
Vonnisnummer/ Griffienummer 

/ JA�2._ /2018 

Repertoriumnummer/ Europees 

20181 .AJ1,92-. 

Datum van uitspraak 

1 oktober 2018 

Rolnummer niet in strafzaken 

Notitienummer parket 

Aangeboden op 

Rechtbank van eerste aanleg 

West-Vlaanderen, afdeling 

Kortrijk, strafzaken 

Vonnis 

De K.16 kamer 

1 



2 
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk - not.nr. 

DE K.16 KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET EEN RECHTER 

Nr. �6� 

Geboren te 

Gezien de processtukken en namelijk: 

de beschikking van de raadkamer van 21 februari 2018 

de dagvaardingen betekend bij exploot van : 

- gerechtsdeurwaarder met 

standplaats te op 21 augustus 2018 

- gerechtsdeurwaarder met standplaats 
te op 6 augustus 2018 en tevens 

overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

dd. 08 augustus 2018 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft  als   

Nr. ;tl62_ 
en samenwonende te 

Nr. �lÓ) 
en samenwonende te 

Zich allen hiertoe aangesteld voor Mevr. 
onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Brugge dd. 23.06.2016; 

Ter zitting allen vertegenwoordigd door Bram Walschap loco Guy 

Demeestere, advocaat met kantoor te 8300 Knokke-Heist, 

Natiënlaan 75b 

tegen: 

op 
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Wonende te  

Nr. 2Ä6f" 
 

KBO  

Met maatschappelijke zetel te ; 

Verdacht van : 

De eerste en de tweede : 

3 

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, 

Bij inbreuk op artikel op 4.2.1. 1° a van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), 
strafbaar gesteld door artikel 6.1.1, al.1, 1° VCRO, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 

regering op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1 en 4.2.15 VCRO 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, 
namelijk zonder voorafgaande vergunning de hiernavolgende bouwwerken verricht te 

hebben, met uitzondering van onderhoudswerken: 

Te  

A.  een niet nader te   in de  van 01.01.2012 tot en met 
25.06.2018: 
1. een tuinhuis achteraan het perceel, 
2. een constructie in de zijtuin van het perceel, onder meer bestaande uit een 

verharding in dolomiet en blauwsteen, een houten afsluiting afgedekt met een 
rieten mat, en een afdak in isolerende ecoplaten en afgedekt met rietmatten. 

B.  een niet nader te   in de  van 01.03.2014 tot en met 
25.06.2018: 
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een muur uit snelbouwsteen, in westelijke richting opgetrokken langs de zijgevel van 

_ de woning als scheiding tussen de voortuinstrook en de zijtuinstrook. 

C.  een niet nader te   in de  van 01.03.2014 tot en met 
25.06.2018: 
een constructie in de zijtuin van het perceel, onder meer bestaande uit een 

zonnewering met grondsteunen. 

Met de omstandigheid dat de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen Al, A2, B en C 
de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet zodat de 
verjaring van de strafvordering slechts een aanvang neemt op de datum van het laatst 
gepleegde feit, namelijk de dag der dagvaarding. 

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

zijnde: 

ligging: ; 

aard en oppervlakte: , 

wijk en nummer van het kadaster:   , 

en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als:  als vruchtgebruiker en 

 als blote eigenaar van de betrokken woning. 

++++++ 

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door G. Maes, substituut-procureur des Konings, die de 

zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagden bij 

toepassing van de strafwet. 

Gehoord de burgerlijke partijen bij monde van mr. Bram Walschap loco Guy Demeestere, 

advocaat voornoemd. 

Na de eerste beklaagde ondervraagd te hebben. 

Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door eerste beklaagden in persoon, 
tevens optredend namens de tweede beklaagde, waarvan hij zaakvoerder is. 

En na beraadslaagd te hebben, 

DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 
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- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 

- 1 K.B. 23.12.1993 

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

- 38, 40, 65, 66 Sw. 

- 1, 8 §1 w.. 29.06.1964. 

- 1 Wet 05.03.1952 laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 december 
2016. 

- 91 KB 28.12.1950 houdende algemene reglement op de gerechtskosten in strafzaken 

- 29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen 
- 1382 B.W. 

Gelet op de beschikking van 21.02.2018 van de correctionele raadkamer te Brugge, 

strekkende tot verwijzing van de eerste en tweede beklaagde naar de correctionele rechtbank. 

