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TWAALFDE KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN 
CORRECTIONELE ZAKEN

Gezien de processtukken en namelijk de dagvaardingen betekend bij 
exploot van :

gerechtsdeurwaarder Michel Indekeu, met standplaats te 
Menen-Rekkem, op 21.09.2015;

- gerechtsdeurwaarder Bart De Meyer loco Leo Berge, met 
standplaats te Oudenaarde, op 05.10.2015.

In de zaak van :

HET OPENBAAR MINISTERS,

bij wie zich voegde als eiser tot herstel:

College van Burgemeester en Schepenen Stad , met zetel te

vertegenwoordigd door Bart De Becker, advocaat te Kortrijk 

bij wie zich voegden als burgerliike partiien :

1. , met maatschappelijke zetel te
, KBOg>15

2. , wonende te

beiden vertegenwoordigd door Meendert Gees, advocaat te Kortrijk 

tegen :

Nr Q'f'C 

wonende te
, geboren te 

/
/

vertegenwoordigd door Philip Vandromme, advocaat te Izegem
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Nr Sf?

, geboren te
wonende te ;

in persoon 

Nr

, geboren te , wonende te
mi

vertegenwoordigd door Arne Devriese, advocaat te Kortrijk

Nr 2^5

, met maatschappelijke zetel te
/

vertegenwoordigd door Henri Nottebaert loco Jacques Vander Schelden, advocaat te 
Oudenaarde

Nr 2>%0

,geboren te
, wonende te ;

vertegenwoordigd door Henri Nottebaert loco Jacques Vander Schelden, advocaat te 
Oudenaarde

Nr

, geboren te , , wonende
te ;

vertegenwoordigd door Henri Nottebaert loco Jacques Vander Schelden, advocaat te 
Oudenaarde

Nr

, met maatschappelijke zetel te ;

vertegenwoordigd door Pieter Soens, advocaat te Kortrijk
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Nr &2>3

, wonendete
, geboren te

vertegenwoordigd door Pieter Soens, advocaat te Kortrijk 

Teneinde terecht te staan ter zake van :

te

/

om het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben 
meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het 
wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften, bedreigingen, 
misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden of het wanbedrijf 
rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het 
strafwetboek

op niet naderte bepalen data, in de periode van 1 februari 2013 tot en met 16 oktober 2013 
(stuk 23):

bij inbreuk op artikel op 4.2.1. 1° a) strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.l-l° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoordineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 
15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder 
voorafgaande 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 te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande 
vergunning de hiernavolgende bouwwerken verricht te hebben, met uitzondering van 
onderhoudswerken, het optrekken of plaatsen van een constructie, in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning dd. 3 november 2011

DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE en DE ZESDE
1. het zwembad gebouwd te hebben op een andere plaats en 90 graden gedraaid ten 

opzichte van het goedgekeurde plan
2. het zwembad gebouwd te hebben met andere afmetingen, 8,93 m op 3,90 m in plaast 

van 8 m op 5 m
3. een warmtepomp te hebben geplaatst juist na de gevel 
(stuk 10-11)

DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE ZEVENDE EN DE ACHTSTE
4. het poolhouse anders geplaatst te hebben dan vergund en met andere afmetingen zoals 

nokhoogte van 5,12 meter in plaats van 4,5 m in strijd met het BPA dat een maximum 
nokhoogte voorziet van 4,5 meter
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5. de nokken van poolhouse 90 graden gedraaid te hebben ten opzichte van het 
goedgekeurde plan

Met de omstandigheid voor DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE, DE ZESDE, DE ZEVENDE EN DE 
ACHTSTE dat de tenlastelegging gepleegd werden 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 tussenpersonen optreden, bij de uitoefening van hun beroep, in de zin 
van artikel 6.1.1. al. 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is,
zijnde:
ligging:

aard en oppervlakte:
- perceel : handelshuis, 3 a 57 ca
- perceel :tuin, 3a20ca
- perceel : huis, 4 a, 45 ca

wijk en nummer van het kadaster: ,
en de eigenaars ervan geidentificeerd zijnde als: en

, beiden wonende te
die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens
- perceel : de akte van aankoop dd. 15/03/2002
- percelen : akte van aankoop dd. 19/07/2010 en op 30/03/2012

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door F. Desmet, substituut-procureur des Konings.

Na de eerste en tweede beklaagde ondervraagd te hebben.

Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door:
- Philip Vandromme, advocaat te Izegem voor eerste beklaagde. Hij vraagt een milde 

toepassing van de strafwet.
- Arne Devriese, advocaat te Kortrijk voor derde beklaagde. Hij vraagt de vrijspraak, 

ondergeschikt verzoekt hij om de gunst van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling, uiterst ondergeschikt vraagt hij een milde toepassing van de Strafwet. 
Henri Nottebaert loco J. Vander Schelden, advocaat te Oudenaarde voor vierde, 
vijfde en zesde beklaagde. Hij vraagt voor vierde, vijfde en zesde beklaagde de 
vrijspraak, ondergeschikt verzoekt hij voor vierde, vijfde en zesde beklaagde om de 
gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling.
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- Pieter Soens, advocaat te Kortrijk voor zevende en achtste beklaagde. Hij vraagt de 
vrijspraak voor zevende en achtste beklaagde, ondergeschikt verzoekt hij voor 
zevende en achtste beklaagde om de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling.

Tweede beklaagde sluit zich aan bij het pleidooi van de raadsman van eerste beklaagde.

Gehoord het Openbaar Ministerie dat de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot 
de veroordeling van de beklaagde bij toepassing van de strafwet en geeft een gemotiveerd 
negatief advies voor wat betreft het verzoek tot de gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling door derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste 
beklaagde.

En na beraadslaagd te hebben,

DE RECHTBANK,

A. DE FEITEN

1. De eerste beklaagde en tweede beklaagde
waren op het ogenblik van de feiten gehuwd en in gemeenschap van goederen eigenaar van 
een perceel grond gelegen aan en kadastraal bekend
als

Dit perceel bevindt zich conform het bij KB van 4 november 1977 goedgekeurde gewestplan 
" " in woongebied.

Het is tevens gelegen binnen de omtrek van het Bijzonder Plan van Aanleg '
V waarbij het overgrote gedeelte van de thans geviseerde constructies 

gesitueerd zijn in de 'zone voor private tuin'.

2. Op 20 juli 2011 dienden de eerste en tweede beklaagde een aanvraag in tot het verkrijgen 
van een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot het bouwen van een poolhouse 
en zwembad op de (deel)percelen kadastraal gekend als

Het aanvraagdossier en de erbii eevoeede Dlannen, werden opgesteld door de
, waarvan de derde beklaagde

de statutaire zaakvoerder betreft.

Bij besluit van 3 november 2011 van het college van burgemeester en schepenen van de 
stad werd deze stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden verleend.



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk - Notitienr. 66.L1.20340/2013 Pagina | 7

3. Tot op 31 januari 2013 werd er niet aangevangen met de uitvoering van deze 
stedenbouwkundige vergunning.

Op deze datum werd vervolgens door 

naar de dienst stedenbouw van de stad

, werkzaam bij de 
de hiernavolgende e-mail gestuurd

//
• ••

Geachte,

Betreft bouwvergunning
Deze omvat het bouwen van een poolhouse en zwembad. (dossier 2011/00582)

De vergunning is bekomen voor de werken op perceel
Nu heeft de bouwheer de aanpaiende eigendom (perceel I gekocht en overweegt om het 
zwembad 90° te draaien over beide percelen. De afmetingen ervan blijven behouden. 
Voorstel hiervan in bijlage.

