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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

4A~o 1. · geboren te : op 
van Belgische nationaliteit 

, wonende te ! 

4A14 2. geboren te I 1 op : 1, wonende te 
. I , van Belgische nattonaliteit 

411l 3· 
,, met als KBO-

nummer • ;, met maatschappelijke zetel gevest igd te ' 

1, met BTW-nummer , met als 

KSO-nummer -·-· - .. -- ·· met maatschappelijke zetel gevestigd te I 

r . . 

beklaagd van: 

Als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A. 

Om het wa,nbedrljf 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, 

op het perceel gelegen te 

eigendom van 
zetel te ~ 

, kadastraal gekend als 

ondernemingsnummer 1 . met maatschappelijke 
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ondernemingsnummer • 
I 

, met maatschappelijke zetel te ~ 

eigendom van I 
te · 

', ondernemingsnummer 1 , met maatschappelijke zetel 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald biJ artikel 4.2.1.r van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO): 

c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald achteraan de bestaande woning met huisnummer . 
hebben gesloopt en vervolgens opnieuw te hebben opgericht 

een annex te 

, 

te · · op niet nader te bepalen data In de periode van 03.10.2G11 tot 28.03.2012 
(zie stuk 1-2, 33, 35-36, 38, 57, 86 • OKl) 

' 

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

8. 

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, 

Bij Inbreuk op artikel 4.2.1.r van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. zonder 
voorafgaande vergunning een woning te hebben opgesplitst of In een gebouw het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande te hebben gewijzigd, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een 
etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer 

op het perceel gelegen te · 

eigendom van 
zetel te · 

ondernemlngsnummer 1 

, kadastraal gekend als 
: en : 

, met maatschappelijke 
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ondernemlngsnummer ' , met maatschappelijke zetel te · 

eigendom van ! 

te ~ 

meer bepaald 

ondernemingsnummer ; , met maatschappelijke zetel 

de achterliggende zes duplex-woningen te hebben omgevormd tot zes 
meergezinswonlngen, en een bijkomende leefruimte te hebben gecreëerd op het 
gelijkvloers, door het plaatsen van een scheidingswand; 

twee van de achterliggende nieuwbouw woninghulzen te hebben omgevormd tot 
twee meergezlnswonlngen; 

In de acht woningen het aanta l woongelegenheden te hebben gewijzigd, door het ter 
beschikking stellen van de woningen als kamerwoningen. 

te : · op niet nader te bepalen data In de periode van 03.07.2014 tot 03.12.2014 
(zie stuk 1-3, 44-53 - OK2) 

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

Oe eerste, de tweede, derde en de vierde 

met de omstandigheld dat het misdrijf gepleegd werd door Instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die 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 verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 
bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden biJ de uitoefening van hun beroep, 
namelijk de eerste en de tweede als zaakvoerders van de derde en de vierde die op hun 
beurt als -doel hebben de handel in onroerende goederen. 
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PROCEDURE 

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

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 
' 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te · (art. 6.3.1.§6 
VCRO). 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. 

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

Nederlandse taal. 

2. De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 

4 junl2019. 

Bij tussenvonnis van 4 juni 2019 werd meester 

, aangesteld als lasthebber ad hoc voor 

, advocaat te ' 

lasthebber ad hoc voor 

1, advocaat te 

~ en werd meester : 

•, aangesteld als 

De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 3 september 2019. 

Er werden conclusietermijnen bepaald. 

3. De rechtbank nam kennis van: 

de herstelvorderingen van het college van burgemeester en schepenen en de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur; 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door I 

substituut-procureur des Konings; 

het verweer van de eerste en tweede beklaagde, bijgestaan door meester I 

advocaat te ' 

het verweer van de derde beklaagde vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc; 

L het verweer van de vierde beklaagde vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc; 

het negatief advles van het openbaar ministerie over de gevraagde opschortingen 

van de uitspraak van veroordeling. 
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Felten 

4. en I zijn eigenaar van percelen gelegen te ' 

, kadastraal gekend als · · 
0 

• 

0 

• • 

0 

- - - - • 

0 

- • • De percelen :--- · ·-: en -- · -: zijn eigendom 

van 

Deze vennootschappen zijn nauw verweven, zijn actlef In de Immobiliën en hebben hun 

zetel • en 1 op hetzelfde adres. De eerste en tweede 

beklaagde zijn bestuurders van de 3 vennootschappen . 

