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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

J.ob9 
1. met maatschappelijke zetel gevestigd te 

ingeschreven onder het ondernemingsnummer 

ÀD+D 
2. met maatschappelijke zetel gevestigd te 

ingeschreven onder het ondernemingsnummer 

3. , geboren te op ingeschreven 

te 

4. 

5. 
ingeschreven te 

beklaagd van: 

van Belgische nationaliteit, RRN: 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit, RRN: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen v,an 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de bestaande achterbouw te hebben gesloopt, en vervolgens een nieuwe 
achterbouw met gewijzigd volume te hebben opgericht, 

op een op het perceel gelegen te kadastraal gekend als afdeling 
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. eigendom van 
geboren te 

samenwonende te 

geboren te 
op 

op 

p.3 
Vonnisnr / 

en 
beiden 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1 °, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1 °, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 

(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te L in de periode van 1 juli 2018 tot en met 26 september 2018 

(zie stukken 1-3, 24-26, 39-42, 46, 57 - OK 1) 

door 

B afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de bestaande achterbouw te hebben gesloopt, en vervolgens een nieuwe 
achterbouw met gewijzigd bouwvolume te hebben opgericht, 

op een op het perceel gelegen te 
eigendom van 

op 
op 

en 
beiden samenwonende te 

kadastraal gekend als 
, geboren te 

geboren t e 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning) 
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met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde _misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 1 juli 2018 tot en met 26 september 2018 
(zie stukken 1-3, 27-30, 38-41, 47 - OK 2) 

door 

C afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de bestaande achterbouw te hebben gesloopt, en vervolgens een nieuwe 
achterbouw met uitgebreid bouwvolume te hebben opgericht, 

op een op het perceel gelegen te 
eigendom van 

op en 
samenwonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 
geboren te op 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelij ke Ordening ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ru imtelijke Ordening) 

te in de periode van 1 juli 2018 tot en met 26 september 2018 

(zie stukken 1-3, 25-26, 37-39, 43, 57 - OK 3) 
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door 

D afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de bestaande achterbouw te hebben gesloopt, en vervolgens een nieuwe 
achterbouw met uitgebreid bouwvolume te hebben opgericht, 

op een op het perceel gelegen te 
, eigendom van 

en 
samenwonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

geboren te op 

op 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betr effende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 1 juli 2018 tot en met 26 september 2018 

(zie stukken 1-3, 22-23, 33-36, 40 en 54 - OK 4) 

door 

E afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
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stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de bestaande achterbouw te hebben gesloopt, en vervolgens een nieuwe 
achterbouw met uitgebreid bouwvolume te hebben opgericht, 

op een op het perceel gelegen te 
eigendom van 

op en 
, samenwonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

geboren te op 

(art. 4.1.1., 3°1 6°1 9° en 12°, 4.2.1., 1°1 c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 1 juli 2018 tot en met 26 september 2018 
(zie stukken 1-3, 21-22, 32-33, 39 en 53 - OK 5) 
door 

F afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de bestaande achterbouw te hebben gesloopt, en vervolgens een nieuwe 
achterbouw met uitgebreid bouwvolume te hebben opgericht, 
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, kadastraal gekend als 
geboren te op 

samenwonende te 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, g0 en 12°, 4.2.1., 1°1 c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°1 en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 1 juli 2018 tot en met 26 september 2018 
(zie stukken 1-3, 23-24, 38-41 en 47 - OK 6) 
door 

G afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2:4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning; omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de bestaande achterbouw te hebben gesloopt, en vervolgens een nieuwe 
achterbouw met gewijzigd bouwvolume te hebben opgericht, 

op een op het perceel gelegen te 
eigendom van 

geboren te 
samenwonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

op 
en 

beiden 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, g0 en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 
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met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 1 juli 2018 tot en met 26 september 2018 
(zie stukken 1-3, 24-25, 36-39 en 48 - OK 7) 
door 

H afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtel ijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk bij een eengezinswoning een aanbouw te hebben gesloopt en heropgericht, 
op een op het perceel gelegen te <adastraal gekend als 

eigendom van geboren te op 

wonende te 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te • in de periode van 24 juli 2018 tot en met 6 september 2018 
(zie stukken 1-3, 17-18, 26-29 en 32 - OK 8) 

door 
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1 afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk het aangebouwde bijgebou.w te hebben gesloopt om een koerruimte te ceëeren, 
en in de nieuwe achtergevel een schuifraam te hebben geplaatst, 

op een op het perceel gelegen te 
eigendom van 

op en 
beiden samenwonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

geboren te op 

(art . 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°1 en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvèrgunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te in de periode van 15 december 2018 tot en met 31 januari 
2019 (zie stukken 1-3, 22-2342-44, 48-49 en 65 - OK 9) 
door 

J afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uit gevoerd, hetzij na 
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verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de gelijkvloerse aanbouwgedeeltelijk te hebben gesloopt, 

op een op het perceel gelegen te 

geboren te 
geborente 

en de 

op 
op 

eigendom van 
en 

beiden samenwonende te 

kadastraal gekend als 

met ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel te 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt; bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te _gg_ in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 26 
september 2018 zie stukken 1-3, 29-30, 40-43 en 44 - OK 10) 
door 

K afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ru imtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de bestaande aanbouw van de woning te hebben gesloopt, en vervolgens 
gedeeltelijk te hebben heropgebouwd, 

op een op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
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en 
samenwonende te 

eigendom van 
geboren te 

Vonnisnr / 

geboren te 
op 

p. 11 

op 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 1 september 2018 tot en met 26 
september 2018 (zie stukken 1-3, 28-29, 39-42 en 43 - OK 11) 
door 

L afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk een bestaande aanbouw bij een eengezinswoning te hebben gesloopt, en 
vervolgens te hebben heropgericht, 

op een op het perceel gelegen te 
gekend als 
op wonende te 

eigendom van 
kadastraal 

geboren te 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
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vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te _ _ _ in de periode van 1 april 2018 tot en met 31 juli 
2018 (zie stukken 1-3, 23-24 en 27- OK12) 
door 

M afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenb(?uwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk een bestaande aanbouw bij een eengezinswoning te hebben gesloopt, en 
vervolgens te hebben heropgericht, 

op een op het perceel gelegen· te 
kadastraal gekend als 

geboren te '"'"' 
geboren te op 

eigendom van 
en 

samenwonende te 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

, in de periode van 1 augustus 2018 tot en 
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met 5 oktober 2018 (zie stukken 1-3, 26-28, 36-39 en 40 - OK 13) 
door 

p.13 
Vonnisnr / 

N afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk een bestaande aanbouw bij een eengezinswoning te hebben gesloopt, en 
vervolgens te hebben heropgericht, 

op een op het perceel gelegen te 
eigendom van 

op en 
samenwonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

geboren te op 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

!,g_ in de periode van 1 juni 2018 tot en met 03 juli 2018 (zie 
stukken 1-3, 35-36, 34-37 en 38- OK 14) 
door 

O afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
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constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning· voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk een bestaande aanbouw bij een eengezinswoning te hebben gesloopt, en 
vervolgens te hebben heropgericht, 

op een op het perceel gelegen te 
eigendom van 

en . geboren te op 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

samenwonende te 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art . 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 06 september 
2018 (zie stukken 1-3, 25-26, 34-37 en 38 - OK 15) 
door 

P afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
steolenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het 
verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van 
de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van de voornoemde Codex, in stand gehouden, 
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namelijk de bijzondere voorwaarden met betrekking tot het schrijnwerk en de kleur van de 
voorgevel niet te hebben nageleefd, door het schrijnwerk in PVC in plaats van hout te 
hebben uitgevoerd, en de voorgevel in het antracietgrijs te hebben geschilderd in plaats van 
(een tint van) wit, 

op een op het perceel gelegen te 
gekend als 

op 
eigendom van 

en geboren te 
op samenwonende te 

kadastraal 

geboren te 

(art. 4.1.1., 3°1 6°1 9° en 12°1 4.2.1., 1 °, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 01 mei 2017 tot en met 31 
augustus 2017 2018 (zie stukken 1-3, 66-67 en 70 - OK 16) 
nnn.r 

