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Not.nr. 

I n  de zaak van het OPENBAAR MIN ISTERIE en van 

1. n r. Het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD , 

met kantoren te  

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr. ) 31 van Belgische national iteit 

2. n r. "433 

3. nr. �39 

4. nr. -1l/O 

5. n r. Jl/� 

geboren te 01 

zelfstandige, 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

a rchitect, 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

a rbeider, 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

aannemer, 

wonende te 

- beklaagde -

op 

van Belgische national iteit, 

op 

van Belgische national iteit, 

op 
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verdacht van: 

met maatschappelijke zetel te 

ingeschreven met KBO-nummer 

- beklaagde -

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de u itvoering ervan rechtstreeks 

medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de u itvoering zodanige hu lp verleend te 

hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

A. 

Bij inbreuk  op de artike len, 1, 2, 99 § 1-1° (en § 3), 146-1°, 147, 148, 149 en 204 van het 

decreet houdende de organ isatie van de ruimtelij ke ordening dd. 18 mei 1999 (BS 

08.06.1999) de bij artikel 99 § 1-1° bepaa lde handel ingen, werken of wijzigingen zonder 

voorafgaande vergunning te hebben u itgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, door 

namel ijk  zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd, op een 

grond één of meer vaste in richtingen te hebben geplaatst, een bestaande vaste in richting of 

bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of u itgebreid, met 

u itzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de 

stabi l iteit, 

op het perceel gelegen te kadastraa l  gekend als 

e igendom van 

geboren te op 

geboren te op 

beiden wonende te 

van 

geboren te 

geboren te op en van 

op , beiden wonende te 

te 

van 

van geboren te op en van 

op beiden wonende te 

geboren te op 

op beiden wonende te 

geboren te op 

, beiden wonende te 

op 

beiden wonende te 

en van 

en van 

en van 

geboren te 

, van 

geboren te 

meer bepaald 

sectie 

, en van 

geboren 

geboren te 

, van 

op 

geboren te 

op 

in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 7 mei 2009 afgeleverd door het College 

van Burgemeester en Schepenen van de stad 

1 .  de vergunde fietsenberging slechts gedeeltelijk te  hebben u itgevoerd 
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2 .  de gevelu itsprong langs de kant van de ter hoogte van de eerste, de 

tweede en de derde verdieping groter dan vergund te hebben u itgevoerd 

3.  het vol ledige platte dak te hebben uitgerust a ls dakterras 

de eerste, de tweede en de derde 

te in de periode van 01.01.2009 tot 01.09.2009 (st. 1, 3, 42-43, 62, 66, 81, 87) 

de tweede en de derde 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 

vastgoedmakelaars en andere personen die in  de u itoefening van hun beroep of activiteit 

onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop te huur  zetten, verkopen of verhuren, 

bouwen of vaste of verplaatsbare in richtingen ontwerpen en/of opstel len of personen d ie b ij 

die verrichtingen a ls tussenpersonen optreden bij de u itoefening van hun beroep, namel ijk  

de tweede a ls architect en de derde als aannemer 

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 het perceel gelegen te 

eigendom van 

, kadastraa l  gekend als 

geboren te OP 

geboren te op beiden wonende te 

van 

geboren te 

geboren te op en van 

op beiden wonende te 

te 

van 

van geboren te op en van 

op 

op beiden wonende te 

geboren te op 

beiden wonende te 

geboren te op , en van 

beiden wonende te 

op en van 

beiden wonende te 

, en van 

geboren te 

van 

, geboren te 

en van 

geboren 

, geboren te 

van 

op 

geboren te 

op 

bouwwerken te hebben verricht zoa ls bepaa ld bij a rtikel 4 .2 .1 .1° a) van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening: het optrekken of plaatsen van een constructie 

meer bepaald 
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i n  strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 7 mei 2009 afgeleverd door het Col lege 

van Burgemeester en Schepenen van de stad 

1 .  de 4 dakuitbouwen ter  hoogte van de derde verdieping aan de straatkant groter te 

hebben uitgevoerd dan vergund 

de eerste, de tweede, de vierde en de vijfde 

te in de periode van 01.03.2010 tot 28.03.2011 (st. 1, 3, 42-43, 62, 66, 87) 

2 .  de vergunde fietsenberging slechts gedeelte lijk te  hebben u itgevoerd 

3. de gevelu itsprong langs de kant van de ter hoogte van de eerste, de 

tweede en de derde verdieping groter dan vergund te hebben u itgevoerd 

4.  het volledige platte dak te hebben u itgerust a ls dakterras 

de eerste, de tweede en de derde 

te in de periode van 01.09.2009 tot 01.01.2010 (st. 1, 3, 42-43, 62, 66, 81, 87) 

5. de voorziene groenzone op de dakverdieping niet te hebben aangelegd 

de eerste 

te in de periode van 01.01.2009 tot 08.03.2011 (st. 1, 3, 42-43) 

de tweede, de derde, de vierde en de vijfde 

met de omstandigheid dat het m isdrijf gep leegd werd door instrumenterende ambtenaren, 

vastgoedmakelaars en andere personen d ie in  de uitoefening van hun beroep of activiteit 

onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur  zetten, verkopen of verhuren, 

bouwen of vaste of verp laatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstel len of personen die 

bij d ie verrichtingen a ls tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namel ijk  

de tweede als arch itect en de derde, de vierde en de vijfde a ls aannemer 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1 .1 ., al .  1 .1° en al .  2 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

* * * * 

1.1 De rechtbank  van eerste aan leg Oost-Vlaanderen, afdel ing Gent, kamer G30d, besliste bij 

vonnis van 7 november 2017 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde telastleggingen 

A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4 en 8.5 samen tot een geldboete van 5.000 euro, vermeerderd 

met 45 opdeciemen tot 27.500 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt 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 hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastleggingen A.1, A.2, A.3, B.1, 8.2, B.3 en B.4 samen tot een geldboete van 
2.500 euro, vermeerderd met 45 opdeciemen tot 13. 750 euro, of een vervangende 

gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt 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 hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastleggingen A.1, A.2, A.3, B.2, B.3 en B.4 samen tot een geldboete van 2.000 euro, 
vermeerderd met 45 opdeciemen tot 11.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 

maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 1.500 euro, vermeerderd met 45 

opdeciemen tot 8.250 euro, van de opgelegde geldboete en voor 2 maanden en 7 dagen van 

de vervangende gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt 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. 
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Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastlegging B.1 tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 45 opdeciemen tot 

11.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor l.500 euro, vermeerderd met 45 

opdeciemen tot 8.250 euro, van de opgelegde geldboete en voor 2 maanden en 7 dagen van 

de vervangende gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt 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 hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastlegging B.1 tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 45 opdeciemen tot 