Zou het nodig zijn deze wijziging via een stedenbouwkundige vergunning te laten verlopen?
It

4. Bij e-mail van 1 februari 2013 werd hierop uitvoerig geantwoord door
, werkzaam bij de dienst stedenbouw van de stad , waarbij werd verwezen

naar de algemene toepasselijke wetgeving, zoals onder meer:
- het feit dat bij de berekening van de oppervlakte in geval van vrijstelling van vergunning 
voor niet-overdekte constructies tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en 
achtertuin, er rekening moet gehouden worden met alle bestaande niet-overdekte 
constructies;
- het feit dat deze niet-overdekte constructies, om vrijgesteld te worden van vergunning, 
minder dan 30 meter van de woning verwijderd dienen te zijn.

5. Op 7 februari 2013 omstreeks 9u46 mailde het "aangepast
ontwerp" door aan de eerste beklaagde. Diezelfde dag, omstreeks llu03, werd de 
hiernavolgende mail gestuurd naar de eerste beklaagde:

//
• ••

Steve,
Intussen hebben we de oppervlaktes eens nagezien.
De nieuwe positie van het zwembad (+ terras) beslaat een oppervlak van 78m2. 
Stedenbouwkundig is dit geen probleem om zonder vergunning te werken. (algemene 
regelgeving voor niet overdekte constructies tot maximaal 80 m2)
Echter door het opschuiven van de poolhouse komt er 11m2 bij, eventueel een tuinhuis van 
16m2 en een toegangspad van 22m2 zorgt voor een totale afwijkende oppervlakte (tov
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bouwvergunning) van 127m2. Dit impliceert dat de wijzigingen toch met een nieuwe 
bouwaanvraag moeten gebeuren.
Ook het zomaar verplaatsen van de poolhouse kan voor problemen zorgen. Er zouden 
klachten kunnen komen dat deze niet overeenkomt met de positie van de bouwvergunning. 
De poolhouse staat wel om 1m van de perceelgrens (volgens het BPA), maar de nieuwe 
positie wordt best aangevraagd om klachten te vermijden.
Als we het tuinhuis buiten beschouwing laten en het toegangspad ook (of voorzien in kiezel / 
dolomiet), is enkel de poolhouse nog een probleem. In feite moet deze dan iets kleiner 
worden om geen extra verharde oppervlakte te verkrijgen en aan de uitlijning van het 
zwembad te voldoen.
De rand van het terras dient wel op lm van de perceelgrens te liggen, wat nu ±90cm is.

Het is zo dat er wel een bouwvergunning is voor ±203m2 aan verharde oppervlakte (incl. 
poolhouse). Het stuk dat in het nieuwe ontwerp niet meer verhard wordt zouden we kunnen 
aftrekken van de totale oppervlakte en aantonen dat we met dit nieuwe ontwerp binnen de 
vergunde oppervlakte blijven. Dit moet echter aanvaard worden door de dienst stedenbouw, 
wat het risico inhoud dat ze de wijzigingen te groot vinden om zonder vergunning te laten 
passeren.

6. Vervolgens werd met de uitvoering van deze bouwwerken aangevat in de loop van de 
maand februari 2013. Het zwembad werd aangelegd in de maand februari 2013, evenals de 
grondwerken. De oprichting van het poolhouse dateert van mei 2013. Op het ogenblik van 
de vrijwillige stillegging van de werken op 16 oktober 2013 waren deze nog niet voltooid.

7. De derde bekiaagde, betreft de statutaire zaakvoerder van de
, die het aanvraagdossier heeft 

opgemaakt en de eerste en tweede bekiaagde bijstond bij het uitvoeren van en het 
uitoefenen van toezicht over deze werken. Hij is tevens diegene die de werfbezoeken 
gedaan heeft en aanwezig was op de werfvergadering van 6 mei 2013, waarvan een 
werfverslag werd gemaakt.

De vierde bekiaagde betreft de firma die het
zwembad heeft geplaatst en de verhardingswerken en funderingswerken aan het poolhouse 
en de diverse terrassen heeft uitgevoerd, de vijfde bekiaagde betreft
de gedelegeerd bestuurder van deze vennootschap. De zesde bekiaagde is
werkzaam bij de vierde bekiaagde en betreft de werfleider van de kwestieuze werken.

De zevende bekiaagde betreft de firma die die de ruwbouwwerken aan het
poolhouse heeft uitgevoerd, de achtste bekiaagde betreft de
zaakvoerder van de zevende bekiaagde.

8. Op 3 juni 2013 stuurde de raadsman van de burgerlijke partijen een schrijven aan het 
college van burgemeester en schepenen van de stad , waarin de kwestieuze
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stedenbouwkundige inbreuken werden gesignaleerd. Op dezelfde dagwerden ook de eerste 
en tweede beklaagde aangeschreven en werden zij formeel in gebreke gesteld.

9. Op 9 juni 2013 ging van de dienst Stedenbouw van de stad ter
plaatse en nam hij een drietal foto's (zie stukken 49, 50 en 51 strafdossier). Hieruit kan 
worden afgeleid dat deze bouwwerken op dat ogenblik nog volop aan de gang waren.

10. Op 14 juni 2013 reageerden de eerste en tweede beklaagde dat zij niet akkoord konden 
gaan met de inhoud van het schrijven van 3 juni 2013.

11. Nadat zij inmiddels eveneens een schrijven had gericht aan de Gewestelijk
Stedenbouwkundig Inspecteur, diende op 16 oktober 2013 namens de

, thans burgerlijke partij, bij de lokale politiezone VLAS klacht in tegen 
beklaagden. Zij zette uiteen dat de eigenares is van het naastliggend
perceel gelegen aan , waarop een meergezinswoning staat, en dat zij ten
gevolge van de oprichting van de kwestieuze constructies nadeel ondervinden. Tevens stelt 
zij dat het aanvraagdossier onvolledig en foutief was, dit gezien er geen melding werd in 
gemaakt van de aanwezigheid van de vergunde ramen in haar meergezinswoning, en dat de 
kwestieuze constructies daarenboven in strijd met deze stedenbouwkundige vergunning 
werden opgericht.

12. De verbalisanten van de PZ VLAS stelden vervolgens op 6 november 2013 ter plaatse vast 
dat de kwestieuze constructies inderdaad op de hiernavolgende punten afweken van de 
stedenbouwkundige vergunning van 3 november 2011:

Het zwembad werd gebouwd op een andere plaats dan vergund, namelijk 
gedeeltelijk op het kadastraal perceel , en 90° gedraaid ten aanzien van de 
vergunde locatie;

- Het zwembad werd gebouwd met andere afmetingen dan vergund, namelijk 8m93 
op 3m90 in plaats van de vergunde 8m op 4m50;

- Er werd een niet-vergunde warmtepomp geplaatst net na de gevel;
Het poolhouse werd eveneens anders geplaatst dan vergund en met andere 
afmetingen dan vergund, namelijk een nokhoogte van 5ml2 in plaats van de 
vergunde 4m50; deze vergunde nokhoogte van 4m50 was trouwens reeds een 
afwijking op de voorschriften van het BPA;

- De nokken van het poolhouse zijn tevens 90 graden gedraaid ten opzichte van het 
goedgekeurde plan;

Dit alles heeft tot gevolg dat de zijgevel van het poolhouse gebouwd werd op ongeveer een 
meter afstand van de perceelscheiding met de gemeenschappelijke muur aan het terras van 
de meergezinswoning eigendom van . De afstand tot de achtergevel
van deze eengezinswoning bedraagt 3m31.
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13. Inmiddels dienden eerste en tweede beklaagde op 2 oktober 2013 een regularisatie-
aanvraag in, strekkende tot de "regularisatie van een poolhouse en zwembad" op de 
percelen Nadat hieromtrent een negatief advies werd verleend
trokken eerste en tweede beklaagde op 22 november 2013 deze aanvraag terug in.

14. In zijn verhoor van 22 oktober 2013, verklaarde de derde beklaagde,
, dat het de eerste en tweede beklaagde zijn die beslist hebben om de 

plannen niet uit te voeren zoals vergund, en dat hij hen per e-mail van 7 februari 2013 heeft 
ingelicht van het feit dat hiervoor een nieuwe stedenbouwkundige vergunning vereist was. 
Hij stelt tevens op dezelfde datum een "eenvoudige schets" te hebben opgemaakt met de 
nieuwe inplanting van het poolhouse en het zwembad.

