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In de zaak van het openbaar minlsterie

tegen:

1................... J, geboren te op ' , wonende te
Geraardsbergen, ;

beklaagd van:

A.

Helzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd mat de vergunning, 
hetzij na verval, vemieliging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de vergunning,

hierna vermelde handelingen, zoals bepaald blj artikel 4 2.1.4° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelljke Ordening (het relief van de bodem aanmerkelijk wljzigen, 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 uilgevoerd, voortgezot of in stand gehouden

op de percelen gelegen te kadastraal gekend als
eigendom van ' geboren te

op , en van , geboren te op
belden wonende te ;

meer bepaald de tuln te hebben opgehoogd

Te In de periode van 01.01.2015 tot en met 21.05.2015 (»L 3, 35)

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 11° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO).

B.

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 
hetzij na verval, vemieliging 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 da Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ( het gewoonlijk gebruiken, 
aanleggen of inrichten van een grand voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval)
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PROCEDURE

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging.

De dagvaarding ward regelmatig betekend.

De dagvaarding werd overgeschreven op hel hypolheekkantoor te Oudenaarde op 14 
december 2016. De dagvaarding vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed 
en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de wetgeving inzake 
hypotheken.

De dagvaarding werd ingeschreven in het vergunningenregister.

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de terechtzitting van 21 februari 2017.

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebrulk gemaakt van de 

Nedertandse taal.

2. De rechtbank nam op de terechtzitting van 21 februari 2017 kennis van:

- de vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, eiser tot herstel;
- de vordering van de procureur des Konings, uitgesproken door L. Van den Steen, 

substituut-procureur des Konings

De beklaagde liet verstek.

STRAFRECHTELIJK

Felten

3. De beklaagde is eigenaar van voormeld percee! dat volgens het geweetplan Aalst - Ninove 
- Geraardsbergen - Zottegem (KB 30/05/1978) gelegen is in een landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied.

Op 16 juni 2009 werd door het college van burgemeester en schepenen Geraardsbergen een 
stedenbouwkundige vergunnlng afgeleverd voor ‘het intern verbouwen van de veranda' en 'het
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plaatsen van een tulnhuis'. De overige ondordelen van de aanvraag (het plaatsen van een 
redamepaneel, het verharden van de oprit en het verbouwen van de stal tot garage) werden 

uit de vergunning gesloten.

Op 18 augustus 2009 verleende het schepencollegc een stedenbouwkundige vergunning voor 
'het verbouwen van de veranda' en 'het wijzigen van de oprit1. De overige onderdelen van de 
aanvraag (het oprichten van een tuinhuis. het plaatsen van een redamepaneel en het 
verharden von een aardewsg) warden uit de vergunning gesloten,

4. Op 21 mei 2015 stelde de polrtie vast dat een kraanman bezig is de tuin aan het ophogen 
en vertiarden met steenslag. Op de steen8lag staan ook 4 grote containers, afvalcontainers en 
allertei 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
. Het is zo del Ik op dit perceel werken aan het uitveeren 

ben. Op mijn eigendom slaat er vier containers met een inhoud van 40 kubieke meter.
Ik ben zeltstandige, ik doe onderhoud van kachels ed. Het is mijn bedoeling om in de 
containers mijn werkmateriaat op te slaan.
Op mijn perceel heb ik eveneens een laag steertgruis aangelegd. Ik heb dit steengruis 
aangelegd met de bedoeling om makkelijker to kunnen werken en om hot 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 wend mij verteld dat ik bij verplaatste constmclies er 
geen vergunning diende aangevraagd te worden. De containers staan reeds zeven jeer op 
mijn perceel zonder klachten dus was ik van mening dat alles in orde was.
Ik zal mij zo spoedig aanbieden bij de dienst stedebouw van de slad Geraardsbergen om een 
regularisatie a en te vragen."

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

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

7. Op 31 augustus 2015 werd door het schepencollege sen voorwaardelijke 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor 'het regulariseren van het verharden van de
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losweg, het aanleggen van eon oprit, het gedeeltelijk verhardan van het terrain en het 
aanplantan van een haag en boom'.
Daze 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 verherding boven de 80m2 dient verwijderd te worden, dit dee! van het 
terrain 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 
(zfjnde de ophoging en de verharding van de tuin dateren van 21/05/2014? Deze werken zijn 
uitgevoerd in juli 2004. Deze werken zijn uitgevoerd door de firma

. U vraagt mij of de werken (zijnde de ophoging en de verharding van de losweg) 
dateren van 21/05/2014? Voor 2003 was de losweg reeds opgehoogd door een derde. Ik kan 
u dit aantonen door enkele foto's waan/an ik u een kopie geef.
Ik heb de losweg In kwestie eigenlijk vertaagd en aangevuld met steenslag. Ik wens te 
benadrukken dat dit gemalen en gekeurde steenslag betreft (ik kan u dit desnoods aantonen 
met de desbetreffende documenlen). 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 
oppen/lakte teelaarde laten storten. "

9. Op 28 juni 2016 vorderde de gewestetijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel door het 
verwijderen van da verharding meerdan 80m’ en het herstel van het relief, verwijderen van de 
gestapelde materlalen 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.