11.000 euro. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor l.500 euro, vermeerderd met 45 

opdeciemen tot 8.250 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt 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 haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van het college van burgemeester en schepenen en van de gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur het herstel op het perceel gelegen te 
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kadastraal gekend 

aanpassingswerken zodat: 

door het uitvoeren van 

een voldoende grote en vlot toegankelijke fietsenstalling gerealiseerd wordt door het 

verwijderen van 1 van de 2 parkeerplaatsen in de en het herinrichten van deze 

plaats tot een fietsenstalling. Om de betreffende oppervlakte ontoegankelijk te maken 

voor een wagen dient net achter de poort centraal een vaste (niet neerknikbare) paal te 

worden geplaatst; 

het dakterras voldoende terugspringt van de voorgevel. De aanleg van een voldoende 

brede strook groendak om de buitenste dakstrook ontoegankelijk te maken is 

noodzakelijk. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming 

van dit bevel lastens ten voordele van het college van burgemeester en schepenen 

en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 4 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 uitgevoerd binnen 

voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig 

artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelden. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt en 
hoofdelijk tot betaling van de gerechtskosten gevallen aan de zijde van 

het openbaar ministerie en begroot op 384,30 euro, te vermeerderen met de kosten van 

betekening van dit vonnis in hoofde van 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 11 

1.2 Tegen d it vonn is werd hoger beroep ingesteld op : 

8 november 2017 door de beklaagde 

29 november 2017 door de beklaagde 

30 november 2017 door de beklaagde 

r-PAGE 01-00001313762-0008-0027-01-01-� 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2018/NT /25 - p. 9 

4 december 2017 door het openbaar min isterie ten aanzien van 

en 

5 december 2017 door de beklaagde op strafgebied; 

6 december 2017 door de beklaagde 

7 december 2017 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagde 

22 februari 2018 door de beklaagde op strafrechtel ijk  gebied; 
- 1 maart 2018 door het openbaar min isterie ten aanzien van 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van a rtike l  204 Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdel ing Gent, 

op: 

8 november 2017 door de raadsman van de beklaagde 

29 november 2017 door de raadsman van de beklaagde 

30 november 2017 door de raadsman van de beklaagde 
,, 

4 december 2017 door het openbaar min isterie ten aanzien van de beklaagde 

4 december 2017 door het openbaar min isterie ten aanzien van de beklaagde 

4 december 2017 door het openbaar min isterie ten aanzien van de beklaagde 

Erdogan; 

5 december 2017 door de raadsman van de beklaagde 

6 december 2017 door de raadsman van de beklaagde 

7 december 2017 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagde 

22 februari 2018 door de raadsman van de beklaagde 

1 maart 2018 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagde 

1.4 Op de rechtszitting van 25 mei 2018 legde het hof conclusietermijnen vast en bepaa lde 

de rechtsdag op vrijdag 19 oktober 2018. 

Het hof stelt vast dat de neerlegging van de conclusies (van de beklaagde 

na de overeenkomstig a rtikel 152, § 1 Wetboek van Strafvordering vastgestelde termijnen 

geen louter d i latoire doeleinden heeft en dit niet de rechten van de andere partijen of het 

verloop van de rechtspleging schendt, terwijl de betrokken partijen u itdrukkel ijk hun 

akkoord betuigden dat  deze na de vastgelegde termijnen neergelegde conclusies in  het 

beraad kunnen gehouden worden. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 19 oktober 2018 in het Nederlands: 

- de eiser tot herstel in  zijn middelen vertegenwoordigd door meester Sylvie Kempinaire, 

advocaat met kantoor te Sint-Denijs-Westrem; 
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- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 

meester Dirk Ruppel, advocaat met kantoor te Gent; 

- de beklaagde in zij n  middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 

Koen raad Van De Sijpe, advocaat met kantoor te Sint-Niklaas; 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester Lore 

Gyselaers, voor meester Jan Swennen, beiden advocaat met kantoor te Beringen; 

- de beklaagde in zijn middelen van verded iging, bijgestaan door 

meester Tia Thomas, voor meester Wi l lem Dobbelaere, beiden advocaat met kantoor te 

Gent; 

- de beklaagde in haar middelen van verded iging, vertegenwoordigd door 

meester Sammy Bouzoumita, advocaat met kantoor te Gent, in z ijn hoedanigheid van 

lasthebber ad hoc; 

- het openbaar min isterie in  zijn vordering bij monde van Frederic Vroman, substituut

p rocureur-generaal .  

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 7 november 2017 

gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 

regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften houdende de grieven, die tegen het vonnis worden ingebracht, werden 

eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In  het door de advocaat van de beklaagde ingediende 

"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgeste lde model, 

wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, 

namelijk op strafgebied met betrekking tot de schu ldigverklaring aan de telast legging Bl, de 

strafmaat (redenen: "De beklaagde vroeg en vraagt in hoger beroep minstens een 

opschorting") en het niet toepassen van het gevraagde gewoon u itstel - probatie-u itstel -

gewone opschorting - probatie-opschorting ( redenen: "De beklaagde vraagt minstens een 

opschorting of minstens volledig uitstel") . 

I n  het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 

hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt nauwkeurig 

bepaa ld welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namel ij k  op 

strafgebied met betrekking tot de schuld igverklaring, de voorschriften betreffende de 

rechtspleging, de strafmaat, het n iet toepassen van het gevraagde gewoon u itstel -

p robatie-u itstel - gewone opschorting - probatie-opschorting, andere maatregelen: 
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herstelmaatregel - dwangsom en op burgerl ijk  gebied met betrekking tot de 

ontvankel ij kheid en het causaal  verband. 

In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier hoger 

beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt nauwkeurig 

bepaald welke grieven tegen het voormeld vonn is worden ingebracht, namelijk op 

strafgebied met betrekking tot de schuldigverklaring aan de telastleggingen Al, A2, A3, B2, 

B3 en B4, de voorschriften betreffende de rechtspleging (redenen: "De eerste rechter 

antwoordt niet op het in conclusie opgeworpen argument van verzoeker/appellant dat de 

zaak niet in staat van wijzen is. Het bestreden vonnis gaat ten onrechte niet in op het in 

conclusie opgeworpen verweer dat er in hoofde van de aannemer sprake is van 

onoverwinnelijke dwaling en motiveert zijn beslissing geenszins dienaangaande. De eerste 

rechter gaat ten onrechte niet in op de opgeworpen aanpassing van de incriminatieperiode. 