15. In zijn verhoor van 8 november 2013, verklaarde de achtste beklaagde
dat hij de enige zaakvoerder betreft van de zevende beklaagde, de 

, die in de periode van mei 2013 tot juni 2013 de bovengrondse metselwerken aan 
het poolhouse en het plaatsen van een metalen dakconstructie op deze poolhouse heeft 
uitgevoerd. Hij heeft de werken uitgevoerd zoals de eerste en tweede beklaagde hem 
hebben gevraagd en heeft zich gebaseerd op schetsen die hij gekregen heeft op de werf en 
waarop de "aangepaste" inplanting stond. Hij ging ervan uit dat de poolhouse op die plaats 
wel degelijk vergund was. Hij geeft verder toe dat hij wist dat de schetsen en afmetingen 
waarop hij zich gebaseerd heeft afweken van de stedenbouwkundige vergunning.

16. In zijn verhoren van 20 november 2013 en 27 mei 2014 en zijn aanvullend schrijven van
28 november 2013, stelde de vijfde beklaagde dat hij de persoon is die
binnen de in huidig dossier de beslissingen heeft
genomen, en dat de in de periode van 26 februari
2013 tot 23 april 2013 de grondwerken heeft uitgevoerd voor het plaatsen van het 
kwestieuze zwembad en het bouwen van het kwestieuze poolhouse, evenals het plaatsen 
van het zwembad zelf. Hij stelt de werken te hebben uitgevoerd zoals gevraagd door de 
eigenaar. Aangezien het plaatsen van een zwembad volgens hem vergunningsvrij is, stelt hij 
geen plannen gevolgd te hebben. De werken werden ter plaatse uitgevoerd en opgevolgd 
door de werfleider . Deze laatste heeft als werfleider "in nauwe
samenwerking met de architect en bouwheer" de werken uitgevoerd en opgevolgd "volgens 
de wensen van de bouwheer en volgens de plannen van de architect” aan hen overgemaakt.

17. In zijn verhoor op 27 mei 2014 bevestigde de zesde beklaagde dat hij de
kwestieuze werken van nabij heeft opgevolgd "in nauwe samenwerking met de bouwheer

en de De vierde beklaagde
heeft de grondwerken uitgevoerd voor het plaatsen van het 

zwembad, de betonwerken rondom het zwembad en het gieten van de funderingen en het 
plateau voor het poolhouse, evenals het plaatsen van het zwembad zelf. Hij ging ervan uit 
dat dit alles wel degelijk vergund was en heeft geen stedenbouwkundige vergunning 
opgevraagd. De architect die toezicht hield op de werken was de derde beklaagde
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18. Inmiddels werd op 5 november 2013 door de raadsman van de burgerlijke partijen de 
opdracht gegeven om de eerste en tweede beklaagde te dagvaarden voor de zevende 
kamer, zetelende in burgerlijke zaken, van deze rechtbank. Op de inleidingszitting van 23 
december 2013 werden door partijen onderling conclusietermijnen bepaald en werd de 
rechtsdag bepaald op 24 november 2014. Op de zitting van 16 maart 2015 werd deze zaak 
door de kamervoorzitter uitgesteld gelet op onderhavig strafonderzoek.

19. Op de zitting van het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk van 5 
mei 2014 werd beslist om een herstelvordering, strekkende tot het uitvoeren van bouw- of 
aanpassingswerken, voor eensluidend advies over te maken aan de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid. Op 17 juli 2014 verleende deze Raad een positief advies nopens de 
herstelvordering.

20. Vervolgens werd door de eerste en tweede beklaagde op 20 oktober 2014 een nieuwe 
aanvraag tot regularisatievergunning ingediend. Deze aanvraag werd op 23 januari 2015 
evenwel terug ingetrokken, na bespreken met de dienst bouwen-milieu-wonen van de stad 
Kortrijk en gelet op de inmiddels tussengekomen beslissing van de deputatie van de 
provincieraad van West-Vlaanderen van 15 januari 2015 (cfr. infra).

21. Inmiddels werd door de burgerlijke partijen eveneens op 22 oktober'2014 een 
administratief beroep ingesteld bij de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen 
tegen de stedenbouwkundige vergunning van 3 november 2011. Bij besluit van 15 januari 
2015 werd dit beroep ontvankelijk en gegrond verklaard en werd de stedenbouwkundige 
vergunning derhalve geweigerd aan de eerste en tweede beklaagde.

22. Vervolgens werd op 24 maart 2015 andermaal een aanvraag tot regularisatievergunning 
ingediend door de eerste beklaagde, strekkende tot het "regulariseren van poolhouse en 
zwembad - aanpassen bestaande ruwbouw”.

23. Op de zitting van 18 mei 2015 werd door het college van burgemeester en schepenen 
van de stad Kortrijk beslist een nieuwe herstelvordering in te leiden en voor advies voor te 
leggen aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. In deze herstelvordering wordt thans 
het herstel in de oorspronkelijke toestand van het poolhouse gevorderd. Op 16 juli 2015 
verleende deze Raad een positief advies nopende de herstelvordering.

24. Op 15 juni 2015 verleende het college van burgemeester en schepenen van de stad
aan de eerste beklaagde een stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het 

"regulariseren van poolhouse en zwembad - aanpassen bestaande ruwbouw".

25. Op 15 September 2015 gaf het openbaar ministerie het bevel om de eerste tot en met 
de achtste beklaagde te dagvaarden in huidige procedure.
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B. OP STRAFGEBIED 

Beoordeling ten gronde:

Feiten en beoordeling

26. De feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, A3, A4 en A5 zijn bewezen in hoofde van de
eerste beklaagde en de tweede beklaagde , dit
gelet op de gegevens van het strafdossier.

Uit deze gegevens blijkt immers dat zij diegenen zijn die de opdracht hebben gegeven om de 
kwestieuze stedenbouwkundige inbreuken te plegen, die overigens op hun percelen werden 
gepleegd.

Overigens verklaarden deze beklaagden en hun raadsman ter terechtzitting van 17 februari 
2016 dat deze tenlasteleggingen door hen niet worden betwist (zie het proces-verbaal van 
de terechtzitting).

27. De feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, A3, A4 en A5 zijn eveneens bewezen in
hoofde van de derde beklaagde , gelet op de gegevens van het
stafdossier.

Hieruit blijkt immers vooreerst dat door het architectenbureau dat door beklaagde wordt 
geleid met behulp van de computer een gedetailleerd plan werd opgemaakt (zie onder meer 
stukken 95,103, 108 en 109 strafdossier), door hem "eenvoudige schets" genoemd, waarop 
de nieuwe, niet vergunde inplanting en afmetingen van het zwembad, het poolhouse en de 
verhardingen in detail werden uitgewerkt.

Het is op basis van dit plan dat door de betrokken aannemers vervolgens het zwembad, het 
poolhouse en de verhardingen werden geconstrueerd in strijd met de stedenbouwkundige 
vergunning van 3 november 2011. Dit werd overigens ook zo door diverse onder hen 
verklaard.

