: "Een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor 
reliëfwijzigingen als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 

o 1 • het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of mogelijk of 
effectief overstromingsgevoelig gebied; 

o 2° de aard van het terrein kan wijzigen, maar de functie van het terrein wijzigt 
niet;]2 

o 3° het totale volume van de re!iëfwijziging is kleiner dan dertig kubieke meter 
per goed; 

o 4° de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een 
halve meter;. 

o 5° de reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van 
grachten of waterlopen." 

Beklaagden merken hierbij op dat de functie van de weide inderdaad niet werd 
gewijzigd. Het was ervoor al een weide en het is nog steeds een (winter)weide. 

Art.159 van de Grondwet dat de rechtbank verplicht de algemene, provinciale en plaatselijke 
besluiten en verordeningen alleen toe te passen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen 
maakt geen onderscheid tussen de handelingen die het beoogt; het is toepasselijk op de zelfs 
niet-reglementaire beslissingen van het bestuur en op de administratieve handelingen, ook al 
-zijn zij van individuele aard. Op grond van deze grondwettelijke bepaling heeft de rechtbank de 
macht en de plicht na te gaan of de besluiten, reglementen of verordeningen waarvan de 
toepassing in het geding is, met de wetten overeenstemmen. 
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De door dit artikel aan de rechtbank toegekende bevoegdheid betreft de controle van zowel 
de in�erne als de externe wettigheid van de administratiève akten, waaronder de naleving van 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De opportuniteit van de beslissing mag door 
de rechtbank niet worden beoordeeld. 

· 

De rechtbank stelt vast dat de beslissing van het college van 22 maart 2018 bijzonder summier 
is. In de beslissing wordt eerst het negatief advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar volledig opgenomen om daarna vrij kort tot het volgende besluit te komen:. "het 
college wenst af te wijken van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig_ ambtenaar 
met de volgende motivatie: de aanvrager kan finaal aantonen dat hij beschikt over voldoende . 
graasweides en kan tevens aantonen dat hij over paarden beschikt. Het college verklaart zich 
akkoord dat deze bewijsstukken nog aan het dossier mogen toegevoegd worden om zodoende 
de vergun

.
ning te verlenen. De mest dient evenwel verwijderd te worden.". 

De beslissing van het college bev(lt naar het oordeel van de rechtbank geen draagkrachtige 
motieven. 
D.oor te verwijzen naar een negatief advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
mag verwacht worden dat het college alle argumenten van de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar ontmoet. Dit is geenszins het geval. 
De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaàr wees er bovendien terecht op dat er enkel een 
vergunning voor een stal voor weidedieren kan gegeven· worden indien dit landschappelijk 
inpasbaar is in het gebied. Bovendien vermeldt het van toepassing zijnde RUP dat elke 
aanvraag tot stèdenbouwkundige vergunning onder meer moet beoordeeld worden aan de 
hand van volgende criteria: 

Zuinig en compact ruimtegebruik; 
Kwalitatief keur- en materiaalgebruik; 
Landschappelijk en stedelijke integratie; 
Waterbeheersing. 

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft uitgebreid gemotiveerd dat de aanvraag 
volgens hem niet voldoet aan de toets van zuinig en compact ruimtegebruik, noch aan de toets 
van de landschappelijke integratie. Er wordt gesteld dat het perceel van de aanvragers reeds 
druk bebouwd was en de nieuwe constructies ervoor zouden zor.gen dat 2/3 van het resterend 
terrein wordt bezet. Hierdoor zou de perceelsbezetting zonder de gevraagde te regulariseren 
werken reeds veel zwaarder bezet zijn dan gebruikelijk binnen de omgeving. De terreininname 
zou getuigen van een overdreven ruimtegebruik dat de draadkracht ervan ernstig overschrijdt. 
Deze overbezetting :iou niet wer:iselijk zijn binnen. het woongebied met landschappelijk 
karakter en hierdoor niet landschappelijk inpasbaar zijn. De gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar stelt bovendien dat door de winterweide de functie van het terrein wel wordt 
gewijzigd. Deze stelling wordt door het college niet weerlegd. De gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar stelt dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de goede 
ruimtelijke ordening. De werken realiseren een al te drukke invulling van het perceel waardoor 
de huidige toestand in visueel opzicht onaanvaardbaar .zou zijn op het perceel binnen zijn 
onmiddellijke omgeving, wat afbreuk doet aan de belevingwaarde van de woonbuurt. De 
rechtbank spreekt zich allerminst uit over de opportuniteit van deze beoordeling, maar stelt 
wel vast dat hèt college door deze motivering over te nemen en niet te weerleggen, zijn 
beslissing niet draagkrachtig 

.
motiveert. 
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Door de enkele verwijzing naar het feit dat er bewijzen zijn dat er wel degelijk weidedieren 
worden gehouden en voldoende graasweide wordt gehuurd door de aanvragers, motiveert het 
college niet dat de aanvraag wel deg§!lijk landschappelijk inpasbaar is en in overeenstemming 
met een gpede ruimtelijke ordening. 