De strafrechter onderzoekt ambtshalve het verval van de strafvordering. Op grond van de 
gegevens waarover de rechtbank beschikt, blijkt dat de strafvordering niet is verjaard (artikel 

21-25 V.T.Sv.). De feiten onder de tenlasteleggingen Al, A2, B en C betreffen immers de 

opeenvolgende en voorgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zodat de verjaring 

van de strafvordering slechts een aanvang neemt op de datum van het laatst gepleegde feit, 
zijnde 17.06.2014. Sinds deze datum zijn op heden nog geen vijf jaren verlopen, zodat de 

strafvordering geenszins verjaard kan zijn. 

OP STRAFGEBIED 

1.  van de feiten van de    B en C: 

1. In de inleidende akte, zijnde de dagvaarding, wordt door het openbaar ministerie aan de 

feiten een voorlopige kwalificatie en omschrijving gegeven. Het komt uiteindelijk aan de 
rechtbank toe om dit feit zijn juiste kwalificatie en omschrijving te geven, rekening houdende 

met alle concrete gegevens moet, alvorens een misdrijf al dan niet bewezen te verklaren, de 
juiste kwalificatie in rechte en omschrijving aan dit feit worden gegeven. {F. VAN VÖLSEM, De 

rechter moet niet alleen de verjaring van de strafvordering onderzoeken, maar ook nagaan of 

de door de vervolgende partij bepaalde datum van de feiten niet nader kan of moet worden 
gepreciseerd, noot onder Cass., 20.12.2016; RABG, 2018, p. 24) 

2. De rechtbank stelt vast dat uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de feiten van de 

tenlasteleggingen Al, A2, B en C op de hiernavolgende tijdstippen werden gepleegd: 
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tenlasteleggingen Al en A2:  een niet nader te   in de  van 

01.01.2012 tot en met  

tenlastelegging B:  een niet nader te   in de  van 01.03.2014 

tot en met  

tenlastelegging C:  een niet nader te   in de  van 05.05.2014 

tot en met 17.06.2014. 

Bijgevolg heromschrijft de incriminatieperiodes van deze tenlasteleggingen zoals hierboven 
vermeld. 

Door deze heromschrijving worden geen andere feiten in de plaats gesteld van degene die 

aan de basis liggen van dezelfde tenlasteleggingen zoals oorspronkelijk omschreven. Telkens 

hierna sprake is van de tenlasteleggingen Al, A2, B en C betreft het de tenlasteleggingen zoals 

hiervoor heromschreven. 

ll. Ten  

Feiten en beoordeling 

3. De eerste beklaagde  en de tweede beklaagde , waarvan 

de eerste beklaagde zaakvoerder is, zijn respectievelijk blote eigenaar en vruchtgebruiker van 

een perceel grond gelegen te  en kadastraal bekend , 
  . Op dit perceel staat een woning met tuin, waarin de eerste 

beklaagde woont. 

De burgerlijke partijen , ,  en  zijn 
eigenaar van het naastgelegen pand aan de . 

4. Op 04.07.2012 werd, na klacht van de burgerlijke partijen en , een proces

verbaal opgesteld lastens de beide beklaagden door de gemeentelijke stedenbouwkundige 

inspecteur van de stad . Hierin werden onder meer de volgende vaststellingen gedaan: 

in de achtertuin van de woning aan de  werd een stenen tuinhuis 
opgericht met een oppervlakte van 3,30 m x 3,30 m en een hoogte van 2,20 m; de 

afstand van deze constructie tot de zijkavelgrens (met het perceel van de burgerlijke 
partijen) bedraagt 0,25 m; (tenlastelegging Al - zie stuk 12 burgerlijke partijen) 

in de zijtuinstrook links van de woning aan de  palend aan het 

perceel van de burgerlijke partijen, werd de open ruimte volledig verhard met een 
terras in dolomiet met blauwsteen; dit terras werd eveneens afgedekt met een afdak 
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in isolerende ecoplaten en afgedekt met rietmatten; aan de straatzijde werd er tussen 
deze ruimte en de voortuin een houten afsluiting geplaatst, die aan de straatzijde 