Daarenboven blijkt uit de gegevens van het strafdossier dat het architectenbureau van de 
derde beklaagde de eerste en tweede beklaagde vervolgens eveneens heeft bijgestaan bij 
het opmaken van de bestekken en lastenboeken, het uitvoeren van de prijsvergelijkingen en 
het uitoefenen van toezicht over deze werken. Dit blijkt niet alleen uit de verklaringen van 
de diverse aannemers, maar eveneens uit het verslag van de werfvergadering van 6 mei 
2013, waarop de derde beklaagde persoonlijk aanwezig was (zie stuk 135-136 strafdossier), 
en uit de ereloonnota die ter zake door zijn architectenbureau op 19 maart 2013 werd 
opgesteld (zie stuk 143 strafdossier). Overigens verklaarde de derde beklaagde bij zijn 
verhoor op 22 oktober 2013 zelf dat hij "de werfbezoeken (heeft) gedaan”, “de werken 
(heeft) opgevolgd" en dat hij "effectief toezicht (heeft) uitgeoefend op de werken".
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Door het wetens en willens stellen van deze handelingen, heeft de derde bekiaagde 
zodanige hulp verleend dat de hem ten iaste gelegde misdrijven Al, A2, A3, A4 en A5 zonder 
deze hulp niet hadden kunnen worden gepleegd en dient hij derhalve als mededader ervan 
te worden aanzien.

Aangezien hij beroepshalve werkzaam is als architect, is uiteraard ook de verzwarende 
omstandigheid van artikel 6.1.1., al. 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bewezen 
in zijnen hoofde.

28.1. De feiten van de teniasteleggingen Al, A2 en A3 zijn ook bewezen in hoofde van de 
vierde bekiaagde , de vijfde bekiaagde

en de zesde bekiaagde , gelet op de gegevens van het
strafdossier.

Uit de diverse verklaringen van de beklaagden (zie onder meer stukken 40, 46 strafdossier), 
blijkt immers dat de vierde bekiaagde de firma
betreft die ter plaatse onder meer de volgende werken heeft uitgevoerd:

- de grondwerken voor het plaatsen van het zwembad;
- de betonwerken random het zwembad;
- het gieten van de funderingen en het betonnen plateau voor het poolhouse; 

het plaatsen van een ondergronds leidingnetwerk;
- het plaatsen van het zwembad zelf;
- het plaatsen van een warmtepomp net naast de gevel van het poolhouse;

Uit de bij het strafdossier gevoegde plannen (zie stukken 95,103, 108 en 109), de foto's (zie 
stukken 49 en 159-165 strafdossier) evenals de e-mail van 7 februari 2013 (zie stuk 104 
strafdossier), blijkt dat de totale niet-overdekte constructies die voor rekening van de vierde 
bekiaagde ter plaatse werden aangelegd (zwembad, zwembadboord en diverse 
betonverhardingen voor later aan te leggen terrassen) ruimschoots de 80 m2 overschrijden. 
Overigens blijkt eveneens uit de afrekening die de vierde bekiaagde opstelde met betrekking 
tot deze werken dat niet alleen de aanleg van een zwembad met een oppervlakte van 36 m2 
werd aangerekend, maar eveneens de aanleg van 107,2 m2 terras met een ondervloer in 
gewapende beton van 10 centimeter dik en aangevuld met 39 m3 stabilise (zie stuk 170 
strafdossier).

Het gegeven dat de vierde, vijfde en zesde bekiaagde op heden enkel worden vervolgd 
wegens de iilegale aanleg van het kwestieuze zwembad, dat een oppervlakte heeft van 
ongeveer 36 m2, en niet tevens wat betreft de hoger aangehaalde terrasverhardingen, doet 
geen afbreuk het feit dat zij zich op heden niet kunnen beroepen op hetgeen gesteld in 
artikel 2.1.8° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van 
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (BS 10 September 
2010). Bij de berekening van de in dit artikel voorziene vrijstelling van vergunningsplicht 
voor niet-overdekte constructies tot maximaal 80 vierkante meter per goed, dient immers 
rekening te worden gehouden met alle bestaande niet-overdekte en onvergunde
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constructies in de kwestieuze zijtuin en/of achtertuin. In casu overschrijden deze 
ruimschoots de toegelaten 80 m2.

28.2. De ten laste gelegde feiten Al, A2 en A3 moeten ook worden toegerekend aan de 
vierde beklaagde

Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek 
verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, 
of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.

De exploitatie van het bedrijf gebeurde voor rekening van de vierde beklaagde en hield 
verband met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Er werd gekozen voor een 
exploitatie waarbij het naleven van de exploitatievoorwaarden geen prioriteit was. Op de 
rechtspersoon rust bijgevolg een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid.

De vijfde beklaagde was als bestuurder bevoegd om de nodige beslissingen te nemen met 
het oog op de naleving van de regelgeving. De zesde beklaagde was als werfleider de 
persoon die de werken van heel nabij heeft opgevolgd en was eveneens bevoegd om deze 
beslissingen te nemen.

De vijfde en zesde beklaagde handelden bewust en vrijwillig, dit is wetens en willens. Er is 
bijgevolg geen grond voor de toepassing van de strafuitsluitingsgrond zoals bedoeld in art. 5, 
tweede lid, Strafwetboek.

Samengevat: de tenlasteleggingen Al, A2 en A3 zijn ten aanzien van elk van de beklaagden 
bewezen en elk van de beklaagden kan hiervoor worden gestraft.

28.3. Daar uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de vierde, vijfde en zesde beklaagde 
onder meer actief zijn in de sector van de aanleg van buitenzwembaden, is ook de 
verzwarende omstandigheid zoals voorzien in artikel 6.1.1., lid 2 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening derhalve bewezen in hunnen hoofde.

29.1. De feiten van de tenlasteleggingen A4 en A5 zijn bewezen in hoofde van de zevende 
beklaagde en de achtste beklaagde , dit gelet op de
gegevens van het strafdossier.

De zevende beklaagde betreft de firma die die de ruwbouwwerken aan het
poolhouse heeft uitgevoerd, de achtste beklaagde betreft de
zaakvoerder van de zevende beklaagde.

In hun ter terechtzitting van 17 februari 2016 neergelegde besluiten betwisten deze 
beklaagden niet deze feiten te hebben gepleegd, doch stelien zij zich ter zake "ter goeder 
trouw" te hebben gebaseerd op de door de architect opgemaakte "schetsen" die hen door 
de eerste en tweede beklaagde werden overgemaakt, en te hebben gebouwd op het
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betonnen plateau dat reeds door de zesde beklaagde was gegoten. Zij stellen verder dat er 
"hoogstens" sprake is van onoverwinnelijke dwaling in hunnen hoofde.

Dit verweer faalt naar recht.

Gezien de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) geen aanduiding geeft omtrent het 
moreel element van de erin strafbaar gestelde feiten, is het voldoende maar vereist dat de 
beklaagde wetens en willens heeft gehandeld, dit wil zeggen een "bewust en vrijwillig 
handelen". Dat van dit laatste sprake is wordt verondersteld bij het plegen van de materiele 
handeling, die als de uiting van de vrije en bewuste wil van de beklaagden moet worden 
aanzien, nu het bestaan van een schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of 
onoverkomelijke dwaling, of van een rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet 
enigszins geloofwaardig is.

In zijn verklaring op 8 november 2013 stelde de achtste beklaagde te
hebben gehandeld op vraag van de eerste en tweede beklaagde en er van uitte zijn gegaan 
dat de werken stedenbouwkundig waren vergund. Hij heeft zelf niet nagegaan of er in casu 
een stedenbouwkundige vergunning voorhanden was.

In deze kan hij zich dan ook niet op enige dwaling in zijnen hoofde beroepen. Rechtsdwaling 
dient immers onoverkomelijk te zijn. Een eenvoudige dwaling, zonder de vaststelling dat die 
onoverkomelijk was, kan geen vrijspraak verantwoorden (lees en vergelijk: Cass. 22 oktober 
1956, Pas. 1956, I, 168). De vraag naar de onoverwinnelijkheid moet worden beantwoord 
door na te gaan of de dader heeft gehandeld als ieder redelijk en voorzichtig of bedachtzaam 
en voorzichtig persoon en dezelfde omstandigheden van plaats en tijd zou hebben gedaan. 
De dwaling moet een gevolg zijn van een oorzaak vreemd aan de dader en die hem niet kan 
worden toegerekend. Hij die zich beroept op dwaling mag geen fout hebben begaan.

