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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

1 • 
1, geboren te · 

1 1 . 

op · , voorheen wonende te 

thans volgens verklaring woonachtig te 

opposant tegen het verstekvonnis van 28 maart 2017, betekend op 10 april 2017, waarbij: 

op strafrechtelijk gebied: 

; 1 1 veroordeeld werd tot een geldboete van 1.500 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 9.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden. 

Op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel bevolen werd op 

de percelen gelegen te ' , kadastraal gekend als 

...... . . _ ." .., . door het verwijderen van de verharding meer dan. 80m2 en 
het herstel van het reliêf, verwijderen van de gestapelde materialen en verwijderen van de 
ophoging op de losweg, waarbij deze werken dienden te worden uitgevoerd binnen een 
termijn van 2 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis definitief is. 

Voor recht gezegd werd dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door 
1 een dwangsom van 125 euro zal worden verbeurd per dag 

vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 2 
maanden vanaf de dag waarop dit vonnis definitief is. 

Voor recht gezegd werd dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen 
voormelde termijnen, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig 
artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

Overeenkomstig artikel 16.6.4. DABM de verwijdering van alle afvalstoffen bevolen werd 
binnen de 2 maanden. 
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1 veroordeeld werd 

tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd 

met 70 opdeciemen tot 200 euro; 
tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro 
tot betaling van de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 297,69 
euro, vermeerderd met de kosten van betekening van dit vonnis. 

op burgerrechtelijk gebied: 

De burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden werden. 

wegens: 

A. 

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 

op de percelen gelegen te 

op en van 
beiden wonende te 

, eigendom van 
, geboren te 

meer bepaald de tuin te hebben opgehoogd 

1 • , kadastraal gekend als 
, geboren te · 

op 

Te� in de periode van 01.01.2015 tot en met 21.05.2015 (st. 3, 35) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1. 1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO). 
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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 4.2.1.5°a) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ( het gewoonlijk gebruiken. 

aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 

voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval ) 

op de percelen gelegen te '. 

op en van 1 

beiden wonende te 

meer bepaald 

, eigendom van 

, geboren te · 

, kadastraal gekend als 
:, geboren te · 

, op 

de bovenvermelde terreinen gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van 4 grote 

containers, materiaal en afval 

te in de periode van 21.05.2015 tot en met 10.02.2016 {st. 3, 19) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6. 1. 1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening. 

c. 

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, 

op de percelen gelegen te 

op • en van 

beiden wonende te 

, eigendom van 1 

• geboren te 

. kadastraal gekend als 

geboren te -

, op 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° b) van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening: het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie 

ontstaat 

meer bepaald 

in de tuin en de losweg een verharding in steenslag te hebben aangebracht 
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te� in de periode van 01.01.2015 tot en met 21.05.2015 (st 3, 35) 

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

Ruimtelijke Ordening. 

PROCEDURE 

1. Tijdens de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de processtukken. 

De akte van verzet werd op 16 november 2017 door gerechtsdeurwaarder 

• betekend aan de procureur des Konings te Oudenaarde. 

Het verzet werd tijdig en op regelmatige wijze ingesteld. 

Op de terechtzitting van 12 december 2017 werden conclusietermijnen bepaald en de 

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

2. De rechtbank nam op de terechtzitting van 20 februari 2018 kennis van: 

het verweer van de opposant, bijgestaan door meester M. Verstraeten, advocaat te 

Gent; 

de vordering van het openbaar ministerie, bij monde van substituut-procureur des 
Konings K. Haegeman; 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

3. De beklaagde is eigenaar van voormeld perceel dat volgens het gewestplan. 
- ' (KB 30/05/1978) gelegen is in een landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. 
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Op 16 juni 2009 werd door het college van burgemeester en schepenen· een 

stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor 'het intern verbouwen van de veranda' en 'het 

plaatsen van een tuinhuis'. De overige onderdelen van de aanvraag (het plaatsen van een 

reclamepaneel. het verharden van de oprit en het verbouwen van de stal tot garage) werden 

uit de vergunning gesloten. 

Op 18 augustus 2009 verleende het schepencollege een stedenbouwkundige vergunning voor 

'het verbouwen van de veranda' en 'het wijzigen van de oprff'. De overige onderdelen van de 

aanvraag (het oprichten van een tuinhuis, het plaatsen van een reclamepaneel en het 
verharden van een aardeweg} werden uit de vergunning gesloten. 

