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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

1. r· ----
te· 

, geboren te op . 1, wonende 
van Belgische nationaliteit 

%� 2. � geboren te ·op. 
wonende te! van Marokkaanse 
nationaliteit 

==> Ter terechtzitting va'! 07 oktober 2019 beiden vertegenwoordigd 
door mr. · /oco n advocaat te l 

1. TENLASTELEGGING 

De eerste en de tweede 

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

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

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij In strijd met de vergunning, 
hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de vergunning, 

in het pand gelegen te · 
eigendom van ' 

, en van. 
wonende te· 
notaris , : te 

, . 

kadastraal gekend als; 
geboren te 

, geboren te _ . J op • 
, bij aankoopakte van : 

_i op 
1, beiden 

., verleden door 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreldeR van een �nstructie 

meer bepaald in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 9 maart 2015, afgeleverd 
door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad 1 de uitbreiding op de 
verdieping groter te hebben uitgevoerd dan vergund; namelijk tot tegen de linker zijdelingse 
perceelsgrens i.p.v. tot op 1,5 m van de linker zijdelingse perceelsgrens 

Te op niet nader fe bepalen data In de periode van 01.05..2015 tot 01.11.2015 
(st. 25) 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1 •van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

2. PROCEDURE 

* * * 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. · · 
De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezlgè 
partijen. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van-de feiten 

Op 12 juli 2016 stelt de gemachtigde ambtenaar van de stad Lokeren vast dat eerste. en 
tweede beklaagde een woning gelegen aan de . . -· 

hebben verbouwd in strijd met de hen verleende stedenbouwkundige vergunning van 
9 maart 2015. Het perceel Is gelegen in woongebied. 

De verdieping werd groter uitgevoerd dan vergund en komt thans aan beide zijden uit tot op 
de perceelsgrens. 

Volgens de vergunning werd op de verdieping een uitbreiding voorzien van een bijkomende 
slaapkamer (slaapkamer 3: breedte 3,71 m op een diepte van 4,41 m), ingeplant op 1,5m van 
de linker zijdelingse perceelsgrens. In realiteit werd deze uitbreiding op de verdieping 
(slaapkamer 3: breedte 5,21 m op een diepte van 4,41 m) gebouwd tot tegen de linker 
zijdelingse perceelsgrens. 

Tweede beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

Er was toezicht op de werken door architect : 
Hij heeft de verbouwingen zelf gedaan samen met zijn broer. 
Op de benedenverdieping werd een keuken gebouwd, op het verdiep een slaapkamer. 
Hij erkent dat hij een halve meter te ver heeft gebouwd. f:lij ging er van uit dat zljn 
architect alles in orde ging brengen. 

Eerste beklaagde bevestigt de verklaring van haar echtgenoot. 

Een herstelvordering werd cspgemaakt door de Stad 
advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. 

Deze vordering kreeg het positief 
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De uitgevoerde handelingen kunnen worden gedoogd door het betalen van een meerwaarde. 
Bij verschillende woningen in de straat komt de uitbouw op de verdieping tot tegen beide 
perceelsgrenzen. 

· 
De stad: vordert een meerwaarde van 1.459,73 euro. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het in strljd met de 
vergunning groter maken van de uitbreiding op de verdieping. 

Op de terechtzitting yan 7 oktober 2019 werden de feiten niet betwist. 

2. 
Gelet op de duidelijke vaststellingen van de gemachtigde ambtenaar van de stad : en 
de volgehouden bekentenissen van beide, beklaagden, zijn de feiten van de enige 
tenlastelegging in hoofde van belde beklaagden bewezen. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de enige tenlastelegging. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Ten tijde van de feiten In 2015 werd de straf bepaald door artikel 6.1.1 VCRO. Sinds 1 maart 
2018 wordt de straf bepaald door artikel 6.2.1 VCRO. De straf bepaald op de feiten is gelijk 
gebleven. 

3. 
Beklaagden stoorden zich niet aan ·de vergunningsplicht en maakten de verdieping op hun 
woning groter dan hun vergunning toeliet. Het belang van de gemeenschap bij de naleving van 
de voorschriften die een goede ruimtelijke ordening maakten zij ondergeschikt aan hun eigen 
persoonlijke belangen. 
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4. 
Eerste beklaagde werd een maal veroordeeld voor verkeersinbreuken. Bij vonnis van de 
correctionele rechtbank te Dendermonde van 20 maart 2012 werd ze voor 
faillissementsmisdrijven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden (met uitstel 3 
jaar) en eer) geldboete van 200 euro. 

Tweede beklaagde kan niet meer van gewoon uitstel genieten. Hij werçf 12 maal veroordeeld 
voor verkeersinbreulcen en zes maal correctioneel. 