De zevende beklaagde betreft een professioneel aannemingsbedrijf, de achtste beklaagde 
betreft haar zaakvoerder. Gelet op deze hoedanigheid, is de rechtbank dan ook van oordeel 
dat deze beklaagden wel degelijk de plicht hadden om, voorafgaandelijk het uitvoeren van 
vergunningsplichtige werken, zich te informeren omtrent het al dan niet aanwezig zijn van 
een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning. Minstens dienden zij deze op te vragen bij 
de bouwheer, hetgeen zij in casu niet hebben gedaan. Het ioutere feit dat er hen een plan 
werd overhandigd (door hen "schets"' genoemd) waar er overigens geen stempel van het 
gemeentebestuur op vermeld staat, ontslaat hen uiteraard niet van deze verplichting. De 
beklaagden handelden derhalve in strijd met wat een normaal zorgvuldige en vooruitziende 
aannemer, geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedaan.

29.2. De ten laste gelegde feiten moeten ook worden toegerekend aan de zevende 
beklaagde.
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Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek 
verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, 
of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.

De geviseerde vergunningsplichtige handelingen gebeurden voor rekening van de zevende 
beklaagde en hielden verband met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Er 
werd gekozen voor een exploitatie waarbij het naleven van de bepalingen van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening geen prioriteit was en waarbij doelbewust vergunningsplichtige 
handelingen werden gesteld zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning aanwezig 
was. Op deze rechtspersoon rust bijgevolg een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid.

De achtste beklaagde was als zaakvoerder van deze vennootschap bevoegd om de nodige 
beslissingen te nemen met het oog op de naleving van de regelgeving. De achtste beklaagde 
handelde bewust en vrijwillig, dit is wetens en willens. Er is bijgevolg ook hier geen grond 
voor de toepassing van de strafuitsluitingsgrond zoals bedoeld in art. 5, tweede lid, 
Strafwetboek.

Samengevat: de tenlasteleggingen A4 en A5 zijn ten aanzien van elk van de beklaagden 
bewezen en elk van de beklaagden kan hiervoor worden gestraft.

29.3. Daar uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de zevende en de achtste 
beklaagde als aannemer actief zijn, is ook de verzwarende omstandigheid zoals voorzien in 
artikel 6.1.1., lid 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening derhalve bewezen in hunnen 
hoofde.

Straf en strafmaat

30.1. De bewezen verklaarde feiten van de voormelde tenlasteleggingen zijn met elkaar 
verbonden door eenheid van misdadig opzet, zodat overeenkomstig artikel 65 lid 1 
strafwetboek slechts een straf dient opgelegd te worden.

De feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, A3, A4 en A5 worden krachtens artikel 6.1.1. 
VCRO alien bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete 
van 26 tot 400.000 euro of met een van die straffen alieen in hoofde van een natuurlijke 
persoon, en, ingevolge art. 7bis en 41bis §1 Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 
800.000 euro in hoofde van de rechtspersoon.

Gelet op de verzwarende omstandigheid van artikel 6.1.1., al. 2 VCRO zijn de 
minimumstraffen 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 
de rechtspersoon.



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk - Notitienr. 66.L1.20340/2013 Pagina j 1

30.2. Ter zitting van 18.02.2015 verzochten de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en 
achtste beklaagde om hen de gunst van de opschorting van de uitspraak te verlenen, 
waaromtrent het openbaar ministerie een gemotiveerd negatief advies verleende.

De rechtbank is van oordeel dat deze beklaagden niet in aanmerking komen voor dergelijke 
gunst, gelet op:

- de ernst van de feiten;
- hetfeit dat al deze beklaagden de misdrijven in professioneel verband gepleegd hebben en 
handelden uit winstbejag; zij stelden hun eigen economisch belang boven het belang dat de 
gemeenschap heeft bij het behoud van een goede ruimtelijke ordening;
- hetfeit dat de beklaagden doorte exploiteren zonder de regelgeving met betrekkingtot de 
goede ruimtelijke ordening na te leven de concurrentie hebben vervalst met bedrijven die 
wel de nodige inspanningen doen om deze reglementering na te leven;
- het feit dat de beklaagden doelbewust de misdrijven hebben gepleegd uitgaande van de 
verwerpelijke opvatting dat bouwmisdrijven en het herstel ervan niet ernstig worden 
genomen;
- het feit dat de toekenning van opschorting een ontoereikende maatschappelijke reactie 
zou uitmaken;
- het feit dat de beklaagden niet aantonen dat een veroordeling hun sociale reclassering zou 
belemmeren op een wijze dewelke niet in verhouding staat tot de ernst van de feiten;
- het feit dat de hierna bepaalde straf meer aangewezen is om de beklaagden de ernst van 
de feiten van te doen inzien en hen ertoe aan te zetten zich in de toekomst te onthouden 
van het plegen van analoge of andere misdrijven.

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

Tevens moet worden rekening gehouden met het flagrant karakter van huidige inbreuk, 
waarbij niet alleen werd gebouwd in strijd met de goede ruimtelijke ordening, maar tevens 
geen enkele rekening werd gehouden met het verlies aan woon- en leefkwaliteit (lichtinval 
en visuele hinder) voor de bewoners van de meergezinswoning gelegen aan de Bozestraat 
173, eigendom van de burgerlijke partijen.

De straffen moeten ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden opnieuw 
dergelijke feiten te plegen.

Bovendien moet ook de maatschappelijke kost die door de beklaagden veroorzaakt wordt in 
de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving in acht 
worden genomen. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekenen voor de 
gemeenschap een grote kost.
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Een geldboete moet duidelijk maken dat de beklaagden zich niet ongestraft boven de wet 
kunnen stellen en niet enkel de baten maar ook de kosten van hun activiteiten moeten 
dragen. Ze moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden of 
aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel.

De rechtbank is van oordeel dat de hierna bepaaide geldboeten, alien deels effectief en 
deels met uitstel van de tenuitvoerlegging, aan het beoogde preventieve en repressieve doel 
tegemoet komen.

Tevens wordt rekening gehouden met het strafverleden van de beklaagden, in het bijzonder 
het feit dat nog geen enkele van de beklaagden in het verleden reeds werd veroordeeld door 
de correctionele rechtbank, ter uitzondering van de achtste beklaagde, die in het jaar 1990 
reeds tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel van de tenuitvoerlegging werd 
veroordeeld wegens het opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen. Zij verkeren 
derhalve alien in de wettelijke voorwaarden voor uitstel zoals bepaald in artikel 8 § 1 van de 
wet van 29.06.1964.

Tevens houdt de rechtbank bij de beoordeling van de strafmaat in hoofde van de zesde 
beklaagde rekening met het feit dat hij de feiten gepleegd heeft in zijn hoedanigheid van 
werknemer bij de vierde beklaagde.

De beklaagden moeten een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering 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 150 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf.

De beklaagden moeten ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro.

De geldboetes

31. De geldboetes dienen in euro uitgesproken te worden en verhoogd te worden met 50 
opdeciemen daar de feiten zich voordeden na 31 december 2011.

Het gevorderde stedenbouwkundig herstel

32.1. Bij aangetekende brief van 25 augustus 2015 aan het ambt van de procureur des 
Konings, maakte het college van burgemeester en schepenen van de stad haar
herstelvordering over.

In deze herstelvordering wordt het volgende gevraagd:
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"(...) het herstel in de oorspronkelijke toestand. Dit houdt in dat het poolhouse ofwel moet 
afgebroken worden, ofwel moet gereduceerd tot een niet-vergunningsplichtige constructie in 
overeenstemming met de geldende plannen van aanleg."

Dit alles binnen een termijn van een jaar en onder verbeurte van een dwangsom van 125,00 
euro per dag vertraging in het herstel.

Op 16 juli 2015 gaf de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een positief advies over de 
voor advies voorgelegde herstelvordering.