. (met als vaste vertegenwoordiger :) Is eveneens bestuurder van 

Volgens het gewestplan ' " (Koninklijk Besluit van 14 september 1977) 
liggen de percelen In woongebied. 

5. Op 19 april 2011 diende een aanvraag voor stedenbouwkundige 
vergunning In voor het verbouwen van een bestaande loods tot 6 wooneenheden en het 
bouwen van 3 nieuwe wooneenheden met bijbehorende parkeerplaatsen achteraan op het 
terrein. 
Op 4 augustus 2011 verleende het college van burgemeester en schepenen van de 
vergunning. 

Op 28 maart 2012 werd vastgesteld dat de stedenbouwkundige vergunning 
niet werd nageleefd. De loods werd gesloopt In plaats van verbouwd en daarna opnieuw 
opgericht. De scheidingsmuur met huisnummer . ' ter hoogte van de loods werd 
vernieuwd. Achteraan de bestaande woning met huisnummer · 

0 

werd een annex 
gesloopt en opnieuw opgericht. 
Er werd een staklngsbevel gegeven dat op 4 april 2012 werd bekrachtigd door de 
gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur. 

Op 4 mei 2012 diende I ' · e~n tweede aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning In voor het bouwen van ·6 wooneenheden. Het college van 
burgemeester en schepenen weigerde de vergunning op 23 augustus 2012. Maar op 29 
november 2012 willigde de deputatie het beroep In en werd een regularisatievergunning 
verleend voor het heroprichten van de loods en de vernieuwing van de scheidingsmuur. De 
afbraak en de heroprichting van de annex maakt echter geen deel uit van deze vergunning. 

J 
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6. 
0 

werd op 4 mei 2012 verhoord en verklaarde: 

gelegen te 'Ik ben afgevaardigde van • 
·.De . heeft de opdracht gegeven om de werken uit 

te voeren. 
De eigenaar van de gronden alwaar de werken zijn uitgevoerd zijn eigendom van 

· eveneens gelegen te 0 g 
· heeft een recht van opstal lastens . mag de 

gronden gebrulken om te bouwen en te verbouwen en mag genieten van de vruchten die het 
gebouw met zich meebrengt. 
De vertegenwoordigers van ° zijn ikzelf en . ~ wonende te ! 

De afbraakwerken van een gedeelte van de loods en het trekken van de sleuf In de Joods zijn 
gestart In de week van 03/10/2011. 
Het Is zo dat er in een gedeelte van de loods enkel een benedenverdieping was, het andere 
deel van de loods had een boven- en benedenverdieping. Het was de bedoeling om het deel 
met enkel een benedenverdieping af te breken en om in het gedeelte met twee verdiepingen 
een sleuf te trekken. Bij het trekken van deze sleuf zijn een aantol steunpilaren geraakt 
waardoor het gebouw onstabiel geworden was. Daarop heeft besiJst om het 
andere deel van de loods, met de twee verdieping, af te breken tot wanneer er enkel een 
stabiele constructie overbleet BIJ het afbreken werd er vastgesteld dat de volledige loods 
moest afgebroken worden en dat niets meer stabiel was. De afbraak Is gestopt in week 48 
van 2011. Wat er overbleef was de scheidingsmuur met hulsnummer i. In week 50 van 
2011 Is de scheidingmuur omgevallen omwille van de weersomstandigheden. Dit hebben we 
ook gemeld aan onze verzekering gezien de muur In de tuin van de buren was gevallen. 
Tussen week 40 en 48 van 2011 Is het bijgebouw van hulsnummer . afgebroken en 
opnieuw opgebouwd. Een orecleze datum kan Ik u niet zeggen. 
Het architectenbureau 0 gelegen te 
hield toezicht op de werken. 
De aannemer voor de afbraak wos firma gelegen 

