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In de zaak van het openbaar ministerie

tegen:

RECHTOANK VAN EEflSTE AANUG OOST-VIAANOEREN, afdeling OUDCNAAHOE. 0 TWAAIFDE Earner, cfttftfcnd In slrafzakeri, van 27.6.17

Horebeke,
, geboren te ■ op , wonende te

beklaagd van:

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 schoreing van de vergunning,

hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (het relief van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meei 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' kadastraal gekend ala
, eigendom van I , geboren te

op , wonende te

meer bepaald de tuinzone vanaf de achtergevel tot achteraan de perceelsgrens te hebben 
aangevuld met onzuivere aarde met steenslag tot een maximaal niveauverschil van 3 meter

te In de periods van 21.09.2014 tot 21.10.2014

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

Ruimtelijke Ordening (VCRO).

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,

op de percelen gelegen te
, eigendom van 

op , wonende te

kadastraal gekend als
, geboren te
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bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimlelijke Ordening
a): bet optrekken of plaatsen van een constructs

meer bepaald een keermuur te hebben opgericht beslaande uit verticale metalen profielen 
an horizontal bctonplaten

te i in de perlode van 21.09.2014 tot 21.10.2014

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

Hetzij zonder voorafgaande sledenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning , hetzij na verval . vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning , 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning , hierna vermelde handelingen , zoals 
bepaald blj artikel 4.2.1.5°a ( het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond 
voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, 
materieel of afval) en 4.2.1.5°c (hat plaatsen van 66n of meer verplaatsbare consfrucfies die 
voor bewoning kunnen wordon gebruikt. in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, 
afgedankte voertuigen, tenton (...)) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden

op de percelen gelegen te , kadastraal gekend als
, eigendom van .geboren

te ■ ! op , wonende te ;

meer bepaald in de voortuin een autowrak, een atgedankt voertuig en een caravan 
volgestouwd met materiaal, malerieel en afval te hebben opgesteld

te in de periode van 04.11.2014 tot en met 24.08.2016

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6 1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening.

PROCEDURE

1. Tijdens de behandeling van de zaak en in de processtukken ward gebruik gemaakt van 
de Nederlandse taal.
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RECHfOANK VAN CCflSTE AANUG OOST-Vl/kANDEREN, •fdellnn OODENAARDE, 0 TWAALFOE Earner, ictetentfto stratohc*. wart 27.E.17

De rechtbank nam kennis van de processtukken.

De dagvaarding werd regelmatig betekend.

Da dagvaarding werd op 31 maart 2017 overgeschreven op het hypotheekkantoor te 
Oudenaarde. Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het 
voorwerp is van de telastlegging en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven 
door de wetgeving inzake hypotheken

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelljk vergunningenregister (art 6.2.1 
VCRO).

2. De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 16 
mei 2017.

3. De rechtbank nam kennis van:

- de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur;
- de herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen van Horebeke;
- de vordering van het openbaar ministerie bij monde van substituut-procureur des 

Konings E Brantegem.

De beklaagde liet verstek.

STRAFRECHTELIJK

Felton

4. De beklaagde is eigenaar van 2 aaneengrenzende percelen met woningen te

A

Volgens het gewestplan "Oudenaarde11 (Koninklijk Beslult van 24 februari 1977) ligt het 
perceel in agrarisch gebied.

Na een klacht stelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 4 november 2014 vast 
dat cp het terrein volgende vergunningsplichtige werken warden uitgevoerd:
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In de voortuin stonden 2 autowrakken en een caravan. De caravan was volgestouwd met 
materiaal, materieel en afval.

De achtertuin was opgehoogd met onzuivere aarde met steenslag. De relififwijziging bedroeg 
achteraan de perceelgrens 3 meter. De opboging word! aan de linkerzijde begrensd door 
een keermuur bestaande uit metalen verticals profielen en horizontale betonplaten. Deze 
constructie was instabiel.

De foto's tonen aan dal het perceel op een helling ligt en alles zeer goed van op straat te 
zien is.