32.2. Bij brief van 8 juni 2015 sloot de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zich aan bij 
deze herstelvordering.

Bovendien werd, ter aanvulling van deze vordering, gevraagd om de dwangsom van 125,00 
euro per dag vertraging in het herstel te verhogen naar 250 euro.

32.3. In haar ter terechtzitting van 17 februari 2016 neergelegde conclusies, stelde de 
raadsman van de eiser tot herstel dat zij vasthoudt aan de vordering tot herstel van de plaats 
in de oorspronkelijke toestand, "behoudens wanneer de stedenbouwkundige vergunning van 
15 juni 2015 voor het regulariseren van poolhouse en zwembad en aanpassen bestaande 
ruwbouw volledig en correct wordt uitgevoerd".

33.1. In hun ter terechtzitting van 17 februari 2016 neergelegde conclusies, halen de 
burgerlijke partijen een vijftal redenen aan waarom de stedenbouwkundige vergunning van 
15 juni 2015 strekkende tot het "regulariseren van poolhouse en zwembad - aanpassen 
bestaande ruwbouw" onwettig zou zijn en vragen zij de rechtbank deze bij toepassing van 
artikel 159 GW buiten toepassing te laten.

33.2. Krachtens artikel 159 GW passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale 
en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten 
overeenstemmen. De rechter dient derhalve ook stedenbouwkundige vergunningen, die 
immers een bestuurshandeling betreffen, op hun externe en interne wettigheid te toetsen 
en te onderzoeken of ze stroken met de wet, dan wel op machtsoverschrijding of 
machtsafwending berusten.

33.3. De rechtbank stelt vast dat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad
in het vergunningsbesluit van 15 juni 2015 (terecht) heeft geoordeeld dat het te 

regulariseren poolhouse zich bevindt binnen de omtrek van het op 21 oktober 1987 
goedgekeurde bijzonder plan van aanleg " ", meer in het bijzonder in een
(geelgroene) "zone voor private tuinen" (zie stuk 11 burgerlijke partijen). Dit blijkt overigens 
eveneens uit een vergelijking van het ingekleurde plan dat bij dit bijzonder plan van aanleg 
werd gevoegd (zie stuk 11 burgerlijke partijen) met de diverse bouwplannen.
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33.4. Blijkens de bijzondere voorschriften van dit BPA, mogen bijgebouwen slechts een 
kroonlijsthoogte hebben van maximaal 3 meter en een nokhoogte van maximaal 4,5 meter.

Eveneens bepalen de bijzondere voorschriften van dit BPA dat "indien aan de andere zijde 
van de perceelsgrens reeds gebouwd is", deze bijgebouwen dienen "aangesloten te vzorden" 
tegen deze bebouwing.

Uit de gegevens van het strafdossier, evenals de door de burgerlijke partij voorgelegde foto's 
en plannen, blijkt dat het kwestieuze poolhouse afwijkt van deze voorschriften: het gebouw 
heeft een kroonlijsthoogte van ongeveer 3,62 meter (met inbegrip van de sokkel), een 
nokhoogte van ongeveer 5,12 meter (met- inbegrip van de sokkel) en bevindt zich op 
ongeveer een meter van de muur van het terras van de meergezinswoning van de 
burgerlijke partijen, dat op de perceelsgrens werd gebouwd.

Bijgevolg week de stedenbouwkundige aanvraag van 24 maart 2015 strekkende tot het 
"regulariseren van poolhouse en zwembad - aanpassen bestaande ruwbouw" wel degelijk af 
van het kwestieuze BPA met betrekking tot de afmetingen en inplanting van het poolhouse 
en diende er in casu, in toepassing van hetgeen bepaald in de artikelen 4.4.1., §1 VCRO en 3, 
§2 en 3, §3, 8° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de 
openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, een openbaar onderzoek te 
worden gehouden.

Gelet op het feit dat dit openbaar onderzoek niet werd georganiseerd, heeft het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad kennelijk deze bepalingen geschonden
toen zij op 15 juni 2015 de kwestieuze stedenbouwkundige vergunning verleende aan de 
eerste beklaagde

Gelet op het voorgaande, dient de stedenbouwkundige vergunning van 15 juni 2015 
strekkende tot het "regulariseren van poolhouse en zwembad - aanpassen bestaande 
ruwbouw" gelet op artikel 159 GW buiten toepassing te worden gelaten en voor 
onbestaande te worden gehouden.

34. De herstelvordering van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad 
werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk.

De herstelvorderende overheid heeft terecht geoordeeld dat de plaatselijke ordening op 
onevenredige wijze wordt geschaad. In de herstelvordering wordt tevens uitvoerig en 
draagkrachtig gemotiveerd waarom in casu gekozen wordt voor het herstel van de plaats in 
de oorspronkelijke staat, hetgeen in casu de afbraak van het kwestieuze poolhouse inhoudt, 
en niet voor een andere herstelmaatregel zoals de meerwaarde.
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De herstelvordering dient derhalve te worden opgelegd zoals gevorderd, hetgeen inhoudt 
dat het kwestieuze poolhouse volledig dient te worden afgebroken. Gelet op het feit dat de 
stedenbouwkundige vergunning van 15 juni 2015 strekkende tot het "regulariseren van 
poolhouse en zwembad - aanpassen bestaande ruwbouw" in toepassing van artikel 159 GW 
buiten toepassing dient te worden gelaten, kan uiteraard niet worden ingegaan op het 
verzoek van de eiser tot herstel om deze herstelvordering niet uit te spreken "wanneer de 
stedenbouwkundige vergunning van 15 juni 2015 voor het regulariseren van poolhouse en 
zwembad en aanpassen bestaande ruwbouw volledig en correct wordt uitgevoerd".

Gelet op de omvang van de werken wordt de termijn van uitvoering bepaald op 6 maanden.

35. Het opieggen 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 het gevorderde bedrag.

Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt.

Een dwangsom van 250,00 euro per dag moet per beklaagde worden opgelegd nu uit het 
strafdossier en de behandelingterterechtzitting de onwil van de beklaagden is gebleken om 
over te gaan tot het volledig herstel.

Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelden zelf de veroordeling tot het 
herstel nakomen gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering.

Tenslotte zijn het de beklaagden die veroordeeld worden om het herstel in de 
oorspronkelijke staat uit te voeren en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten 
spoedigste gebeurt.

Een dwangsom is daartoe het meest efficiente middel.

B. OP BURGERLIJK GEBIED

36. In hun ter terechtzitting van 17 februari 2016 neergelegde nota burgerlijke partijstelling,
vorderen de burgerlijke partijen en , op grond van
artikel 1382-1383 BW, dat de gedaagden "hoofdeiijk, in solidum, de ene bij gebreke aan de 
andere", zouden worden veroordeeld tot "de afbraak van het opgerichte poolhouse met 
bijhorend zwembad". Dit alles binnen een termijn van zes maanden "vanafde datum van de 
uitspraak van het tussen te komen vonnis".

Ondergeschikt, vorderen zij een provisionele schadevergoeding ten bedrage van 20.000,00 
euro.
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37. In zijn ter terechtzitting van 17 februari 2016 neergelegde conclusies, stelt de raadsman 
van de eerste beklaagde dat de burgerlijke partijen reeds identiek dezelfde vordering 
hebben gesteld ten aanzien van zijn client in de procedure die zijzelf hebben ingeleid voor de 
zevende kamer, zetelende in burgerlijke zaken, van deze rechtbank. Aangezien de 
burgerlijke partijen geen twee maal dezelfde vordering bij afzonderlijke rechtsinstanties 
zouden kunnen instellen, zou huidige vordering, die het meest recent werd ingesteld, dienen 
te worden afgewezen.