·
eveneens met rieten matten werd afgeschermd; de totale oppervlakte van de 

verharding en overdekking bedraagt 7,50 m x 4,61 m; de hoogte varieert van 1,93 m 
(aan de kant van de perceelgrens) tot 2,40 m (aan de kant van de woning); in deze 

constructie bevond zich onder meer een eettafel met stoelen, een jacuzzi en een 

sauna; (tenlastelegging A2 - zie stuk 12 burgerlijke partijen) 

5. Op 12.03.2014 werd, na een nieuwe klacht van de burgerlijke partijen  en , 

een nieuw proces-verbaal opgesteld lastens de beide beklaagden door de gemeentelijke 
stedenbouwkundige inspecteur van de stad . Hierin werden onder meer de volgende 

vaststellingen gedaan: 

net voor de houten afsluiting langs de straatzijde van het overdekte terras in de 

zijtuinstrook was een aannemer bezig om in opdracht van de beklaagden een 

bakstenen muur te metsen; op het ogenblik van de vaststellingen was deze muur reeds 
0,85 m hoog, en dit over een lengte van 4,35 meter; deze muur diende bijgevolg als 

scheidingsmuur tussen de zijtuinstrook en de voortuinstrook (zie stuk 6/1 

strafdossier); de onmiddellijke stopzetting van deze werken werd bevolen; 

(tenlastelegging B) 

Tijdens zijn navolgend verhoor op 25.08.2014 verklaarde de eerste beklaagde dat deze werken 

werden aangevat begin maart 2014 (zie stuk 6/1, 30 strafdossier). 

6. Op 28.04.2014 werd een nieuw proces-verbaal opgesteld lastens de beide beklaagden door 

de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur van de stad . Hierin werden onder 

meer de volgende vaststellingen gedaan: 

ondanks het opgelegde en bekrachtigde stakingsbevel werd in opdracht van de 

beklaagden verder gewerkt aan de kwestieuze stenen scheidingsmuur; op het ogenblik 

van de vaststellingen OJ? 28.04.2014 was deze schuin aflopende muur 3m10 hoog aan 

de kant van de woning en 2m40 aan de kant van de perceelgrens met het perceel van 
de burgerlijke partijen; de onmiddellijke staking van de werken werd andermaal 

bevolen; (tenlastelegging B - zie stuk 7 /1 strafdossier) 

7. Op 17.06.2014 werd, na een nieuwe klacht van de burgerlijke partijen, andermaal een 

proces-verbaal opgesteld lastens de beide beklaagden door de gemeentelijke 

stedenbouwkundige inspecteur van de stad  Hierin werden onder meer de volgende 

vaststellingen gedaan: 

de constructie in de zijtuin van het perceel werd (ondanks het nieuwe opgelegde en 

bekrachtigde stakingsbevel) als volgt gewijzigd: het afdak in isolerende ecoplaten en 
afgedekt met rietmatten werd weggenomen en vervangen door een automatische 
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mechanische zonnewering met grondverankering op minder van 50 centimeter van de 

zijkavelgrens; (tenlastelegging C- zie stuk 8/1 strafdossier) 

8. Op 23.06.2016 legden de burgerlijke partijen klacht met burgerlijke partijstelling neer bij de 

onderzoeksrechter te  Het daaropvolgende gerechtelijk onderzoek leidde tot 

voorliggende verwijzing van beklaagden naar de correctionele rechtbank door de raadkamer 

te . 

9. De eerste en tweede beklaagde warden als dader/mededader vervolgd voor de feiten van 
de tenlasteleggingen Al, A2, B en C, zoals heromschreven, nl. het oprichten van diverse 

constructies zonder in het bezit te zijn van een voorafgaandelijke (stedenbouwkundige) 
vergunning. 

De feiten van deze tenlasteleggingen zijn bewezen, gelet op de inhoud van de diverse stukken 

van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting. De diverse opgerichte constructies 

betreffen immers (stedenbouwkundig) vergunningsplichtige constructies in de zin van art. 

4.2.1.1°a) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), waarvoor er geen 

voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd (i.o. art. 6.1.1. , al 1, 1° 

VCRO, thans art. 6.2.1., al. 1, 1° VCRO). 

Aangezien deze constructies tevens niet vallen onder de handelingen die vrijgesteld zijn van 

de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen (artt. 4.4.1.,§3,2° en 6.2.2.6° 

VCRO en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16.07.2010 tot bepaling van handelingen 
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is), maken zij op heden nog steeds een 
misdrijf uit, en geen stedenbouwkundige inbreuk die (enkel) kan bestraft worden met een 

exclusieve bestuurlijke geldboete. 