De afwezigheid van draagkrachtige motieven brengt mee dat de beslissing van het college van 
22 maart 2018 met betrekkin_g tot de paardestallen en winterweide onwettig is en buiten 
toepassing moet worden gelaten en er van uit dient gegaan te· worden dat er geen 
regularisatievergunning is. In elk geval gold de vergunning van 22 maart 2018 niet voor de 
mestvaalt. 

4. 
Het onwettig bevinden van de· beslissing van hét c6ilege op voormelde gronden, ,waarover 
partijen op de terechtzitting van· 28 oktober 2019 tegenspraak hebb!=n gevoerd, bréngt als 
zodanig niet mee dat de vooraf gestelde herstelvordering herleeft. Nu de herstelvorderende 
overheid niet meer is tussengekomen, ligt er geen actuele herstelvordering voor. Ook omwille 
van het feit dat er nu stukken voorliggen in verband met de· weidedieren en de gehuurde 
graaslanden, is de herstelvordering niet meer actueel. 

De VCRO laat echter toe dat de rechtbank het herstel ambtshalve beveelt. Zij kan hier echter 
zelf geen dwangsom aan koppelen. 

· 

5. 
Beklaagden vragen om, indien de rechtbank oordeelt dat er nog herstel nodig is, het betalen 
van een meerwaarde op te leggen. Het betalen van een meerwaarde is mogelijk indien het 
misdrijf kennelijk in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. 

De rechtbank meent dat de constructies en reliëfwijziging die het voorwerp zijn van de 
bewezen verklaarde misdrijven wel degelijk kennelijk in overeenstemming zijn met de 
ruimtelijke ordening. De contructies bevinden zich achter de woning en zijn omgeven door 
weiden en akkerland. Op het perceel en direct achter de paardenstal bevinden zich grotere 
groenvolumes waardoor de stal vanuit het achterliggende landschap niet zichtbaar is. Uit niets 
blijkt dat de aangrenzende eigendommen hinder kunnen ondervinden van de activiteiten en 
constructies. Het houden van paarden is inpasbaar in een agrarische omgeving en één stal 
voor weidedieren is in het gebied in principe vergunbaar op grond van artikel 4.4.8/2 VCRO. 
Het externe advies van de milieudienst was gunstig en de aanvraag doorstond de watertoets. 

Beklaagden hebben de meerwaarde correct berekend op basis van artikel 15 van het besluit 
van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot 
wijziging en opheffing van diverse besluiten, namelijk 2.943,60 + 3262,50 = 6.206,1 euro. 
Beklaagden kunnen niet . hoofdelijk veroordeeld wordery tot het betalen van deze 
meerwaardesom. De rechtbank zal beklaagden daarom elk totde helft veroordelen. 
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4. TOEGEPASTE WITTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21tot24, 31tot37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 182, 184, 185, 190, 190ter. 

B'ESLJSSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

9ebla(2; 
7 

en 

laat de vergunning van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
van 22 maart 2018 met toepassing van artikel 159 van de Grondwet buiten 

beschouwing. 

veroordeelt eerste beklaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 3.103,05 euro op rekening van het Grondfonds binnen een 
termijn van zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer 
de wettelijke verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van drie 
maanden. 

veroordeelt tweede beklaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 3.103,05 euro, op rekening van het Grondfonds binnen een 
termijn van zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer 
de wettelijk verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van drie maanden. 

zegt voor recht dat beklaagden zich op een geldige wijze van deze meerwaardesom 
kunnen kwijten door binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, de plaats te herstellen in de oorspronkelijke toestand. 

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

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

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met bijstand van griffier 

Voor eensluidend afschrift afgelevera 
aan het Ope nbaar Ministerie 
Dendermonde, de 2 6 -n- Zol9 

De griffier-� 

griffier 

, substituut-procureur des Konings 