Het bestreden vonnis wijst ten onrechte de overschrijding van de redelijke termijn af."), de 

strafmaat (redenen: "Gelet op de betwisting van de (telastleggingen) gaat 

verzoeker/appellant niet akkoord met de door de eerste rechter uitgesproken veroordeling 

tot een geldboete van 2.000 euro (".) met uitstel van 3/4de van de geldboete (". ) voor een 

proefperiode van 3 jaar. Verzoeker/appellant kan het bestreden vonnis niet onderschrijven 

waar dit vonnis hem geen opschorting toekent. Verzoeker/appellant gaat evenmin akkoord 

met het niet-weerhouden (van) de overschrijding van de redelijke termijn en de afwijzing van 

de eenvoudige schuldigverklaring.", verbeurdverklaring/bijzondere 

verbeurdverklaring/herstelmaatregel/dwangsom/teruggave (redenen: "Gelet op de 

gevraagde vrijspraak betwist verzoeker/appellant tevens de uitgesproken 

stedenbouwkundige herstelmaatregel. Eerste rechter houdt geen/onvoldoende rekening met 

de navolgende vergunning.", andere ( redenen: "Gelet op de gevraagde vrijspraak, grief 

tegen de veroordeling van verzoeker/appellant tot de bijdrage aan het slachtofferfonds, de 

geïndexeerde vergoeding en de gerechtskosten, kosten van de. (noot hof: n iet verder 

aangevuld)" 

In  de door het openbaar min isterie ingediende grievenformu lieren, respectief ten aanzien 

van de hiervoor vermelde beklaagden die beroep instelden, wordt nauwkeurig bepaald 

welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk  op strafgebied met 

betrekking tot de strafmaat, telkens omdat de door de eerste rechter opgelegde straf als te 

laag werd beschouwd. 

In de op 5 en 6 december 2017 door de advocaat van de beklaagde ingediende 

grievenformul ieren, wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis 

worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de strafmaat (bijkomend 

gespecificeerd a ls: "hoogte van de geldboete"), het niet toepassen van "het gevraagde 

eenvoudige schuldigverklaring - gewoon uitstel - gewone opschorting" en andere 

maatregelen: herstelmaatregel: "uitvoeringstermijn van vier maanden". 
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In  het door het openbaar ministerie ingediende grievenformulier ten aanzien van de 

beklaagde wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonn is 

worden ingebracht, namelijk  op strafgebied met betrekking tot de strafmaat, d ie door het 

openbaar min isterie te laag wordt beschouwd . 

In de door de advocaat van de beklaagde ingediende 

grievenformulieren, wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis 

worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de procedure (redenen: 

"beklaagde dient dit vakje aan te kruisen daar hij geen kennis heeft van het strafdossier"), de 

schuld ( redenen: "beklaagde vraagt de vrijspraak voor 81 (" .)") en de straf (redenen: 

beklaagde vraagt de vrijspraak voor 81. Geldboete wordt bijgevolg betwist & 

stedenbouwkundig herstel") Uit d it laatste volgt dat ook een grief tegen de beslissing over de 

herstelvordering wordt aangeduid; dat de beklaagde deze grief als een 'reden' omschreef bij 

de grief over de straf, doet hier geen afbreuk aan.  

In het door het openbaar min isterie ingediende "grievenformulier hoger beroep" ten 

aanzien van de beklaagde wordt nauwkeurig bepaald welke grieven 

tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk  op strafgebied met betrekking tot 

de straf, omdat deze te laag is. 

2.3. De hoger beroepen van de beklaagden 

en en het openbaar min isterie werden tijdig en 

regelmatig naar de vorm ingesteld en zij n  ontvankel ijk (art. 203 en 204 Wetboek van 

Strafvordering). 

Het hof besl ist in d it a rrest b innen de perken van de hoger beroepen en van de grieven zoals 

bedoeld in  a rtikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof vast dat er 

geen redenen z ijn om ambtsha lve een grief in de zin van deze bepal ing op te werpen. 

Gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de grievenformul ieren heeft het 

hof niet meer te oordelen over de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen 

Al, A2, A3, Bl, B2, B3, B4 en BS en staat de schu ld van de beklaagde op grond van 

het vonnis van 7 november 2017, ter zake niet beroepen, definitief vast. Voor het overige 

heeft het hof vol le saisine. 

3. De dagvaard ing die de zaak voor de eerste rechter aanhangig maakte werd 

overgeschreven op 12 apri l 2017 in het toenmal ige hypotheekkantoor (onder nummer 

), zodat voldaan is aan de ontvankel ijkheidsvoorwaarde ter zake. 

4. Voor zover bewezen zijn de te last gelegde feiten sinds zij gepleegd werden, op dezelfde 

wijze en in dezelfde mate, strafbaar gebleven en thans nog steeds strafbaar gesteld op grond 

van artikel 6.2 .1 .1° Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening a ls inbreuken op artikel 4.2.1 van 

die codex. 
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S. Voor zover bewezen, pleegde elke beklaagde de misdrijven met eenheid van misdadig 
opzet, zodat de verjaring begint te lopen op de dag van het laatste feit, wat voor de 
beklaagden en is 28 
maart 2011 en voor 8 maart 2011. De verjaring werd gestuit door het 

kantschrift van 17 februari 2016 van de procureur des Konings (stuk 93). Sindsdien is geen 
vijf jaar verstreken, zodat de strafvordering niet is verjaard. 

6. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht van de eerste rechter dat als volgt luidt: 

"4. De eerste beklaagde is mede-eigenaar van een gebouw gelegen te 

Volgens het gewestplan ' " (Koninklijk Besluit van 14 september 
1977) ligt het perceel in woongebied. 

S. Op 8 maart 2012 stelde de dienst bouw- en woontoezicht een proces-verbaal op 
wegens het niet naleven van de stedenbouwkundige vergunning van 7 mei 2009. 

Reeds eerder waren bouwinbreuken vastgesteld. 

Op 26 januari 2009 werd vastgesteld dat op bovenvermeld perceel, toen nog gekend 
onder de houten dakconstructie deels afgebroken werd voor het 
verwijderen van 2 opslagtanks. (broer van de eerste beklaagde en mede
eigenaar) werd per brief aangemaand deze werken te regulariseren. 
Op 6 februari 2009 werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de 
afbraak van een loods en het bouwen van een meergezinswoning. Het college van 
burgemeester en schepenen verleende de vergunning op 7 mei 2009. 

Op 20 augustus 2009 werd echter vastgesteld dat de vloerplaat van de in oprichting 

zijnde meergezinswoning uitgevoerd was tot ruim over de rooilijn en een aanzienlijk 
deel van het openbaar domein innam. werd op 23 augustus 2009 
aangemaand om de nodige aanpassingswerken uit te voeren. 

Op 28 maart 2011 werden volgende afwijkingen ten opzichte van de vergunde plannen 

vastgesteld: 
• de fietsenberging werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd; 
• de geve/uitsprong langs de kant van de is ter hoogte van de 1Jet" ;t* en 3fk 
verdieping groter uitgevoerd dan vergund; 
• ter hoogte van de 2de verdieping is aan de achtergevel een staalconstructie 

aangebracht ten behoeve van een dakterras; 
• de 4 dakultbouwen ter hoogte van de 3de verdieping aan de straatkant zijn groter 
uitgevoerd dan vergund; 
• het dakterras is enkel toeganke/Ok vanuit de gemeenschappelijke trappenhal; 
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• het volledige plat dak is uitgerust als dakterras, hiertoe werd de borstwering rond het 
volledige platte dak opgericht en verhoogd met een metalen balustrade; 
• de groenzone op de dakverdieping werd niet aangelegd. 