Overigens heeft de eerste beklaagde, die ter zitting van 03.09.2018 in persoon aanwezig was 

en stelde ook op te treden voor de tweede beklaagde waarvan hij zaakvoerder is, verklaard 

dat de feiten van deze tenlasteleggingen niet betwist werden (zie het proces-verbaal van de 

terechtzitting). 

Een rechtspersoon is overeenkomstig artikel 5 Sw. 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. Wanneer die rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt 

uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kon op het 
ogenblik van het plegen van de feiten enkel degene die de zwaarste fout had begaan worden 

veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de 

natuurlijke persoon was evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de 
fout wetens en willens had gepleegd. 
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De kwestieuze stedenbouwkundige misdrijven gebeurden voor rekening van de tweede 

beklaagde , die vruchtgebruiker was en is van het kwestieuze perceel. Overigens 

verklaarde ook de eerste beklaagde dat hij handelde voor de tweede beklaagde en diende hij 

tevens een aanvraag tot regularisatievergunning op naam van deze firma in (zie stuk 12/3 

strafdossier). Binnen de tweede beklaagde was er onvoldoende aandacht voor het nemen van 

noodzakelijke en doorgedreven maatregelen om de stedenbouwkundige reglementering na 

te leven. Zelfs nadat er op 15.05.2014 aan deze rechtspersoon een administratieve geldboete 

werd voorgesteld (en betaald) wegens de doorbreking van het bekrachtigd stakingsbevel (zie 
stuk 7/3, 24 strafdossier) werden (tot 17.06.2014) nieuwe stedenbouwkundige misdrijven 

gepleegd. Ook deze nieuwe doorbreking van het stakingsbevel leidde trouwens tot het 

voorstellen (en het betalen) van een nieuwe administratieve geldboete (zie stuk 7 /6, 33 

strafdossier). 

Er is bijgevolg sprake van een eigen strafrechtelijke fout van de tweede beklaagde als 

rechtspersoon. De tenlasteleggingen zijn haar toerekenbaar. 

De eerste beklaagde  was tijdens de incriminatieperiode zaakvoerder van de 

tweede beklaagde. 

Hij was bijgevolg op de hoogte van de dagdagelijkse werking, en dus ook van de gepleegde 

stedenbouwkundige misdrijven. Hij werd hierover trouwens meermaals geïnterpelleerd door 

de verbalisanten en legde ter zake verklaringen af. 

De eerste beklaagde kon in concreto de beleidsbeslissingen nemen die noodzakelijk waren om 

misdrijven te vermijden en deze een halt toe te roepen. Hij had de bevoegdheid om de nodige 

beslissingen te nemen om de stedenbouwkundige reglementering door de tweede beklaagde 
te laten nakomen. 

De tenlasteleggingen Al, A2, B en C, zoals allen heromschreven, zijn hen derhalve allebei 
toerekenbaar. 

Voor geen van de beklaagden is het bestaan van verschonings- of rechtvaardigingsgronden 

aannemelijk. De tenlasteleggingen zijn elk van de beklaagden dan ook verwijtbaar. 

Aangezien de eerste beklaagde bewust en buiten elke dwang heeft gehandeld, dit is wetens 
en willens, is er dan ook geen grond tot decumulatie van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid tussen enerzijds de eerste en anderzijds de tweede beklaagde. De 

rechtbank dient derhalve niet te onderzoeken wie van de beklaagden de zwaarste fout heeft 
begaan (zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten). 

Straf en strafmaat 
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10. De bewezen verklaarde feiten van de voormelde tenlasteleggingen Al, A2, B en C, zoals 

allen heromschreven, zijn met elkaar verbonden door eenheid van misdadig opzet, zodat 

overeenkomstig artikel 65 lid 1 strafwetboek slechts één straf dient opgelegd te worden. 

De feiten van deze tenlasteleggingen worden krachtens artikel 6.1.1. VCRO (thans: art. 6.2.1. 

VCRO) allen bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete 

van 26 tot 400.000 EUR of met één van die straffen alleen. 

11. De op te leggen straf moet 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 inbreuken, 

waarbij er meermaals constructies werden opgericht zonder stedenbouwkundige vergunning, 

zelfs nadat er ter zake geverbaliseerd werd en er diverse bevelen tot staking werden opgelegd, 

en er tevens geen enkele rekening werd gehouden met het verlies aan woon- en leefkwaliteit 

voor de bewoners van de naastliggende gezinswoning, eigendom van de burgerlijke partijen. 