4. Op 21 mei 2015 stelde de politie vast dat een kraanman bezig is de tuin aan het ophogen 

en verharden met steenslag. Op de steenslag staan ook 4 grote containers. afvalcontainers en 

allerlei materieel en materiaal. 

Daarvoor was geen stedenbouwkundige vergunning verleend. 

5. Op 29 mei 2015 verklaarde de beklaagde daarover: "Ik ben de eigenaar van het perceel 

___ . .... te _ 1. Het is zo dat ik op dit perceel werken aan het uitvoeren 

ben. Op mijn eigendom slaat er vier containers met een inhoud van 40 kubieke meter. 
Ik ben zelfstandige, ik doe onderhoud van kachels ed. Het is mijn bedoeling om in de 
contsiners mijn werkmateriaal op te slaan. 
Op mijn perceel heb ik eveneens een laag steengruis aangelegd. Ik heb dit steengruis 

aangelegd met de bedoeling om makkelijker te kunnen werken en om het water welke 

afkomstig is van de velden tegen te gaan. Ik was er niet van op de hoogte dat ik een 
vergunning nodig had. Bij de aankoop werd mij verteld dat ik bij verplaatste constructies er 
geen vergunning diende aangevraagd te worden. De containers staan reeds zeven jaar op 
mijn perceel zonder klachten dus was il< van mening dat alles in orde was. 
Ik zal mij zo spoedig aanbieden bij de dienst stedebouw van de stac om een 

regularisatie aan te vragen." 

De beklaagde wou klacht neerleggen tegen wie aangifte van de feiten had gedaan. 

6. Op 3 juli 2015 maande de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur de beklaagde aan tot 

herstel. 
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7. Op 31 augustus 2015 werd door het schepencollege een voorwaardelijke 

stedenbouwkundige vergunn ing afgeleverd voor 'het regulariseren van het verharden van de 
losweg, het aanleggen van een oprit, het gedeeltelijk verharden van het terrein en het 
aanplanten van een haag en boom'. 
Deze vergunning werd afgeleverd onder o.a. de volgende uitdrukkelijke voorwaarden: 

d) De som van alle niet-overdekte constructies (verhardingen) in de zijtuin en achtertuin mag 
max. 80m2 bedragen en deze verhardingen dienen te worden geplaatst op minstens 1 meter 
van de perceelsgrenzen en binnen een straal van 30 meter van de woning. 
e) De verhardingen dienen op het oorspronkelijk maaiveldniveau te worden uitgevoerd, indien 

de losweg werd opgehoogd dient de ophoging verwijderd te worden. 

f) Het gedeelte van de verharding boven de 80m2 dient verwijderd te worden, dit deel van het 
terrein dient op het oorspronkelijk maaiveldniveau terug ingezaaid te worden met gras. 

8. Op 15 juli 2016 werd hij opnieuw verhoord en verklaarde: "U vraagt mij of de werken 

(zijnde de ophoging en de verharding van de tuin dateren van 2110512014? Deze werken zijn 
uitgevoerd in juli 2004. Deze werken zijn uitgevoerd door de firma uit / 

. U vraagt mij of de werken (zijnde de ophoging en de verharding van de losweg) 

dateren van 2110512014? Voor 2003 was de losweg reeds opgehoogd door een derde. Ik kan 

u dit aantonen door enkele foto's waarvan ik u een kopie geef 

Ik heb de losweg in kwestie eigenlijk verlaagd en aangevuld met steenslag. Ik wens te 
benadrukken dat dit gemalen en gekeurde steenslag betreft (ik kan u dit desnoods aantonen 
met de desbetreffende documenten). De werken zijn in twee fases verlopen, meerbepaald een 
fase in 2006 en de finale afwerking in 2015. Ik geef u bij deze een kopie van de foto's van de 

uitgevoerde werken. Deze werken zijn eveneens uitgevoerd door de firma · '· Ik 

heb deze losweg verlaagd om het water, welke afkomstig is van boven de velden, makkelijker 
te laten doorstromen. 
Ik wens ook nog te vermelden dat de containers reeds allemaal zijn verwijderd van mijn 

eigendom. De reclamepanelen (die op bevel van de provincie moesten verwijderd worden) zijn 

ook reeds weg. De verharding van de tuin is gebracht naar 80m2 en rond augustus zal ik deze 

oppervlakte teelaarde laten storten. " 

9. Op 28 juni 2016 vorderde de gewestelijk stedenbouwkund ig inspecteur het herstel door het 

verwijderen van de verharding meer dan 80m2 en he t herstel van het reliêf, verwijderen van de 
gestapelde materialen en verwijderen van de ophoging op de losweg. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid gaf op 19 mei 2016 een positief advies over deze 

herstelvordering. 
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10. Op 28 september 2016 stelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vast dat 
aangevat was met verwijdering van het steenpuin maar dat dit nog steeds op het terrein lag. 