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 terrain lag.
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Beoordsling

11. Hel staat vast dat vergunningsplichtige werken werden uitgevoerd zonder dat daarvoor 
een stedenbouwkundige vergunning werd verleand.

De telastleggingen zijn bewezen.

Straf

12. Krachtens artikel 6.1.1. VCRO kunnen da feiten worden bestraft mat een gevangeniaatraf 
van 8 dagen lot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro of met 66n van die 
straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon, en. ingevolge art. 7bis en 41bls §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 sleclits 66n 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 66nmaal de werken uitgevoerd deze wel 
worden geregulariaeerd of gedoogd.

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

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 stelien.

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 da noodzakelljke Inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De Inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 
gemeenschap een grote kost.

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 veroordeeid.
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STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL

14. Op 28 juni 2016 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel door 
het verwijderen van de verharding meer dan 80m2 en het herstel van het relief, vorwijderen 
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 
herstelvorderlng.

15. De herstetvordering ward afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk 

onredelijk.

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

16. Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen 
herstel is eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs 
zonder een specirlek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag.

Het votstaal dat een dwangsom gevorderd wordl.

De door het bestuur gevorderde dwangsom van 125 euro per dag moet worden opgelegd. Het 
besitjur hseft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het herstel 
nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddalen, de zware procedure van aanbesteding en de 
lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering.
Tenslotte is het de bektaagde die veroordeeld wordt om de plaats in haar vorige toestand te 
herstellen en heefl de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt.

Een dwangsom is daartoe het meest efficifinte rriddet. De onwil van de beklaagde om 
spoedig tot volledig herstel over te gaan blljkt uit het dossier.

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

18. De beklaagde moet worden veroordeeld tot da (jerechtskosten zoals hierna begroot.

19. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van hot 
“Bijzondar Fonda tot Hulp van de Slachtoffers van Opzetlalijke Gewelddaden en aan de 
Occasioned Redders“ (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1965 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeclemen). Daze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf.

20. De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerakosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 decamber 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro.

aURGERRECHTELUK

21. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering houdt 
de rechlbank de burgertijke belangen ambtshalve aan.

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikeien:

art. 11, 12, 14. 31, 34, 35, 38, 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 artikeien vermeld in
de dagvaarding,
4 V.T. 182.163.179.182.184 1B6.189.190.194 Wetboek strafvordering alsook de overige 
wetsbepalingen aangehaald In huidig vonnis;

de rechtbank, rechtsprekend blj verstek,
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STRAFRECHTEUJK

Vefoordeelt . voor de hierboven omschreven en bewozen
verklaarde telastleggingen A, B en C.samen tot een geldboete van 1.500 ouro, yermeorderd 
met 60 opdeclemen tot 9.000 euro, of ean vervangende gevangenisstraf van 3 maanden.

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL

Beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur het herstel op de 
percelen gelegen te kadastraal gekend als afdeling

door het verwijderen van de verharding meer dan 80m2 en het herstel 
van het relief, verwijderen van de gestapelde materialen en verwijderen van de ophoglng op 
de losweg.

Deze werken moeten worden uKgevoerd binnen een termijn van 2 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief is.

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door
een dwangsom van 126 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.

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen, indien het vonnis niet vrijwillig wordt ultgevoerd binnen 
voormelde termijnen, ambtshalve in de ultvoering ervan kunnen voorzlen, overeenkomstig 
artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelde.

GERECHTSKOSTEN en BIJDRAGEN

Veroordeelt tot betallng van de gerechtskosten gevallen aan de
zijde van het openbaar ministerie en begroot op 297,69 euro, vermeerderd met de kosten van 
betekening van dit vonnis.
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Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzetlelijke Gewetddaden en aan de Occasionele 
Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro.

Veroordeelt 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 terechtzltting van de 0 twaalfde kamer van de 
correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 28 maart 2017, bestaande 
uit Jan Van den Berghe, rechter en Bart Coppens, griffier, in aanvvezigheid van eerste 
substituut-procureurdes Konings B. Mabllde.