De straf moet 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 betekent voor de 

gemeenschap een grote kost. 

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 bepaalde respectievelijke geldboetes, deels 
effectief en deels met uitstel van de tenuitvoerlegging, aan het beoogde preventieve en 

repressieve doel tegemoet komen. 

Tevens wordt daarbij rekening gehouden met het blanco strafverleden van de beide 
beklaagden. 

12. De beklaagden moeten elk 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 200,00 EUR (met opdeciemen). Deze bijdrage 
heeft een eigen aard en is geen straf. 
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De beklaagden moeten ook elk 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 

EUR. 

De beklaagden moeten tot slot ook een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de 

financiering 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 bedraagt 20,00 EUR. 

De geldboete 

13. De geldboete dient in EUR uitgesproken te worden en verhoogd te worden met 50 

opdeciemen daar de bewezen verklaarde feiten zich voordeden na 31 december 2011, doch 

voor 01.01.2017. 

Overeenkomstig artikel 2 lid 2 Sw. dient immers de mildste strafwet toegepast te worden, 

namelijk de geldboete verhoogd met het aantal opdecimes zoals in voege op het ogenblik van 
de feiten. 

B. OP BURGERLIJK GEBIED 

14. De   van   en 
 

14.1. De feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, B en C, zoals allen heromschreven, welke 
bewezen verklaard werden en waarvoor  en  veroordeeld 

worden, hebben schade veroorzaakt aan de burgerlijke partijen, dewelke conform artikel 
1382 B.W. gerechtigd zijn op vergoeding. 

14.2. In hun nota burgerlijke partijstelling, vorderen de burgerlijke partijen met betrekking tot 

de bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, B en C, zoals heromschreven: 

"het herstel in de oorspronkelijke toestand van de zonder voorafgaande vergunning 

gebouwde bouwvolumes zoals weerhouden in de dagvaarding, dit onder verbeurte van 

een dwangsom ad 1.000,00 EUR per dag vanaf datum van betekening van het tussen 
te komen vonnis" 
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 mocht de rechtbank van oordeel zijn dat het herstel in de 

oorspronkelijke toestand niet gevorderd kan worden dan wel zou oordelen dat het 

herstel niet mogelijk is: beklaagde veroordelen tot betalen van de som van 50.000 EUR 

uit hoofde van de minwaarde die het pand van de burgerlijke partijen oploopt door de 

bouwovertredingen {50.000 EUR= 10 % van de aankoopprijs in 2008}" 

"een morele schadevergoeding ex aequo et bono begroot op een bedrag ad 500 EUR" 

14.3. Uit de gegevens van het strafdossier en de door de burgerlijke partijen voorgelegde 
stukken, blijkt dat deze laatsten wel degelijk schade hebben geleden, en nog steeds lijden, ten 

gevolge van het feit dat zij vanuit de woning die hun eigendom betreft rechtstreeks zicht 

hebben op de illegaal opgerichte constructies. Dit blijkt tevens uit het door de burgerlijke 

partijen voorgelegde fotomateriaal. Doordat deze constructies daarenboven wederrechtelijk 
tot vlakbij de perceelgrens werden opgericht, lijdt het geen twijfel dat het pand van de 

burgerlijke partij ten gevolge van de feiten enige minwaarde heeft opgelopen. 

In toepassing van hetgeen bepaald in artikel 6.3.2. VCRO, bepaalt de rechtbank, indien de 

herstelvordering van de burgerlijke partij niet overeenstemt met de herstelmaatregelen, 

voorgeschreven met toepassing van artikel 6.3.1. VCRO, de herstelmaatregelen die ze passend 

acht. Onder "de herstelmaatregelen, voorgeschreven met toepassing van artikel 6.3.1. VCRO", 

dient tevens de decretale bevoegdheid van de rechter om zelf ambtshalve herstelmaatregelen 

te bevelen (art. 16.3.1.§1 VCRO) begrepen te worden. Bijgevolg dient de rechtbank telkenmale 

de passende herstelmaatregelen te bevelen, waarbij de in het geding zijnde private belangen 

tevens dienen te worden afgewogen. 