Op 29 maart 2011 werd 
regulariseren. 

aangemaand om deze aanpassingen te 

Op 10 oktober 2011 werd een regularisatie aangevraagd. Deze aanvraag werd "' 15 
december 2011 geweigerd door het college van burgemeester en schepenen omwll/e 

van afwezigheid van een voldoende grote fietsenberging, de massieve dakuitbouwen, 
het te grote dakterras met het daarmee gepaard gaan van het optrekken van de 
borstwering en verhoging met metalen balustrade, het niet aanleggen van het 

groendak en ten slotte onduidelijke en onjuiste plannen. 

Naar aanleiding van deze weigering werd op 8 maart 2011 een controle uitgevoerd en 

werd vastgesteld dat intussen de stalen constructie aan de achtergevel ter hoogte van 
de tweede .verdieping, afgebroken was en een balustrade geplaatst was in de 
raamopening die erop uitgaf. 
Ook werd vastgesteld dat op de licht hellende daken van de te groot uitgevoerde 
dakuitbouwen langs de kant van de zonnepanelen werden geplaatst op 
zwartplastic constructies teneinde een optimale zonoriëntatie te bekomen. Hierdoor 
waren deze constructies niet geïntegreerd in het dakvlak en waren ze 

vergunnlngsplichtlg. 

De bouwheren van het project, en en de aanwezige architect 

verklaarden spoedig een aangepaste aanvraag in te dienen. 

6. Op 6 augustus 2012 verklaarde 
mede-eigenaar : 

broer van de eerste beklaagde en 

;Ik heb de uitnodiging van jullie diensten in goede orde ontvangen per post. Ik kan jullie 

mededelen dat mijn broer, momenteel op vakantie is in TurkUe en pas eind 
deze maand terug is uit verlof. 
Aangaande de bouwovertreding zal ik puntsgewUs antwoorden op jullie vragen. 
Vraag 1: Wie heeft de opdracht gegeven de werken uit te voeren? 

De opdracht werd gegeven daor mijzelf en mijn broer, 
Vraag 2 : Wie is eigenaar van de gronden waarop de werken werden uitgevoerd. 
Verleende deze personen hun toestemming? 
Ikzelf en mijn broer, waren eigenaar van de gronden waarop de werken 
werden uitgevoerd. Wij gaven toestemming om de werken uit te voeren. Wij hebben 
geen patrimoniumvennootschap. 
Na de uitvoering van de werken werden de appartementen verkocht met name aan : 

te 
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te 
te 

Vraag 3 : Wanneer werden de werken aangevat en tot hoelang hebben ze geduurd? 

De ruwbouwwerken werden uitgevoerd door PBM woningbouw, de heer 
te . De werken zijn mijn inziens uitgevoerd in 2009. 

Hij was de hoofdaannemer. 
De funderinaswerken werden uitgevoerd door 

Werken werden uitgevoerd in mei 2009. 
De dakwerken werden uitgevoerd door 

en dit in maart 2010. 
De elektriciteitswerken en verwarming werden uitgevoerd door de firma 

en dit in maart 2010. 
Vraag 4 : Wie was de architect die toezicht hield op de werken. 
De architect betreft de heer 

op de ruwbouwwerken van de hoofdaanneme1 
De aannemers heb ik reeds medegedeeld in de vorige vraag. 

Hij hield toezicht 

Mijn architect heeft daadwerkelijk toezicht gehouden op de ruwbouwwerken van de 

firma 
Vraag 5: Wie voerde de werken uit? 

De geve/uitsprong langs de zijde van de 
verdieping werd uitgevoerd door de firma 

en dit ter hooate van 1sre. 2de en 3de 

te 

De dakuitbouwen ter hoogte van de 3de verdieping aan sttaatkant werd uitgevoerd 
door 

Het dakterras werd uitgevoerd door hoofdaannemer 
De omheining(borstwering) werd door mijzelf uitgevoerd en dit voor de veiligheid van 
mijn kinderen. 
Vraag 6: Werd er reeds een regularisatievergunning aangevraagd? 

Er werd reeds een regularisatieaanvraag ingediend op 10 oktober 2011. De 
regularisatieaanvraag werd echter geweigerd op 15 december 2011. 
Ik heb mijn architect de opdracht gegeven om een nieuwe regularisatieaanvraag in te 
dienen. Dit zal mijn inziens eind augustus 2012 gebeuren. 
Vraag 7: Welke zijn de beweegredenen geweest om te bouwen zonder of in strijd met 

de vergunning?: 
Door aanpassing van de gasruimte diende ik de fietsenruimte aan te passen. 
De uitbouw van de gevel op het eerste en 2de verdiep en de dakuitbouwen werden 
uitgevoerd 011) over meer ruimte te beschikken. 
De borstwering deed ik voor de veiligheid van de kinderen. 
Wat betreft de zonnepanelen kan ik jullie mededelen dat ik niet wist dat ik over een 
vergunning diende te beschikken. De zonnepanelen zullen verwijderd worden/ 
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7. 

is op 12juli 2016 overleden. 

verklaarde op 16 april 2013: 'Ik ben zaakvoerder van 
met maatschappelijke zetel gelegen te 

In opdracht van en voerde ik dakwerken uit aan het gebouw, 
gelegen te waarvan zij de eigenaars zijn. Er werd mij 
opgedragen vier dakuitbouwen op de derde verdieping aan de straatzijde te 
verwezenlijken. De aanvang van de werken dateert 110n maart 2010 en werden 
beëindigd In juni 2013. 
De werken voerde ik uit onder toezicht van architect uit Ikzelf heb de 
plannen kunnen bekijken, doch of deze vergund waren, weet ik niet zeker gezien de 
plannen een aantal keer werden gewijzigd. Ik handelde in vertrouwen op de architect. 
Ik was er niet 110n op de hoogte dat de vier, door mij uitgevoerde dakuitbouwen, groter 
waren dan deze welke vergund waren. 
Ik stel mezelf noch burgerlijk, noch strafrechtelijk verantwoordelijk.' 