De aannemer voor opbouw en verbouwingen was gelegen te 

Inzake het bijgebouw van huisnummer was het oorspronkelijk de bedoeling om dit 
te renoveren. Gezien dit gebouw In slechte staat was en er toch werklieden aanwezig waren 
ter plaatse werd beslist om dit eveneens te slopen. Deze beslissing werd vermoedelijk 
genomen door Hij woont In zijn telefoonnumer Is 

werkt als zelfstandige en volgt de werken van op. 
De regularisatievergunning is deze morgen ingediend. Er is nog geen beslissing gekend. De 
data van beslissing Is eveneens nog onbekend. 
Ik kon u zeggen dat de bouwwerken stilgelegd zijn en dat dit dus nog niet Is afgewerkt. De 
onroerende goederen zijn dan ook niet verhuurd.' . 

lierklaarde op 4 mei 2012: 

'Ik ben medevertegenwoordiger van dit samen met Het 
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Is Inderdaad zo dat ik opdracht heb gegeven om de onstabiele loods af te breken tot er een 
stabiele constructie overbleef. 
De activiteiten van betreft het ontwikkelen van gronden.' 

7. Op 21 juni 2013 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Ingediend voor 
het herindelen van bestaande appartementen en bestemmingswijzlglng in het gebouw aan 
de voorzijde van het perceel. Dit dossier werd geweigerd door het college van burgemeester 
en schepenen op 5 september 2013. 

Op 12 december 2013 werd door een aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning Ingediend voor een bestemmlngswljzlglng (gelijkvloers). Dit dossier werd 
geweigerd door het college van burgemeest er en schepenen op 27 februa~l 2014. In beroep 
verleende de deputatie op 3 juli 2014 toch de vergunning ondanks het negatief advles van 
de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar. · 

Vanaf het academiejaar 2013-2014 ontving de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid 
occasioneel klachten over geluidsoverlast van studenten, veelal op donderdagnacht. Vanaf 
het academiejaar 2014·2015, meer bepaald vanaf september 2014 ontvingen de politie en 
de Dienst Lokale Preventie en Velligheld meerdere meldingen van buurtbewoners van 
omliggende straten, namelijk de en de De 
buurtbewoners kloegen over overlast, afkomstig van studenten die wonen in de studio's en 
appartementen achteraan het gebouw. Om dit te onderzoeken en tevens een controle op 
de uitvoering van de verleende vergunningen te doen, werd contact opgenomen met 

. Het duurde enige tijd vooraleer een controleur van de afdeling bouwtoezicht 
toegang kreeg tot de woningen. 

Op 3 december 2014 heeft een controleur van de stad echter vastgesteld dat: 
• De achterliggende 6 duplex-woningen werden omgevormd tot 6 meergezinswoningen, 
telkens bestaande uit 3 kamers, een gemeenschappelijke leefruimte, keuken, badkàmer en 
wc. Op het gelijkvloers werd een kamer Ingericht door plaatsing van een scheidingswand in 
de leefruimte. De leefruimte ontvangt hierdoor geen rechtstreeks daglicht. 
• Twee van de achterliggende nieuwbouw woonhulzen werden omgevormd tot 2 
meergezlnswonlngen, telkens bestaande uit 2 kamers, een gemeenschappelijke leefruimte, 
keuken, badkamer en wc. 
• In de 8 woningen werd het aantal woongelegenheden gewijzigd door het ter beschikking 
stellen van de woningen als kamerwon Ing. 

weigerde In te gaan op de uitnodigingen om daarover verhoord te worden. 

8. Op 30 juni 2016 vorderde het college van burgemeester en schepenen van dat de 
duplexwoningen en de gelijkvloerse woningen hersteld worden naar eengezinswoningen. 

Uit onderzoek ter plaatse op 25 april 2019 blijkt dat er nog steeds verhuurd wordt als niet
eengezinswoningen. 
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Beoordeling 

9. Sinds 1 maart 2018 Is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunnlng In werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 

De feiten zijn echter (nu) onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

10. Ten onrechte werpen de beklaagden op dat wat betreft de feiten onder de telastlegging 
A de strafvordering vervallen is door verjaring. 

Alle feiten zijn gepleegd met hetzelfde strafbaar opzet en maken één geheel uit. De 
verjaring begint pas te lopen vanaf het laatste feit. 

De strafvordering Is dus lang niet verjaard. 

11. De vaststellingen In het dossier spreken voor zich. Bovendien is hèt verhaal van de 
onstablel geworden loods ongeloofwaardig. En zelfs al zou dit zich hebben voorgedaan dan 
waren de beklaagden daarvoor zelf verantwoordelijk en moesten zij de werken stopzetten. Zij 
hebben dat niet gedaan omdat ze kost wat kost hun wil en plan wilden doordrijven. 