De rechtbank stelt vast dat er inmiddels reeds bij besluit van het college van burgemeester en 

schepenen van de stad  van 22.06.2015 aan de tweede beklaagde een 

(voorwaardelijke) regularisatievergunning werd verleend (waaruit het illegaal opgerichte 

tuinhuis evenwel expliciet werd uitgesloten). Blijkens deze vergunning, en het bijgevoegde 

plan, wordt de "muur in snelbouwstenen" (tenlastelegging B, zoals heromschreven) vergund 
over een lengte/breedte van 1,8 m en een hoogte van 3,10 m (voorwaardelijk, mits deze wit 

wordt geschilderd). Eveneens wordt de reeds bestaande terrasverharding (tenlastelegging Al, 

zoals heromschreven) geregulariseerd en wordt tevens het deel van de bestaande 

zonneweringsconstructie (tenlastelegging C, zoals heromschreven) geregulariseerd dat zich 
buiten de 3-meter-zone ten aanzien van de zijkavelgrens bevindt. 

Ter terechtzitting van 03.09.2018 was de eerste beklaagde in persoon aanwezig. Hij stelde het 

kwestieuze tuinhuis en de zijtuinconstructie (onder meer bestaande uit een zonnewering met 

grondsteunen) tot op heden nog steeds niet vrijwillig verwijderd te hebben en te prefereren 
om deze constructies ter plaatse te laten staan. 
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Gelet op enerzijds de eerder beperkte ruimtelijke impact van de illegaal opgerichte 

constructies, die kennelijk verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke ordening, en anderzijds 

de inmiddels verleende (voorwaardelijke) regularisatievergunning van 22.06.2015 (waaruit 

het illegaal opgerichte tuinhuis evenwel werd uitgesloten), is de rechtbank van oordeel dat 

het betalen van een meerwaardesom van 1.500,00 EUR een passende herstelmaatregel vormt 
ten aanzien van alle vastgestelde en nog steeds op het perceel aanwezige stedenbouwkundige 

inbreuken. Bij de berekening van deze meerwaardesom werd tevens rekening gehouden met 

de criteria zoals openomen in de artikelen 14, 15 en 16 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 9 februari 2018 betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot 

wijziging en opheffing van diverse besluiten (B.S. 28 februari 2018). 

14.4. In hun nota burgerlijke partijstelling vorderen de burgerlijke partijen tevens 
"ondergeschikt mocht de rechtbank van oordeel zijn dat het herstel in de oorspronkelijke 

toestand niet gevorderd kan worden, dan wel zou oordelen dat het herstel niet mogelijk is" 

een materiële schadevergoeding die zij begroten op de som van 50.000,00 EUR. 

De rechtbank aanvaardt dat er ingevolge de bewezen verklaarde stedenbouwkundige 

misdrijven een minwaarde is aan het onroerend goed van de burgerlijke partijen, die zich 

tevens bijkomend zal manifesteren op het ogenblik dat zij dit goed in de toekomst zullen 

overdragen. Gelet op de aard en de ernst van de inbreuken en tevens gelet op de inmiddels 

tussengekomen (gedeeltelijke) regularisatievergunning van 22.06.2015, wordt deze materiële 
schade ex aequo et bono begroot op de som van 7.500,00 EUR, meer intresten en kosten. 

14.5. Inzake de geleden morele schade vorderen de burgerlijke partijen elk afzonderlijk in 

eigen naam een schadevergoeding ten bedrage van 500,00 EUR. 

De rechtbank is van oordeel dat wel degelijk kan worden aanvaard dat de burgerlijke partij 

enige morele schade hebben geleden die in causaal verband staat met de thans bewezen 

verklaarde feiten. Deze schade bestaat uit het gegeven dat deze burgerlijke partijen 
gedurende jaren vanuit de woning die hun eigendom is dienden uit te kijken op de illegaal 

opgerichte constructies. 

Daar de burgerlijke partijen evenwel het kwestieuze pand niet zelf bewonen, zoals blijkt uit 

de adressen van inschrijving vermeld in de processen-verbaal en de nota burgerlijke 

partijstelling, begroot de rechtbank de door hen geleden morele schade ex aequo et bono op 
de symbolische som van 1,00 EUR per burgerlijke partij. 

De  

Overeenkomstig artikel 162bis Sv. - ingevoegd bij wet van 21.04.2007 - dient ieder 
veroordelend vonnis uitgesproken tegen de beklaagde deze eveneens te veroordelen tot het 
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betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger. 