8. werd op 18 april 2013 verhoord en verklaarde: 
'Ik was inderdaad de architect voor de bouw van het appartementencomplex te 

Het klopt dat de aanvankelijke plannen van mij afkomstig waren. De familie 
is inderdaad van eerste keer bij mij gekomen. Ik heb de plannen getekend en een 

beetje toezicht gedaan. De familie zorgde zelf voor de hoofdaannemer, zijnde 
(die zijn al failliet ondertussen). De bouwheer zorgde ook ze�f voor de 

onderaannemingen. Ik moest een beetje kijken dat het bouwkundig in orde bleef. Ik 
heb inderdaad ook zelf toezicht gehouden op de bouwwerken. 
• Dat van die fietsenstallingen is een misverstand. Ik dacht dat garages wel telden als 
ook fietsenberging, in dat opzicht, Indien garages ook zouden tellen als fietsenberging, 
heb ik wel voldoende ruimte fietsenbergplaats. 
• De geve/uitsprong: de gevel is  inderdaad iets langer. De bouwheer heeft die iets 
langer gebouwd dan voonien op het plan. Ik dacht dat dat wel geregulariseerd kon 
worden. 
• De dakuitbouwen zijn inderdaad ook groter uitgevoerd dan vergund. Op plan is dat al 
aangepast. Er werd reeds een nieuw plan ter regularisatie ingediend maar dat is 
afgekeurd omwille van de fietsenberging_ 
• Dakterras is enkel toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke trappenhal. Dit is 
gebeurd tijdens mijn verlof. Ik had er geen toezicht op gehouden op dat moment. De 
technische dienst zou dat goedkeuren, zoals gezegd, is het enkel de fietsenberging 
waar er echt moeilijk over wordt gedaan .... 
• Plat dak als dakterras .•. dit was voorzien maar er was wat meer groen voorzien. Die 
groene zone werd niet aangelegd. Bij mijn weten is die ook nog steeds niet aangelegd. 
Van zodra ik een toestemming krijg van de bouwheer, zal ik een nieuw plan indienen 
ter regularisatie. Ik heb een plan liggen dat ongeveer is  aangepast maar wacht dus op 
de familie om in te dienen. 
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U zegt dat de familie verklaarde dat er eind augustus 2012 een regularisatie zou 
ingediend worden, dit gebeurde niet. In 2011 werd 90% goedgekeurd. Enkel door die 
fietsenberging werd het ganse plan verworpen. 
Ik heb geen idee wanneer de regularisatie zal ingediend worden. Dat hangt, zoals reeds 

gezegd, af van de familie 
Wat was de reden om af te wijken van de originele plannen? 
Dat is de bouwheer. Terwijl er gebouwd werd, gaven zij aan de aannemer opdrachten 
om het één en ander aan te passen. Zij deden dat zonder mij in te lichten. 
Ik heb de bouwheer wel degelijk ingelicht dat stad met bepaalde wijzigingen niet 
akkoord ging gaan. Ze hebben, ondanks mijn waarschuwingen, toch doorgezet met 

gekend gevolg.' 

9. verklaarde op 8 augustus 2013: 'Aangaande de feiten waarvan 

sprake kan ik het volgende verklaren. Ik was zaakvoerder van ten 

tijde van de bouwwerken in de te 
De firma was aannemer voor "de ruwbouw" in de in opdracht van de 
bouwheer 
De werken die wij daar uitgevoerd hebben betre.ft dus enkel de ruwbouw. 
Wij hebben de ruwbouw gebouwd naar de plannen van de architect, de heer 
Wij hebben de uitvoeringsplannen die ons ter beschikking gesteld werden door de 
architect gevolgd en de werken uitgevoerd zoals trouwens ook besproken werd tNdens 
de regelmatige werkvergaderingen. 

Wij hebben ter goeder trouw de werken uitgevoerd en gingen er uiteraard van rit dat 
de nodige vergunningen aanwezig waren. 
De architect was bij elke werkvergadering aanwezig en er werd daar gesproken over de 
vergunningen die afgeleverd waren, waar nooit iets fout over gezegd werd. Dus 
volgens mlj was alles in orde. Ik was niet op de hoogte dat het hier ging over niet 
goedgekeurde plannen. Volgens mij verteld werd op de werkvergaderingen was alles in 
verband met de vergunningen in orde. Ik ben dus niet afgeweken van de vergunningen 
want er werd gewerkt volgens de uitvoeringsplannen. 

betreft een BVBA. 
Ik herhaal. De ruwbouw werd door de BVB.4 uitgevoerd volgens de plannen. Er werd 

nooit door de architect of de bouwheer gezegd dat er iets moest veranderd worden aan 
de ruwbouw dus ging ik er uiteraard van uit dat alles in orde was. Meer heb ik hierover 

niet te verklaren.' 

10. werd op 27 september 2013 verhoord en verklaarde: 'Ik heb de 
uitnodiging door jullie diensten in goede orde ontvangen via de post. 
Ik kon echter niet aanwezig zijn op de vooropgestelde data daar ik mij in Turkije 
bevond. Ik werd van de uitnodiging ingelicht door mijn dochter. 
Ik heb de verklaring van mijn rechten gelezen. Ik raadpleegde geen advocaat. 

Aangaande de feiten kan ik jullie mededelen dat ik de verklaring Kin mijn broer, 

alleen maar kan bevestigen. 
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Ik weet niet of er reeds effectief een regularisatieaanvraag werd ingediend door mijn 

architect, de heer . Ik heb hem echter wel de opdracht gegeven om dit 

te doen. Doordat ik pas terug ben uit Turkije heb ik nog geen contact gehad met hem. 

Ik zal mijn architect contacteren en hem vragen om een regularisatieaanvraag zo snel 

als mogelijk in te dienen indien dit nog niet gebeurd zou zijn."' 

7. Tot 30 ju l i  2018 lu idde artikel 5, tweede l id, Strafwetboek a ls volgt: "Wanneer de 

rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 

geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 

worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 

heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 ju l i  2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 

titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtel ijke verantwoordel ijkheid van 

rechtspersonen betreft, d ie in werking trad op 30 ju l i  2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 

door de volgende bepal ing: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk voor de misdrijven die hetzij een 

intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 

belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 

gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 

1° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 

2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 

Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 

3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 

aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 

personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Gezien de strafuits lu itende verschoningsgrond die vervat was in  het vroegere tweede lid van 

a rtikel 5 Strafwetboek op grond van de nieuwe wet n iet langer van toepassing is, doch wel 

nog gold op het ogenbl ik van de feiten van de telastleggingen A en B, past het hof 

desgevallend artikel 5, tweede l id, (oud) Strafwetboek toe. 

8. De werken werden uitgevoerd in opdracht van de beklaagde 

was van het pand. 

, die mede-eigenaar 

De ruwbouwwerken werden uitgevoerd door (de firma van) de beklaagde 
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De dakwerken werden u itgevoerd door de firma , waarvan de beklaagde 

de zaakvoerder was. 

De architect betrof de beklaagde , die verklaarde ook "een beetje toezicht'' 

op de bouwwerken te hebben gehouden. 

9. De telastleggingen Al, A2 en A3 zijn op grond van de hiervoor vermelde gegevens voor 

het hof bewezen gebleven in hoofde van respectief de beklaagden en 

De telastlegging Bl is voor het hof bewezen gebleven in hoofde van respectief de 

beklaagden en 

De telastleggingen B2, B3 en B4 zijn voor het hof bewezen gebleven in hoofde van respectief 

de beklaagden en 

10. Het feit dat de eerste rechter het verweer van de beklaagde (met 

betrekking tot het n iet in staat van wijzen zijn van de zaak omdat de vergunde bouwplannen, 

noch de u itvoeringsplannen noch de vers lagen van de werfvergaderingen deel uitmaken van 

het strafdossier) niet zou beantwoord hebben, is zonder relevantie voor de beoordel ing door 

het hof. Het hof beoordeelt de zaak immers opnieuw, binnen de perken van de ingestelde 

beroepen en de grieven en een eventueel motiveringsgebrek in  het beroepen vonnis 

verandert daar n iets aan. 