· 
Gelet op de beperkte hinder die de bouwovertreding met zich meebracht en de tijd die 
verstreken is sinds de inbreuk, is de hierna bepaalde geldboete passend als reactie op het 

be�ezen misdrijf. Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete ·hield de rechtbank rekening 
met de precaire financiële situatie waarin beklaagden zich bevinden. De rechtbank kent eerste 
beklaagde uitstel toe voor deze geldboete, zoals nader bepaald In het dlsposltief. Eerste 
beklaagde komt voor deze gunst nog in aanmerking. Zij moeten �eten dat dit een 
gunstmaatregel is, en dat het uitstel kan worden herroepen wanneer zij nieuwe mi.sdrijven 
pleegt. Hopelijk werkt deze gedachte preventief. 

4. HERSTEL 

De herstelvordering van de stad werd bij gewone brief van 16 april 2018 Ingeleid bij 
het parket. De stad 1 vorderde het betalen van een meerwaarde van 1.459,73 euro. 

Deze herstelvordering verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. ·De herstelvordering is voldoende gemotiveerd, wettig en niet 
kennelijk onredelijk. Ze is gegrond. 
In het strafdossier bevinden zkh geen stukken die aantonen dat de meerwaarde reeds betaald 
werd. De herstelvordering Is dus mogelijks nog actueel. In die zin zal de rechtbank beklaagden 
veroordelen tot het herstel. Mochten zij al overgegaan zijn tot betaling, dan hoeven zij 
uiteraard niets meer te doen. 

Het betreft hier een door het stedenbouwmisdrl]f veroorzaakte onrechtmatige verrijking die 
zowel eerste als tweede beklaagde, als mede-eigenaars van het onroerend goed en als daders 
van het f eit van de enige tenlastelegging, hebben genoten, waarbij zij een illegale, want niet
vergunde, ruimtelijke situatie kunnen behouden. Aangezien de herstelmaatregel evenwel een 
bijzondere aard heeft en artikel 50, eerste lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens 
eenzelfde misdrijf veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave, niet van 
toepassing is op de herstelmaatregel die bestaat In he t  betalen van een meerwaardesom, 
dienen eerste en tweede beklaagde elk ten belope van de helft van het voormelde bedrag 
(zijnde dus 1.4,59,73 : 2 = elk 729,86 euro) te worden veroordeeld tot het betalen van de 
meerwaardesom als wijze van herstel. 

Eerste en tweede beklaagde kunnen zich wel op een geldige wijze kwijten van de betaling van 
de voormelde meerwaardesom door de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen 
(oud art. 6.1.41, §7, tweede lid VCRO; zie thans art. 63.1, §5, derde lid VCRO). 
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5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door beklaagden gepleegde misdrijf mogelijk nog schade heeft veroorz;!akt, houdt 
de rechtbank de_. burgerlijke belangen ambtshalve aan , overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande 1itel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 juni 1935, art 2, 11tot 14, 21tot24, 31tot37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189,  190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 66; 
Wet van _5 maart 1952, art. ·1, gew . programmawet d.d. 24.U.1993, art. 1; gew. art..36 Wet 
07.02 .2003 ; Art. 2 en 3 van de Wet van 2 8. 12.2011 houdende diverse bepalingen Inzakt;! 
justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art .  5 9, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006 ; 
W.01.08.1985, art. 28, 29 ,  gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 ( 25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

1. ! 

De rechtbank: 

en 1 

Verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging;  

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOÇTE van 600,00 EURO, 
zijnde een geldboete van 100,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen (x6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door: een gevangenisstraf 
van 1 maand; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenultyoertegging van het GEHEEL 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 
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wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt Ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge-heeft gehad. 

Bi!dragen ·vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende; te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet v.an 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostp.rijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2• lid en 148 v:an het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken. 

2. ! 

De rechtbank: 

* " * 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 600,00 EURO, 
zijnde een geldboete van 100,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (:x6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde tennijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 1 maand. 
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Blldragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
2.S,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro 'bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridlscne tweedelijnsbljstand,· tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
54,76 euro overeenko�ig artikel 91, 2c!e lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

· 
• • * 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdeliik tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 337,08 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering strekkende tot het betàlen van een geldsom gelijk aan de 
meerwaarde die het goed door het bewezenverklaarde misdrijf heeft gekregen 
gegrond. 

veroordeelt eerste beklaagde 1 tot het betalen van een 
meerwaardesom van _729,86 euro op rekening van het Grondfonds binnen een termijn 
van zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer de 
wettelijke verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze tennijn van drie maanden. 

veroordeelt tweede beklaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 729,86 euro, op rekening van het Grondfonds binnen een 
termijn van zes maanden nadat dit vonnis In kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer 
de wettelijk verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van drie maanden. 

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

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke bela�gen aan. 

Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op VIER NOVEMBER lWEEDUIZEND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermorlde, 
Dl3M kamer, samengesteld uit: 

:, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van· 
Met bijstand van griffier· 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 

aan het Openbaar Ministerie. 
Dendermonde, de 0 5. -U- 2019 

De griffier-hoofd var:l d1eRst, 

:, substituut-procureur des Konings 