Wb. 

Gelet op het door de burgerlijke partijen gevorderde bedrag, kan hen eveneens de door hen 

gevorderde rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.440,00 EUR worden toegekend. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Wijzende op tegenspraak, 

Heromschrijft de tenlasteleggingen Al, A2, B en C zoals voormeld. 

*** 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, B en C, zoals heromschreven, bewezen 
in hoofde van . 

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

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal 

uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen,  dat de 
 van bovenstaande  zal  worden voor de duur van drie 

 ter  van  EUR  te  met 50   x 6 en 
aldus    EUR  mits de veroordeelde gedurende de proeftijd 
geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van méér 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 niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete 
zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 20 dagen. 
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Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke 
termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van 30 dagen. 

Verplicht  tot betaling van de bijzondere vergoeding van  EUR 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  te verhogen met 
70 opdecimes,    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 59 van de Programmawet {1} van 25 december 2016. 

Verplicht  om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG EUR 
  te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds 

voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

*** 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Al, A2, B en C, zoals heromschreven, bewezen 
in hoofde van . 

Veroordeelt  wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een  van   wettelijk te verhogen met 
50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 3.000,00 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 24.000,00 euro of meer, de 
opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of 
analoge misdrijven te voorkomen,  dat de  van bovenstaande 

 zal  worden voor de duur van drie  ter  van  EUR 
  te  met 50   x  en aldus    

EUR EFFECTIEF. 
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Verplicht  tot betaling van de bijzondere vergoeding van  EUR 
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  te verhogen 

met 70 opdecimes,    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 59 van de Programmawet (1) van 25 
december 2016. 

Verplicht  om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG 
EUR   te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

*** 

Beveelt  en  een geldsom te betalen gelijk aan de 
meerwaarde die het onroerend goed heeft gekregen door de bewezen verklaarde feiten. 

Zegt dat zij zich op een geldige wijze kunnen kwijten hetzij door binnen 1 jaar na dit vonnis 

de plaats in de vergunde staat te herstellen, hetzij door de som van 1.500,00 EUR uiterlijk 
bij het verstrijken van deze termijn van één jaar te storten op het rekeningnummer van het 
Grondfonds (art. 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018 
betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van 
diverse besluiten). 

*** 

Verklaart de burgerlijke partijstelling van , ,  en 
 ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate gegrond. 

Veroordeelt  en  dienvolgens solidair om aan voormelde 
burgerlijke partijen te betalen: de som van 7.500,00 EUR ten titel van materiële 
schadevergoeding, meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op 
dit alles vanaf heden tot de dag der integrale betaling, meer de eventuele kosten van 
uitvoering. 

Veroordeelt  en  solidair om aan  te betalen: 
de som van 1,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, meer de gerechtelijke 
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moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de dag der integrale 

betaling, meer de eventuele kosten van uitvoering. 

Veroordeelt  en  solidair om aan  te betalen: 

de som van 1,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, meer de gerechtelijke 

moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de dag der integrale 
betaling, meer de eventuele kosten van uitvoering. 

Veroordeelt  en  solidair om aan  te betalen: de 

som van 1,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, meer de gerechtelijke moratoire 
rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de dag der integrale betaling, 

meer de eventuele kosten van uitvoering. 

Veroordeelt  en  solidair om aan  te 
betalen: de som van 1,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, meer de gerechtelijke 
moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de dag der integrale 
betaling, meer de eventuele kosten van uitvoering. 

Ontzegt de burgerlijke partijen het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt  en  solidair om aan ,  
,  en  als rechtsplegingsvergoeding de som van 

1.440,00 EUR te betalen. 

*** 

Houdt ambtshalve de (eventuele} overige burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 
4 V.T.Sv. 

*** 

Veroordeelt  en  hoofdelijk tot de gerechtskosten, begroot 
op 340,21 EUR. 

 

Nihil 
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Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen 

in het Nederlands behandeld. 

Aldus gevonnist en uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare 

terechtzitting van de K.16 KAMER op één oktober tweeduizend en achttien. 

Aanwezig : -W. Haelewyn, alleen zetelend rechter 

1. Derycke, substituut-procureur des Konings 

-M. Vangampelaere, geassumeerd griffier bij beschikking van de 

hoofdgriffier dd. 11.04.2018 