De beklaagde voert aan dat hij in vertrouwen ten aanzien van de a rch itect 

handelde en dat h ij de werken uitvoerde op basis van de u itvoeringsplannen zoa ls die door 

deze a rchitect werden ter beschikking gesteld .  De beklaagde ging ervan uit 

dat de vereiste vergunn ingen in orde waren en dat de u itvoeringsplannen conform de 

vergunde plannen waren. 

Hieruit en u it de dossiergegevens volgt dat de beklaagde n iet heeft nagegaan 

of de werken die hij uitvoerde gebeurden volgens een door de bevoegde overheid verleende 

stedenbouwkundige vergunn ing en plannen die daar deel van u itmaken. Het volstaat niet 

dat de beklaagde vertrouwde op wat de a rch itect hem ter beschikking stelde 

aan plannen .. Dat het de a rchitect is die een strafrechtel ijke inbreuk beging s luit de 

strafrechtelijke verantwoordel ijkheid van een aannemer niet u it. Terecht wees de eerste 

rechter op de verplichting van, het toen geldende, a rtikel 4.7. 19, § 4, Vlaamse Code 

Ruimtel ijke Ordening dat een door de gemeente gewaarmerkt afsch rift van de vergunn ing 

en het bijhorende dossier tijdens de duur  van de werkzaamheden in uitvoering van de 

vergunning op de bouwplaats moet l iggen, waarbij het hof opmerkt dat het niet het niet

na leven van deze verpl ichting is d ie de beklaagde in deze zaak wordt 

verweten.  
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Gezien de beklaagde zich niet kan verschui len achter de verantwoordel ijkheid 

van andere beklaagden zoals de a rchitect of de bouwheer, is het n iet noodzakel ijk dat de 

werfverslagen of andere documenten nog aan het dossier worden toegevoegd. Het 

eventueel voorbehoud van de a rchitect ten aanzien van bepaalde wijzigingen, is zonder 

relevantie voor de beoordel ing van de schuld van de beklaagde . Het 

ontbreken van deze stukken brengt evenmin mee dat er sprake is van redel ijke twijfel over 

de schuld van de beklaagde Gezien de i rrelevantie van deze stukken voor de 

beoordeling door het hof, heeft de overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken, 

h ierna besproken, geen invloed op de bewijslevering en is het feit dat de architect niet meer 

over bepaalde stukken zou beschikken zonder belang hiervoor. 

De ste l l ing van de beklaagde dat h ij de voor hem bewezen feiten niet wetens 

en wil lens heeft gepleegd steunt op een onju iste rechtsopvatting over het opzetbegrip .  Voor 

het te last gelegd misdrijf bestaat het moreel e lement u it (a lgemeen) opzet, dat bestaat bij 

wetens en wi l lens handelen. Wetens en wi l lens handelen betekent niet dat de beklaagde de 

intentie moet hebben gehad om een constructie te bouwen zonder of in strijd met een 

afgeleverde vergunning of, zoals de beklaagde stelt, dat hij de opzettelijke intentie om een 
misdrijf te plegen moet hebben gehad. Op die wijze voegt de beklaagde i mmers een 

bijzonder, n iet in de wet voorzien, opzet aan de misdrijfomschrijving toe. 

Wetens slaat op het met kennis van zaken handelen: de beklaagde wist of behoorde te 

weten dat de bewuste werken enkel  volgens een door de bevoegde overheid verleende 

vergunning mochten worden u itgevoerd. Wil lens slaat op het bewust handelen, wat wordt 

veronderste ld bij het plegen van de materië le handel ing, d ie a ls de uiting van de vrije en 

bewuste wil van de beklaagde moet worden aangezien, wanneer deze het bestaan  van een 

schu lduitsl u itingsgrond, zoa ls overmacht of onoverkomelij ke dwa l ing, of van een 

rechtvaard igingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig maakt. Het 

bewuste misdrijf betreft geenszins een onachtzaamheidsmisdrijf. Overigens is wetens en 

wil lens handelen bij een onachtzaamheidsmisdrijf n iet noodzakel ijk  u itgesloten.  Het voor de 

beklaagde bewezen misdrijf werd wetens en wil lens gepleegd, zodat de 

strafu itsl uitende verschoningsgrond van a rtikel 5, l id 2, (oud) Strafwetboek hoe dan ook 

geen toepassing vindt. 

11. De beklaagde voert ten onrechte aan dat er bij de goedgekeurde 

vergunning en het goedgekeurde plan "nooit een origineel plan wordt afgeleverd" en dat het 

gebruike l ijk is dat bouwheer en a rchitect een gekopieerd uitvoeringsplan voorleggen. 

Het is n iet aangetoond dat de beklaagde of de beklaagde vol ledig zouden 

"gecamoufleerd" hebben dat de p lannen niet vergund waren .  De beklaagde 

had de mogelijkheid om het a l  of niet vergund karakter van de plannen die h ij 

u itvoerde na te gaan, doch h ij deed d it n iet. Dat h ij d it nal iet brengt in de geschetste 

omstandigheden niet mee dat hij s lechts een eigenl ijk  onachtzaamheidsmisdrijf pleegde. 
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Het staat vast dat de uitgevoerde werken die voorwerp zijn van de telastlegging B afweken. 

van de stedenbouwkundige vergunn ing van 7 mei 2009. De zogenaamde afwezigheid van 

het "originele bouwplan" in het strafdossier, staat deze vaststel l ing niet in  de weg, zoals de 

beklaagde voorhoudt. 

Ook de door de beklaagde gehanteerde visie op het opzetbegrip steunt 

op een onju iste rechtsopvatting. Het hof verwijst naar de overwegingen hiervoor inzake 

wetens en wil lens. 

Het feit dat de beklaagde de beklaagde niet zou hebben 

ingel icht over niet vergunde plannen of wijzigingen in de u itvoering die afweken van de 

vergunde plannen is zonder relevantie voor de beoordel ing van de schuld van de beklaagde 

Het loutere feit dat de beklaagde niet zou hebben geweten dat h ij een bouwovertreding 

pleegde, ontslaat hem uiteraard n iet van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid en vormt 

geen onoverwinnel ij ke dwal ing, zoals de beklaagde voorhoudt. Evenmin is enigszins 

aannemelij k  gemaakt dat de beklaagde bewust misleid zou zijn geweest 

door de beklaagde en dat hij n iet de moge l ij kheid had om de ju istheid en het 

vergund karakter van de uitvoeringsplannen te controleren.  