In zijn ter terechtzitting van 17 februari 2016 neergelegde conclusies, voegt de raadsman van 
de derde beklaagde hier aan toe dat de burgerlijke partijen geen wettig en rechtmatig 
belang zouden hebben om huidige vordering in te stellen. Dit gelet op het gegeven dat het 
terras van hun pand zelf manifest in strijd met artikel 678 BW zou zijn opgericht, volgens 
hetwelk men geen rechtstreekse uitzichten of uitzicht gevende vensters noch balkons of 
andere vooruitspringende werken mag hebben, tenzij er een afstand van negentien 
decimeter is tussen de muur waar men die maakt en het erf van de nabuur.

In zijn ter terechtzitting van 17 februari 2016 neergelegde conclusies, sluit de raadsman van 
de zevende en achtste beklaagde zich aan bij dit verweer.

38. De burgerlijke partijstelling is wel degelijk ontvankelijk.

Het wordt niet betwist dat de burgerlijke partijen eigenaar zijn van de meergezinswoning 
gelegen aan , Het wordt evenmin betwist dat het uitzicht
vanop het terras van deze meergezinswoning ten gevolge van de oprichting van het 
kwestieuze poolhouse beperkt wordt, hetgeen minstens een waardevermindering van deze 
meergezinswoning met zich meebrengt. De burgerlijke partijen hebben bijgevolg wel 
degelijk een belang om het herstel in natura van het illegaal opgerichte poolhouse te 
vorderen. Dit belang is eveneens wettig en rechtmatig. Daar waar de verdediging van de 
derde beklaagde stelt dat het terras van de meergezinswoning van de burgerlijke partijen in 
strijd zou zijn met artikel 678 BW, toont zij niet aan dat

- dit terras niet stedenbouwkundig zou zijn vergund;
- het recht om uitzicht te hebben op het kwestieuze perceel inmiddels niet is 

verkregen door dertigjarig bezit (Cass. Fr., 19 oktober 1886, D., 1887, 1, 116), of door 
bestemming van de huisvader (Cass., 17 december 1908, Pas., 1909,1, 52).

Ook daar waar de burgerlijke partijen op heden het herstel in natura vorderen van het 
illegaal opgerichte zwembad, tonen zij ter zake aan over een belang te beschikken. Dit gelet 
op het feit dat dit zwembad gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied, hetgeen 
mogelijkerwijze een weersiag kan hebben op de waterhuishouding voor het gebied waarin 
ook hun meergezinswoning gelegen is.

39. Evenmin belet het feit dat de burgerlijke partijen hun vordering reeds hebben ingeleid 
voor de zevende kamer, zetelende in burgerlijke zaken, van deze rechtbank, dat zij zich op 
heden burgerlijke partij zouden kunnen stellen met het oog op het herstel in natura van de 
door hen geleden schade. Immers, zolang omtrent deze laatste vordering nog geen



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk - Notitienr. 66.L1.20340/2013 Pagina | 23

definitieve uitspraak werd gedaan die tussen partijen gezag van gewijsde heeft, belet geen 
enkele wetsbepaling dat zij dezelfde rechtsvordering zowel voor de burgerlijke rechtbank als 
voor de correctionele rechtbank zouden instellen. Het door de verdediging van de eerste 
beklaagde opgeworpen rechtsbeginsel "electa una via, non datur recursus ad alteram" 
behoort niet tot het Belgisch positief recht (lees en vergelijk: Cass. 27 mei 1943, Pas. 1943,1, 
207). Ook artikel 4 V.T. Sv. bepaalt niet dat in het aldaar beschouwde geval de 
civielrechtelijke vordering slechts voor de strafrechter mag gebracht worden wanneer 
nopens dezelfde voor de civiele rechtsmacht vervolgde civielrechtelijke vordering afstand 
van geding is gedaan (lees en vergelijk: Cass. 18 mei 1993, Arr. Cass. 1993, nr.241; Cass. 2 
november 1993, Arr. Cass. 1993, nr 440).

40. In zoverre de burgerlijke partijstelling betrekking heeft op de feiten van de 
tenlasteleggingen A1 en A2, is de rechtbank van oordeel dat uit de gegevens van het 
strafdossier en de door de burgerlijke partijen voorgelegde stukken, op heden niet met 
zekerheid kan worden afgeleid dat de burgerlijke partijen wel degelijk reeds schade hebben 
geleden door het oprichten van het kwestieuze zwembad.

Aangezien de burgerlijke partijen anderzijds op heden op geloofwaardige wijze voorhouden 
dat de oprichting van dit zwembad voor een "manifeste vermindering van de 
bergingscapaciteit" zorgt en "ontegensprekelijk waterhinder (zal) veroorzaken" op hun 
perceel, gezien de kwestieuze percelen gelegen zijn in effectief overstromingsgevoelig 
gebied en er nergens wordt voorzien in enige vorm van compensatie, acht de rechtbank het 
op heden aangewezen de burgerlijke partijen voorbehoud te verlenen in zoverre hun 
vordering betrekking heeft op deze schadepost.

41. De tenlasteleggingen A4 en A5 waarvoor de eerste, tweede, derde, zevende en achtste 
beklaagde veroordeeld werden, hebben wel schade berokkend aan de burgerlijke partijen, 
die dient hersteld te worden.

Zij maken immers wel degelijk aannemelijk dat zij ernstige schade hebben geleden, nu uit de 
gegevens van het strafdossier en de door hen voorgelegde stukken blijkt dat als gevolg van 
het poolhouse dat in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 3 november 2011 
werd opgericht, het uitzicht vanop het terras van hun meergezinswoning wordt benomen en 
de waarde van hun onroerend goed derhalve vermindert.

Deze schade zou zich uiteraard niet hebben voorgedaan indien dit poolhouse door de 
beklaagden niet zou zijn opgericht.

Dit causaal verband is eveneens niet doorbroken door enig stilzitten of gebrek aan 
schadebeperkend optreden van de burgerlijke partijen.

De burgerlijke partijen hebben, als derde-benadeelde van een misdrijf, het principiele recht 
om het herstel in natura van de door hen geleden schade te bekomen.
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De vordering van de burgerlijke partijen om het illegaal opgerichte poolhouse afte breken, is 
in casu dan ook gegrond en maakt geen rechtsmisbruik uit. Het is immers de enige manier 
om de schadeverwekkende toestand te doen ophouden.

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

Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt.

Een dwangsom van 250,00 euro per dag moet per beklaagde worden opgelegd nu uit het 
strafdossier en de behandelingterterechtzitting de onwil van de beklaagden is gebleken om 
over te gaan tot het volledig en vrijwillig herstel.

43. Wat de rechtsplegingsvergoeding betreft:

De burgerlijke partijen vorderen een rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.320,00 
euro.

Gelet op het feit dat de vordering van de burgerlijke partijen niet in geld waardeerbaar is, 
dient de rechtsplegingsvergoeding te worden toegekend zoals gevorderd.

Om deze redenen,
De rechtbank, 
wijzende op tegenspraak

Gezien de artikelen zoals hiervoor aangehaald en de artikelen:

- 38, 40, 41 bis SWB.

- 1, 8§1,18bis Wet 29.6.64

- 1 Wet 5.3.1952

29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen

- 91 K.B. 28.12.1950 houdende algemeen Reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken

182,184,185,189,190,194 Wetboek van Strafvordering 

24 Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
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Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, A3, A4 en A5 bewezen in hoofde van

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van
de voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 500,00 euro, wettelijk te verhogen 
met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 3.000,00 euro, met uitstel zoals hierna 
bepaald.

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een criminele straf of tot een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar, de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te 
voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld 
worden voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 250,00 euro effectief, wettelijk te
verhogen met 50 opdecimes. hetzij x 6, en aldus gebracht op 1.500,00 EURO effectief, mits 
de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling 
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft gehad.

Zegt dat bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve 
geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 25 dagen.

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij gebrek aan betaling van deze geldboete binnen de 
wettelijke termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een 
gevangenisstraf van 25 dagen.

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 euro
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 euro, te
verhogen met 50 opdecimes, hetzij 150,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 
overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes
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op de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).