De rechtbank merkt op dat wat betreft telastlegging B de huurcontracten (door het college van 
burgemeester en schepenen overgelegd als stukken) werden afgesloten door 

. Zij kan dus bezwaarlijk volhouden dat zij met het misdrijf niets te maken heeft. 

De telastleggingen zijn bewezen. 

De verzwarende omstandigheld in hoofde van alle beklaagden Is eveneens bewezen. 

12. Op 31 juli 2018 trad de wet van 11 j uli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheld van rechtspersonen betreft In werking. 

Artikel 2 van die wet vervangt artikel 5 van het Strafwetboek. Daarmee werd de 
decumulregeling van het tweede lid van artikel 5 afgeschaft. 

Artikel 5 Strafwetboek bepaalt nu: 
Een rechtspersoon Is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
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Intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel af 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 handelsvennootschop hebben 
aangenomen. 
De strafrechtelijke verantwoordelijkheld van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten af eraan hebben deelgenomen, niet ult. 

Het oude artikel 5 bevatte een strafuitsluitende verschonlngsgrond ten gunste van de 
persoon die de minst zware fout had begaan wanneer het misdrijf niet wetens en willens 
werd gepleegd. 

Gelet op artikel 2 Strafwetboek blijft wat betreft felten gepleegd vóór 31 juli 2018 de 
decumulregel van toepassing als meest gunstige toestand voor de beklaagde die de fout 
niet wetens en willens zou hebben gepleegd en evenmin de 'zwaarste fout1 pleegde. 

13. Krachtens het oude artikel 5 Strafwetboek Is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zljn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

De gepleegde misdrijven hebben een Intrinslek verband met de verwezenlijking van het doel 
of de waarneming van de belangen van de vennootschappen of zijn voor hun rekening 
gepleegd. 

Cumulatie In de vervolging van rechtspersonen en natuurlijke personen is mogelijk. 
Wanneer de geïdentificeerde natuurlijke persoon het misdriJf wetens en willens heeft 
gepleegd, dan kan hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden (art. 5, tweede lid, 
Sw.). 

Uit het dossier blijkt dat de eerste en tweede beklaagde bestuurders zijn en de 
beslissingsmacht hadden In de derde en vierde beklaagde. 
ZIJ pleegden de misdrijven wetens en willens. Wetens In de zin dat zij konden weten dat zij 
een misdrijf pleegden, en willens, In de zin dat zij zich niet op een rechtvaardigingsgrond 
kunnen beroepen. De eerste en tweede beklaagde kunnen dus samen met de 
rechtspersonen worden vervolgd en veroordeeld. 
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Straf 

14. Krachtens artikel 6.2.1. VCRO kunnen de felten worden bestraft met een 
gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro of 
met één van die straffen alleen In hoofde van een natuurlijke persoon, en, ingevolge art. 
7bls en 4lbls §1 Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro In hoofde van 
een rechtspersoon. 

In geval van verzwarende omstandigheld Is de minimumstraf echter een gevangenisstraf 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). 

15. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 2.000 euro voor elke beklaagde. 

16. De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrlkkend 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 bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

17. De beklaagden zijn professioneten en stelden het eigen economisch belang boven het 
belang dat de gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening. 

De beklaagden hebben de misdrijven In professioneel verband gepleegd en handelden uit 
winstbejag. 

Zij handelden ook uitgaande van de stoutmoedige en verwerpelijke opvatting dat 
bouwmisdrijven en het herstel ervan niet ernstig worden genomen en dat éénmaal 
opgericht de illegale constructles wel geregulariseerd) en mlnstens niet zullen afgebroken 
worden. 

Het Is duidelijk dat de beklaagden ook een afweging maakten van pakkans en economisch 
voordeel. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming 
van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de beklaagden zich niet 
ongestraft boven de wet kunnen stellen. 

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. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door dè 
beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke Inzet van mensen en 
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middelen voor de handhaving. Oe inzet van inspectiediensten, politie en justitie brengt voor 
de gemeenschap een grote kost met zich. 

Om die redenen wordt ook niet ingegaan op de vraag van de beklaagden tot opschorting van 
de uitspraak van v~roordellng. Bovendien is er geen gevaar voor de sociale redasserlng. 