Het gegeven dat de beklaagde persoon lijk geen voordeel zou hebben 

gehaald u it het voor hem bewezen misdrijf is evenmin zonder belang voor de beoordel ing 

van de schu ld in z ijn hoofde. Overigens had hij als zaakvoerder van wel degel ijk 

een belang b ij de u itvoering van de werken door de firma. 

Gezien ook voor de beklaagde de feiten wetens en wil lens gepleegd 

werden, kan de strafuitsluitende verschoningsgrond van a rtikel 5, tweede l id, Strafwetboek 

geen toepassing vinden. 

De beklaagde handelde door middel van de beklaagde 

die de zaakvoerder was. Bij de beoordel ing van de strafrechtel ij ke fout van de 

beklaagde houdt het hof rekening met de gedragingen van de beklaagde 

Binnen de was er bovendien onvoldoende aandacht 

voor naleving van de stedenbouwkundige regels, wat een eigen strafrechtel ij ke fout van 

deze beklaagde is. De beklaagde pleegde de te last gelegde feiten voor 

rekening van de beklaagde . Ook in hoofde van de is 

onoverwinnel ijke ( rechts)dwal ing niet enigszins  aannemelijk  gemaakt. 

12. Dat de a rchitect, de beklaagde , contractueel geen bestendig toezicht op 

de werf en de werken moest houden sluit niet noodzakelijk zijn strafrechtel ijke 

verantwoordel ijkheid voor het hem te last ge legde u it. 
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De beklaagde maakt niet enigszins aannemelijk dat de bouwheer en de aannemer 

"duidelijk (hebben) samengespannen om af te wijken van de (wel degelijk) vergunde 

plannen"; het feit dat de bouwheer en de aannemer beiden "van Turkse origine zijn" is 

hierbij
. 
trouwens zonder relevantie .  

U it  de eigen verklaring van de beklaagde volgt dat h ij wel degelijk op de 

hoogte was van de afwijkingen van de vergunde plannen tijdens de uitvoering van de 

werken en dat h ij hier mee heeft aan gewerkt. Het, niet-gedateerd, attest van de bouwheer 

waarin deze verklaarde dat nog u it te voeren werken vol ledig onder verantwoordelijkheid 

van de bouwheer vielen, doet geen afbreuk aan de feite l ijke omstandigheden en kan de 

strafrechtel ijke verantwoordelijkheid van de architect n iet uitslu iten .  Dat de beklaagde 

nog een regularisatieplan opstelde bevestigt zijn aandeel. Eventuele goede 

trouw van de beklaagde die hieruit zou moeten bl ijken, is zonder relevantie 

gezien het te last gelegd misdrijf enkel (algemeen) opzet a ls  moreel element vereist. 

Anders dan de beklaagde aangeeft, zijn de "gemaakte bouwovertredingen" 

niet van die aard dat h ij er in  zijn hoedanigheid van architect "niet onmiddellijk vat op had". 

Deze argumenten zijn zonder belang voor de beoordel ing van de schu ld en zijn eventueel 

enke l  d ienstig voor de straftoemeting. 

Dat de beklaagde onvoldoende toezicht op de werken heeft uitgeoefend of 

"niet doortastend genoeg is geweest" (cf. conclusie van 17 oktober 2018) brengt in de 

gegeven omstandigheden niet mee dat er (slechts) sprake was van een eigenl ijk  

onachtzaamheidsmisdrijf. De beklaagde wist immers dat de beklaagde het niet 

nauw nam met de stedenbouwkund ige vergunning en de  plannen.  Hij heeft daar op geen 

enkele (formele) wijze tegen gereageerd . Integendeel, bleef hij zijn medewerking aan de 

u itvoering van de bouwwerken verlenen. 

Dat de beklaagde geen werfverslagen meer zou kunnen terugvinden, is 

volled ig aan hem te wijten en werd niet veroorzaakt door de lange termijn van de 

strafvordering. De te last gelegde feiten lopen, wat hem betreft, tot 28 maart 2011. H ij werd 

voor het eerst verhoord op 18 maart 2013 (stuk 66). Als architect behoorde hij deze 

werfverslagen voor een werf die minder dan twee jaar oud was, zeker te hebben 

b ijgehouden. Vanaf 18 maart 2013 was hij onder de dreiging van een strafvervolging voor de 

feiten en wist h ij dat het bijhouden van werfverslagen van belang kon zijn voor zijn 

verdediging. Tijdens het voormeld verhoor heeft h ij ook nooit aangeboden om 

werfverslagen over te leggen of aangegeven dat hij dergelij ke werfverslagen niet meer in zijn 

bezit had. 

13.1 Rekening houdend met onder meer het feit dat de beklaagden sedert het jaar 2012 

onder de dreiging van strafvervolging voor de telastleggingen zijn, roepen de beklaagde 

terecht in dat de behandel ing van de zaak buitensporige vertraging heeft opgelopen, 

waardoor de redel ijke termijn, bedoeld in artikel 6 .1 van het Verdrag tot bescherming van de 
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 

1950 (EVRM, 8.5., 19 augustus 1955, err. B.5., 19 juni 1961) en a rtikel 14.3.c van het 

I nternationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten ( IVBPR, of het 

zogenaamde BUPO-verdrag) is overschreden.  Wel iswaar was de weerslag hiervan op hun 

persoon l ijke toestand eerder beperkt en was de termijn die hen geboden werd om nog tot 

regularisatie over te gaan in hun voordeel, doch dit doet geen afbreuk aan de vaststel l ing dat 

de redelijke termijn in concreto werd overschreden.  

De vermelde verdragsbepal ingen geven niet aan welke gevolgen het hof d ient te verbinden 

aan deze vaststel l ing. I nzonderheid bepaalt het verdrag n iet dat de sanctie het verva l van de 

strafvordering zou moeten zijn .  

Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat ind ien de duur  van 

de strafvervolging de redel ij ke termijn overschrijdt, de rechter de veroordel ing bij 

eenvoudige schuld igverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan zijn 

dan de wettel ijke min imumstraf. Deze bepa l ing s lu it echter een meer of minder vergaand 

rechtsherstel niet u it. 

Het dossier bevat a l le elementen d ie in het kader van een eerl ijke procesvoering nodig zijn 

om tot de waarheidsvinding te komen. Het hof stelt vast dat door het tijdsverloop tussen de 

feiten en de behandel ing voor de rechter, de bewijsvoering en het recht van verdediging van 

de beklaagden niet zijn aangetast. 

De beperkte weerslag van de overschrijding van de redel ijke termijn in strafzaken en de aard 

en de ernst van de gep leegde misdrijven, maken in  beginsel het opleggen van een 

bestraffing nog steeds passend en noodzakelij k, zodat het hof geen veroordeling bij 

eenvoudige schuld igverkla ring u itspreekt. 

Hierna zal het hof voor elke beklaagde in passend rechtsherstel voorzien voor de 

overschrijding van de redel ijke termijn .  