***

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, A3, A4 en A5 bewezen in hoofde van

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van
de voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 500,00 euro, wettelijk te verhogen 
met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 3.000,00 euro, met uitstel zoals hierna 
bepaald.

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een criminele straf of tot een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar, de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te 
voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld 
worden voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 250,00 euro effectief, wettelijk te 
verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 1.500,00 EURO effectief, mits
de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling 
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft gehad.

Zegt dat bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve 
geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 25 dagen.

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij gebrek aan betaling van deze geldboete binnen de 
wettelijke termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een 
gevangenisstraf van 25 dagen.

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 euro
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 euro, te
verhogen met 50 opdecimes, hetzij 150,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.
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overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes 
op de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).

***

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, A3, A4 en A5 bewezen in hoofde van

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten
van de voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 2.000,00 euro, wettelijk te 
verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 euro, met uitstel 
zoals hierna bepaald.

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een criminele straf of tot een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar, de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te 
voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld 
worden voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 750,00 euro effectief, wettelijk te 
verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 4.500.00 EURO effectief, mits
de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling 
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft gehad.

Zegt dat bij gebreke aan betaiing binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve 
geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 75 dagen.

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij gebrek aan betaiing van deze geldboete binnen de 
wettelijke termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een 
gevangenisstraf van 90 dagen.

Verplicht tot betaiing van de bijzondere vergoeding van 51,20 euro
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken.
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Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 euro, te
verhogen met 50 opdecimes, hetzii 150,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 
overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes 
op de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).

***

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Al, A2 en A3 bewezen in hoofde van

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen
verklaarde feiten van de voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 2.000,00 
euro, wettelijk te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 
euro, met uitstel zoals hierna bepaald.

Aangezien de op te leggen straf een geldboete van 120.000,00 euro niet te boven gaat en 
de veroordeelde nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van 72.000,00 euro of meer, 
de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere 
of analoge misdrijven te voorkomen. Relast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande 
geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 1.000,00
euro effectief, wettelijk te verhogen met 50 opdecimes, hetzii x 6. en aldus gebracht op
6.000.00 EURO EFFECTIEF.

Verplicht tot betaling van de bijzondere
vergoeding van 51,20 euro opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 
28.12.1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage
van 25 euro, te verhogen met 50 opdecimes, hetzii 150,00 euro, tot financiering van het 
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders, overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en 
andere bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de 
opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de 
wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).
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Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Al, A2 en A3 bewezen in hoofde van

Veroordeelt wegens de gezameniijk bewezen verklaarde feiten van
de voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 2.000,00 euro, wettelijk te 
verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 euro, met uitstel 
zoals hierna bepaald.

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een criminele straf of tot een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar, de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te 
voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld 
worden voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 750,00 euro effectief, wettelijk te
verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 4.500,00 EURO effectief, mits 
de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling 
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft gehad.

Zegt dat bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve 
geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 75 dagen.

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij gebrek aan betaling van deze geldboete binnen de 
wettelijke termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een 
gevangenisstraf van 90 dagen.

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 euro
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 euro, te
verhogen met 50 opdecimes, hetzij 150,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 
overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes 
op de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).
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***

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Al, A2 en A3 bewezen in hoofde van

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de
voormelde tenlasteleggingen tot geldboete van 2.000,00 euro, wettelijk te verhogen met 
50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 euro, met uitstel zoals hierna 
bepaald.

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een criminele straf of tot een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar, de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te 
voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld 
worden voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 100,00 euro effectief, wettelijk te
verhogen met 50 opdecimes. hetzij x 6, en aldus gebracht op 600,00 EURO effectief, mits
de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling 
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft gehad.

Zegt dat bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve 
geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 10 dagen.

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij gebrek aan betaling van deze geldboete binnen de 
wettelijke termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een 
gevangenisstraf van 90 dagen.

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 euro
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 euro, te verhogen
met 50 opdecimes, hetzij 150,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig 
artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet 
op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke
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geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).

***

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A4 en A5 bewezen in hoofde van
»

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 2.000,00 euro, wettelijk te verhogen 
met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 euro, met uitstel zoals hierna 
bepaald.

Aangezien de op te leggen straf een geldboete van 120.000,00 euro niet te boven gaat en 
de veroordeelde nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van 72.000,00 euro of meer, 
de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere 
of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande 
geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie iaar, ter uitzondering van 750,00 
euro effectief, wettelijk te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 
4.500.00 EURO EFFECTIEF.

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51.20 euro
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 euro, te verhogen
met 50 opdecimes, hetzij 150,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig 
artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet 
op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke 
geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A4 en A5 bewezen in hoofde van
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Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van
de voormelde tenlasteleggingen A4 en A5 tot een geldboete van 2.000,00 euro, wettelijk 
te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 euro, met uitstel 
zoals hierna bepaald.

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een criminele straf of tot een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar, de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te 
voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld 
worden voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 500,00 euro effectief, wettelijk te
verhogen met 50 opdecimes. hetzij x 6, en aldus gebracht op 3.000,00 EURO effectief, mits 
de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling 
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft gehad.

Zegt dat bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve 
geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 50 dagen.

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij gebrek aan betaling van deze geldboete binnen de 
wettelijke termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een 
gevangenisstraf van 90 dagen.

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 euro
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaai de bijdrage van 25 euro, te
verhogen met 50 opdecimes, hetzij 150,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 
overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes 
op de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).

***

Beveelt , , ,
en op vordering van het College van Burgemeester en

Schepenen van de stad en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur.
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, de herstelmaatregel, zoals hierna bepaald, op de percelen gelegen 
te , kadastraal bekend

, uit te voeren:

- het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, wat de volledige afbraak 
van het poolhouse inhoudt;

en dit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan.

Zegt voor recht dat op vordering van het College van Burgemeester en Schepenen van de 
stad en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door ,

en
een dwangsom van 250 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van 
dit bevel.

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur of het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad , indien het herstel niet vrijwillig wordt
uitgevoerd binnen voormelde termijnen, zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien, 
overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op kosten van de 
veroordeelden.

***

Verklaart de burgerlijke partijstelling van en
ontvankelijk.

Veroordeelt , , ,
en solidair tot het herstel in natura van de door de

burgerlijke partijen geleden schade, hetgeen inhoudt de volledige afbraak van het 
poolhouse, gelegen te , kadastraal bekend

dit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

Zegt voor recht dat op vordering van en door
, , , en

een dwangsom van 250 euro zal worden verbeurd per dag 
vertraging in de nakoming van deze veroordeling.

Veroordeelt , , ,
en solidair, overeenkomstig artikel 162 bis lid 1 van het

Wetboek van Strafvordering, tot betalen aan de burgerlijke partijen 
en van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.Wb.
begroot door de rechtbank op 1.320,00 euro. (art. 2 KB 26.10.2007).
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Verleent aan en voorbehoud voor eventuele
schade die wordt geleden naar aanleiding van de oprichting van het zwembad dat het 
voorwerp uitmaakt van de tenlasteleggingen A1 en A2.

Verleent eveneens voorbehoud aan en in zoverre
zij op heden tevens de veroordeling vorderen van

, en om overeenkomstig artikel 162 bis lid 1 van
het Wetboek van Strafvordering een rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 
Ger.Wb. te betalen.

Overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering worden de (overige) 
burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden.

***

Veroordeelt

en solidair tot de gerechtskosten, begroot op 405,69 euro.

Overtuigingsstukken

Nihil

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare zitting van de 
TWAALFDE KAMER, op heden zestien maart tweeduizend en zestien.

Aanwezig : W. Haelewyn , alleenzetelend rechter,
T. Vandaele , Substituut-Procureur des Konings,
T. Coene/i , griffier,

W. Haelewyn