De hierna bepaalde geldboeten komen tegemoet aan het beoogde preventieve en 
repressieve doel. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

18. Op 30 juni 2016 vorderde het college van burgemeester en schepenen van 

herstel: 

Met betrekking tot het perceel gelegen 
bekend als 

volgend 

kadastraal 

de duplexwoningen en de gelijkvloerse woningen moeten zowel 
qua Inrichting als qua gebruik hersteld worden naar eengezinswoningen. Geen enkel vertrek 
in die woningen mag als afzonderlijke woonentiteit worden Ingericht of ter beschikking 
gesteld. Bovendien moeten volgende handelingen uitgevoerd worden om het herstel te 
realiseren: de scheidingswanden die In de leefruimtes werden bijgeplaatst om een extra 
kamer te creëren op het gelijkvloers moeten worden verwijderd en de leefruimtes moeten 
in de oorspronkelijk vergunde oppervlakte worden hersteld. 

Het college van burgemeester en schepenen vorderde herstel te doen uitvoeren binnen de 
2 maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

De gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur sloot zich op 7 juli 2016 aan bij de 

herstelvordering van het college. 

Op 25 augustus 2016 verleende de Hoge Raad voor het Handhavlngsbeleld een positief 

advies. 

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

Uit onderzoek ter plaatse op 25 ·april 2019 blijkt dat er nog steeds verhuurd wordt als niet
eengezinswoningen. 

Dat herstel werd dus nog niet uitgevoerd en is nog steeds noodzakelijk ter vrijwaring van de 
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ruimtelijke ordening. 

20. 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 specifiek gevorderd bedrag of hoger dan net gevorderde bedrag. 
Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt. 
Een dwangsom van 500 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over 
te gaan tot het herstel. 
Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelden :zelf de veroordeling tot het 
herstel nakomen gelet op de beperkte overheldsmlddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. 

KOSTEN en BUORAGEN 

21. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

22. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de f inanclering van het "Bijzonder 
Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
bepalingen}. Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een 
eigen aard en is geen straf. 

23. De beklaagden moeten elk een bijdrage b~alen voor de financlering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraàgt 20 euro. 

24. Oe beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
betalen (artikel 91, tweede lid van het Kon inklijk Beslult van 28 december 1950 houdende 
het algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 
53,58 euro. 
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BURGERRECHTELIJK 

25. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 
(VTSv) moet de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

ar~. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 junl1935; 
art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bls, 38, 39, 40, 41, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald In huldig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 4.000 euro, vermeerderd 

met 50 opdeciemen tot 24.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt hem 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 de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreveh en bewezen verklaarde 

telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 4.000 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 24.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt hem 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 de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastleggingen A en 8 samen tot een geldboete van 5.000 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 30.000 euro. 

Veroordeelt haar 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, 
vermeeräerd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedeliJnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 5.000 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 30.000 euro. 

Veroordeelt haar 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 de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot beta ling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van het college van burgemeester en schepenen van en van de 
gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur het herstel met betrekking tot het oerceel 
gelegen kadastraal bekend als 

door 
de duplexwoningen en de gelijkvloerse woningen zowel qua inrichting als qua gebruik te 
herstellen naar eengezinswoningen. Geen enkel vertrek in die woningen mag als 
afzonderlijke woonentiteit worden ingericht of ter beschikking gesteld. Bovendien moeten 
volgende handelingen uitgevoerd worden om het herstel te realiseren: de 
scheidingswanden die in de leefruimtes werden bijgeplaatst om een extra kamer te creëren 
op het gelijkvloers moeten worden verwijderd en de leefruimtes moeten In de 
oorspronkelijk vergunde oppervlakte worden hersteld, 

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging In de nakoming 
van dit bevellastens de veroordeelden ten voordele van het college van burgemeester en 
schepenen. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 2 maanden vanaf het 
definitief worden van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur en de burgemeester, indien 
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het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de 
veroordeelden. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt 

begroot op 381,66 euro. 

BURGERRECHTELUK 

en 

hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 

Dit vonnis werd uitgesproken In bultengewone openbare terechtzitting van de dertigste 
kamer van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen. afdeling Gent op 4 november 2019, 
bestaande uit rechter en griffier, In aanwezigheld van 

substituut-procureur des Konings. 