Beoordeling 

11. Het staat vast dat vergunningsplichtige werken werden uitgevoerd zonder dat daarvoor 
een stedenbouwkundige vergunning werd verleend. 

De telastleggingen zijn bewezen. 

Straf 

12. Krachtens artikel 6.1.1. VCRO kunnen de feiten worden bestraft met een gevangenisstraf 
van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro of met één van die 
straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon, en, ingevolge art. 7bis en 41bis §1 
Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van de rechtspersoon. 
De feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, 

zodat voor ze samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

13. De beklaagden handelde uitgaande van de verwerpelijke opvatting dat bouwmisdrijven en 
het herstel ervan niet ernstig worden genomen en dat éénmaal de werken uitgevoerd deze wel 

worden geregulariseerd of gedoogd. 

De beklaagde pleegde he1 misdrijf in professioneel verband, haalde daar economisch voordeel 
uit en heeft het eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een 
goede ruimtelijke ordening. 

Om die redenen gaat de rechtbank niet in op de vraag van de beklaagde om de opschorting 

van de uitspraak van veroordeling. 

De op te leggen geldboete moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter 
bescherming van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moeten worden en dat de 
beklaagde zich niet ongestraft boven de wet kan stellen. 

De straf moet de beklaagde ervan weerhouden opnieuw dergelijke feiten te plegen. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 

voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 

gemeenschap een grote kost. 
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Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden 

of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

De beklaagde werd reeds 4x door de politierechtbank veroordeeld. 

Gelet op het uitgevoerde herstel kan een deel van de geldboete met uitstel worden verleend. 
De beklaagde voldoet nog aan de wettelijke voorwaarden. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

14. Op 12 juli 2017 stelde de geweste lijk stedenbouwkundig inspecteur vast dat het herstel 

werd uitgevoerd. 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

15. De beklaagde moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

16. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 

Occasionele Redders· (artike l 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 

fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf. 

17. De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 

(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 

algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 

euro. 
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BURGERRECHTELIJK 

18. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering houdt 
de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 41 van de wet van 15juni 1935, 

art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 44, 65, 100 van het Strafwetboek, alsmede alle artikelen vermeld in 

de dagvaarding, 

1.8 Wet 29.6.1964; 
4 V.T.162.163.179.182.184.186.187.189.190.194 Wetboek strafvordering alsook de overige 
wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis ; 

de rechtbank, rechtsprekend op verzet en op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart hel door opposant aangetekend verzet ontvankelijk. 

Beschouwt de veroordelingen op strafrechtelijk gebied uitgesproken ten aanzien van opposant 
bij vonnis van de 0 twaalfde kamer van deze rechtbank van 28 maart 2017 voor niet 
bestaande en opnieuw rechtdoende. 

Veroordeelt 1 1 voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A, Ben C samen tot een geldboete van 1.500 euro, vermeerderd 
met 50 opdeciemen tot 9.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar wat betreft de helft van de geldboete. 
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STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Stelt vast dat het herstel werd uitgevoe rd en de herstelvordering van de gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur zonder voorwerp is. 

GERECHTSKOSTEN en BIJDRAGEN 

Veroordeelt 1 tot de proceskosten, wat de openbare partij betreft tot 

op heden in het geheel begroot op 454, 16 euro, hierinbegrepen de kosten van het vonnis 

waartegen verzet, de betekeningskosten van het vonnis waartegen verzet en de kosten van 

het verzet. het verstek aan opposant te wijten zijnde. 

Veroordeelt 1 1 tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 

Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt 1 1 tot betaling van een vaste vergoeding voor 

beheerskosten van 51,20 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de 0 twaalfde kamer van de 

correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 27 maart 2018, bestaande 
uit Jan Van den Berghe, rechter en Bart Coppens, griffier, in aanwezigheid van substituut
procureur des Konings K. Haegeman. 
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Jan Van den Berghe 