13.2 De respectief voor e lke beklaagde bewezen feiten zij n  voor  deze beklaagde telkens de 

opeenvolgende u itvoering van eenzelfde m isdad ig opzet, zodat het hof voor deze feiten 

samen overeenkomstig artikel 65, eerste l id, Strafwetboek telkens één straf toepast. 

Voor de beklaagden , 

is de voorziene verzwarende omstandigheid voorhanden.  

en 

Voor inbreuken op het omgevingsrecht, die vaak in professioneel verband gebeuren en met 

economisch oogmerk, moet de straf doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn .  De 

beklaagden hebben het eigen belang laten primeren op het belang dat de gemeenschap 

heeft bij een goede ruimtelijk ordening. 
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I ndien de redel ijke termijn in  strafzaken niet zou overschreden zijn, zouden naar het oordeel 

van het hof de door de eerste rechter respectief aan elke beklaagde opgelegde geldboetes 

een noodzakelijke en passende bestraffing zijn geweest. Als passend en voldoende 

rechtsherstel voor de door het hof vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn 

herleidt het hof voor elke beklaagde de geldboete op reële en meetbare wijze zoals hierna 

bepaald, onder de door de wet bepaalde min imumgeldboete. De bewezen misdrijven 

werden gepleegd na 29 februari 2004 en voor 1 januari 2012, zodat het hof elke geldboete 

verhoogt met 45 deciemen. De voor de beklaagden die natuurlijke persoon zijn hierna 

opgelegde vervangende gevangenisstraf zet hen in passende mate aan tot beta l ing van de 

geldboete. I n  het voordeel van de beklaagden houdt het hof ook rekening met het gegeven 

dat het herstel inmiddels vol ledig werd u itgevoerd . 

Op de vragen van de beklaagden tot het verlenen van de opschorting van de uitspraak van 

de veroordel ing gaat het hof niet in. Zoa ls vermeld is gezien de economische inslag voor het 

p legen van de respectief voor e lke beklaagde bewezen misdrijven een effectieve geldboete 

passend en noodzakel ijk. Bovendien veroorzaakt de hierna voor elke beklaagde bepaalde 

geldboete voor geen van hen socia le  declassering, noch komt hierdoor hun  reclassering in 

het gedrang. Ook op de vraag tot het gelasten van het uitstel van de tenu itvoerlegging van 

(een deel van) het arrest gaat het hof om deze redenen niet in. 

14. Over de kosten oordeelt het hof zoals hierna bepaald. 

De beklaagden dienen ook, a ls veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf, elk te 

worden verplicht tot het beta len van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het 

b ijzonder Fonds tot hu lp aan de slachtoffers van opzette l ijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fisca le en andere 

bepal ingen). Deze bijd rage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, d ient thans 

vermeerderd te worden met 70 deciemen tot telkens 200 euro, en d it ongeacht de datum 

van de bewezen verklaarde feiten.  

Tevens zijn de beklaagden gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 

verloop der strafprocedure, d ie thans, na indexatie, 53,58 euro bedraagt. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de jurid ische tweedelijnsbijstand, in  werking 

getreden op 1 mei 2017 ingevolge a rtikel 6 van het koninklijk besluit van 26 apri l  2017 tot 

u itvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 

jurid ische tweedel ijnsbijstand, moeten de beklaagden tenslotte ook nog worden 

veroordeeld tot het beta len van een bijd rage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor 

de jurid ische tweedelijnsbijstand.  
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15. De herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen is zonder 

voorwerp. Uit het proces-verbaal van vaststel l ing van uitvoering van een vonnis van 29 mei 

2018 van de stedenbouwkundig inspecteur  volgt dat het herstel volledig werd uitgevoerd. 

OP DEZE GRONDEN 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

gelet op de artikelen hiervoor aangehaald, met inbegrip van de bepal ingen vermeld in  de 

te lastleggingen, en de artikelen: 

- 211 Wetboek van Strafvordering, 

- 24 van de wet van lS juni 193S op het gebruik der ta len in  gerechtszaken, 

verklaart de beroepen ontvankel ijk  en er ten gronde over beslissend: 

stelt vast dat gezien de perken van de hoger beroepen ten aanzien van de beklaagde 

op grond van het vonnis van 7 november 2017 defin itief vaststaat dat hij schu ldig is aan 

de telastleggingen Al, A2, A3, B1, B2, B3, B4 en BS, d it vonnis ter zake n iet beroepen z ijnde; 

wijzigt het vonnis van 7 november 2017 voor zover beroepen als volgt: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, A3, Bl, B2, B3, 

B4 en BS samen tot een geldboete van l.2SO euro, vermeerderd met 4S deciemen tot 6.87S 

euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, A3, B1, 

B2, B3 en B4 samen tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 4S deciemen tot 

S.SOO euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, A3, B2, B3 

en B4 samen tot een geldboete van 400 euro, vermeerderd met 4S deciemen tot 2.200 euro 

of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging B1 tot een 

geldboete van 300 euro, vermeerderd met 4S deciemen tot 1.6SO euro of een vervangende 

gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging Bl tot een 

geldboete van SOO euro, vermeerderd met 4S deciemen tot 2.7SO euro; 
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legt de beklaagden en 

elk de verpl ichting op een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 

deciemen en a ldus gebracht op telkens 200 euro te beta len als bijd rage tot de fi nanciering 

van het fonds tot hu lp  aan de slachtoffers van opzette l ijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders; 

lee:t de beklaae:den en 

elk de verpl ichting op een bedrag van 53,58 euro te beta len als vergoed ing 

voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden 

en elk tot het beta len van een bijdrage van 20 euro aan het 

Begrotingsfonds voor de jurid ische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot de helft en de overige beklaagden elk tot één achtste 

van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar min isterie begroot op 384,30 euro 

in  eerste aanleg en 583,24 euro in beroep; 

stelt vast dat de herstelvordering van het col lege van burgemeester en schepenen van de 

stad zonder voorwerp is geworden. 
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Kosten eerste aan leg: 

Kosten beroep : 

Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB :  

Opstel recht bekl . :  

Dagv. bekl . 

Dagv. bekl . 

Dagv. bekl . 

Dagv. bekl. 

Dagv. bekl . 

Dagv. eiser tot herstel :  

+ 10 %: 

Totaa l :  

€ 384,30 

€ 69,00 

€ 21,00 

€ 175,00 

€ 25,87 

€ 25,87 

€ 25,87 

€ 25,87 

€ 25,87 

€ 25,87 

€ 530,22 

€ 53,02 

€ 583,24 

Dit a rrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 

samengesteld u it eerste voorzitter Erik Van de Sijpe, a ls voorzitter, en de raadsheren Bart 

Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare rechtszitting van 25 januari 2019 

u itgesproken door eerste voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Johanna Erard, 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouton.  

Leentje Mouton 

  l   
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