5. Op 14 maart 2015 verklaarde de beklaagde:

'U vraegt me wie de opdraclit heefl gegeveri om de werken (ophoging) uil le voerer en wle 
de eigenaar van de gronden is waarop de werken v/erden uitgevoerd?
Daaromtrenl kan ik verklaren dal ikzelf de enige eigenaar van de gronden ben en dat ik de 
opdracht heb gegeven om de werken uil le voeren.
U vraagl me wanneer de werken werden aangevat en hoelang ze geduurd hebben?
De werken werden geslad ongeveer eind September 2014 en hebben ongeveer 2 a 3 waken 
geduurd.
U vraagl me of or desgevallend een architect toezicht hield op de werken?
Voor deze werken heb ik geen architect nodig gehad.
U vraagtme wie de aannemer was die de werken uilvoerde?
Db werken werden uitgevoerd door van de tlrma ’ uil
i dit betrefi een aannemer van grondwerken en hij
heeft voorde grand gezorgd, hij heeft levens de grond met een kraan gedflend.
Hel betrefi geen vervuilde grond, ik heb daarvan Irouwens een attest dat he! propere 
gezeefde grond betrefi. De aannemer heeft uitgevoerd wat ik hem gevraagd heb.
U vraagt me of er een regularisatievergunning ward aangevraagd?
Er ward nog geen regularisatieaanvraag gedaan, ik ga daartoe de nodige stappen 
ondernemen.
U vraagt me welke mijn beweegredenen waren om de werken uit te voeren zonder 
vergunning?
Daaromtrent kan ik verklaren dat de bewoners in mijn onmiddellijke buurt hun achterluinen al 
hadden opgehoogd, ik vermoed dan ook zonder vergunning, deze ophogingen waren zeker 
meer dan 50 cm. Deze ophogingen dateren al van enkele jaren geleden. Om die reden heb 
ik ook mijn achtertuin opgehoogd.lk heb or trouwens kennis van dat er voor de weide naast 
mijn eigendom, een aanvraag binnen is om het terrein op te hogen, dit is
eigendom van wonende te
Omlrenl de caravan en de wagen die voor woning n* staan kan ik verklaren dat daze
venwljderd wordan ’

6. Op 24 auguslus 2015 verklaarde de beklaagde dat de toestand ongewijzlgd was. Hij zei 
dat er een regularisatie was aangevraagd maar dat bleek niet waar te zijn.
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RECHTBANK VAN EERSTE AAIJIEG OOST-VLAANDtREN. allMin* OUOENAARDI, OTWAAIFDE k«mer, nelolendinuraliilun, van27.f ,17

Beoordeling

7. De vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

De telastleggingen zijn bewezen.

Straf

8. Krachtens artikel 6.1.1. VCRO kunnen de feiten worden bestraft met een gevangenisstraf 
van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboate van 26 tot 400.000 euro of met 6en van die 
straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon, en, ingevolge art. 7bis en 41 bis §1 
Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van een rechtspersoon.

In geval van verzwarande omstandigheid is de minimumstraf echter een gevangenisstiaf van 
15 dagen en/of een geldboete van 2.000 euro in hoofde van een natuurlijke persoon (en een 
geldboete van 2.000 euro in hoofde van een rechtspersoon).

9. Het openbaar ministerie vordorde een geldboete van 500 euro.

10. De straf moet doellreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het ook in artikel 5 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 
inzake de beschermlng van het milieu door middel van het strafrecht

11. De beklaagde stelde het eigen belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
een goede ruimtelijke ordening.

Het betreft een omvangrijk bouwmisdrijf. De beklaagde berokkende schade aan de 
ruimtelijke ordening.

Hij handelde ook uitgaande van de verwerpelijke opvatting dat bouwmisdrijven en het herstel 
ervan niet ernstig worden genomen en dat 66nmaal opgericht de illegsle constructies wel 
geregulariseerd en minstens niet zullen afgebroken worden.

De beklaagde heeft doelbewust gehandeld.
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De op te leggen straf moet duidelijk maken dal de naleving van do regels ter bescherming 
van de mimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de beklaagde zich niet 
ongestraft boven de wet kan stellen.

De straf moet ook van aard zijn de beklaagde ervan te 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 inspeetiediensten, polltie en justitie brengt voor 
de gemeenschap een grote kost met zich.

De beklaagde heeft bovendien een ongunstig strafrechtelijk verleden.

De hiema bepaalde geldboete komt tegemoet aan hel beoogde preventive en repressive 
doel.

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL

12. Op 17 mei 2016 vorderde het college van burgemeester en schepenen het herstel door 
het relief te herstellen in de oorspronkelijke toestand en door het verwijderen van de 
afgedankte voertuigen en caravan.

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur sloot zich 10 juni 2016 aan bij deze 
herstelvordering.

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleld gaf op 14 juli 2016 een positief advies over deze 
herstelvordering.

13. De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig. noch kennelijk 
onredelijk.

Het herstel is nog steeds noodzakelijk ter vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening.

14. Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddei voor het uitvoeren van het 
bevolen herstel is eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald 
worden zelfs zonder een specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag.
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Het volstaat dal een dwangsom gevorderd wordt.

De door het bestuur gevorderde dwangsom van 250 euro per dag moet worden opgelegd. 
Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het 
herstel nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering.
Tenslotte is het de beklaagde die veroordeeld wordt om de plaats in haar vorige toestand te 
herstellen en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt.

Een dwangsom is daartoe het meest efficiente middel.

15. Gelet op de omvang van de gevorderde werken en de reeds geboden kansen is een 
termijn van 6 maanden voldoende als hersteltermijn

KOSTEN en BIJDRAGEN

16. De beklaagde moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hiema begroot.

17. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van hel 
“Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzeltelijke Gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders” (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
riscale bepalingen) Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf

18. De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluii van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglemen! op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro.

BURGERRECHTELIJK

19. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 
(VTSv) moat de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden.
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Om deze redenen, en gelet op da volgende artikelen:

art 11, 12, 14, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 41 van de wet van 15 juni 1935,
art 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 44, 65, 100 van het Strafwetboek, alsmede alle artikelen vermeld
in da dagvaarding,
4 V.T.162.163.179.182.184.186.189.190.194 Wetboek slrafvordering alsook de overige 
wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis;

de rechtbank, recht doende blj verstek,

STRAFRECHTELIJK

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen
verklaarde telastleggingen A, B en C samen tot een geldboete van 1.600 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 9.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden.

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL

Beveelt op vordering van het college van burgemeester en schepenen en van de gewesteliik 
stedenbouwkundig inspecteur het herstel op de percelen gelegen te 

kadastraal gekend als door het verwijderen van
de opgevoerde grond en keermuur, de afvoer arvan naar een erkende verwerkingsinstallatie, 
het herstel van het oorspronkelijk profiel van het terrein en het verwijderen van de 
autowrakken en caravan.

Deze werken moeten worden uitgevoerd binnen een termljn van 6 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief is.

Zegt voor recht dat op vordering van het college van burgemeester on schepenen van 
Horebeke en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door een
dwangsom van 250 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit 
bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 6 maanden vanaf de dag waarop dit 
vonnis definitief is.
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Zegt voor recht dat da gewestelijk stedenbouwkundig inspecleur en het college van 
burgemRester en schepenen, indien het vonnis niat vrijwillig wordt uilgevoerd binnen 
voormelde termijnen, ambtshalve in de uitvoaring ervan kunnen voorzien, overesnkomstig 
artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelden.

BIJDRAGEN en GERECH7SKOSTEN

Veroordeelt tol betaling van Ben bijdrage aan hat Bijzonder Fonds
tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasioned Redders 
van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro.

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerekosten van 51,20 euro

Veroordeelt tot betaling van de gerechtskosten gevallen aan de
zijde van het openbaar ministerie en begroot op 270,86 euro, meer de betekeningskosten 
van huidig vonnis.

burgerrechtel.uk

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan.

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de O twaalfde kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 27 juni 2017, 
bestaande uit Jan Van den Berghe, voorzitter en Bart Coppens, grittier, in aanwezigheid van 
eerste substituut-procureur des Konings B Mabilde.
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