Q afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van eèn 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de achterbouw van een woning gedeeltelijk te hebben gesloopt, 

op een op het perceel gelegen te 
eigendom van 

, wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 
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(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning) 
met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf ·gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 15 december 2018 tot en met 31 maart 
2019 (zie stukken 16-17, 39-41 en 61- OK 17) 
door 

PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid (art. 6.3.1.§6 VCRO). 
Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van de 
telastlegging en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de wetgeving 
inzake hypotheken. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 1 
december 2020. 

Er werden conclusietermijnen bepaald en de behandeling van de zaak werd uitgesteld naar 
de terechtzitting van 2 maart 2021. 

2. De rechtbank nam kennis van: 

- de vordering van h·et openbaar ministerie tot bekrachtiging van de minnelijke schikking, 
uitgesproken door . substi,tuut-procureur des Konings; 

- het verweer van de beklaagden, vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 
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3. De rechtbank verbetert de einddatum van de incriminatieperiode van de tenlastelegging P 
in d,e dagvaarding naar 31 augustus 2017. 

STRAFRECHTELIJK 

Beoordeling 

4. In toepassing van artikel 216 bis Wetboek van Strafvordering stelde het openbaar 
ministerie op 19 februari 2021 volgende minnelijke schikkingen voor: 

1. aan 
2.aan 
3.aan 
4.aan 
5. aan 

: 500.075,30 euro 
: 100.075,30 euro 

: 300.075,30 euro 
: 150.075,30 euro 

: 50.075,30 euro. 

5. Het openbaar ministerie vraagt aan de rechtbank om de minnelijke schikking te 
bekrachtigen overeenkomstig artikel 216 bis, §2 Wetboek van Strafvordering. 

6. Krachtens artikel 216 bis § 2 en §3 Sv, zoals gewijzigd bij Wet van 18 maart 2018 (BS 2 
mei 2018) oordeelt de bevoegde rechter op een met redenen omklede vordering van de 
procureur des Konings, over de wettigheid van de voorgestelde minnelijke schikking en 
bekrachtigt hij deze na te hebben nagegaan: 
- of voldaan is aan de wettelijke toepassingsvoorwaarden van paragraaf 1, eerste lid, 
- of het slachtoffer en de fiscale of sociale administratie werden vergoed overeenkomstig 
paragrafen 4 en 6, tweede lid, 
- of de verdachte de voorgestelde minnelijke schikking uit vrije wil en weloverwogen heeft 
aanvaard, 
- of de door het openbaar ministerie voorgestelde minnelijke schikking proportioneel is met 
de ernst van de feiten en de persoonlijkheid van de verdachte. 

7. De minnelijke schikking kwam tot stand nadat de strafvordering op gang werd gebracht 
en nadat de zaak reeds aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank. 

8. Het openbaar ministerie motiveert de voorgestelde minnelijke schikkingen als volgt: 

Er hebben zich geen benadeelden aangemeld, noch is uit het strafdossier enig concreet 
nadeel gebleken. 
De stedenbouwmisdrijven werden ondertussen geregulariseerd. Het strafrechtelijk verleden 
van de beklaagden is blanco of minstens gunstig op het vlak van omgevingsmisdrijven. 
In die omstandigheden is mijn ambt van oordeel dat het voorstellen van een verruimde 
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minnelijke schikking de aangewezen manier van afhandelen is. De beklaagden lieten zich bij 
het onderhandelen omtrent deze minnelijke schikking bijstaan door een advocaat, zodat zij 
de minnelijke schikking uit vrije wil en weloverwogen zullen aanvaarden. 
Het bedrag van de voorgestelde minnelijke schikkingen werd bepaald enerzijds in functie van 
de professionele hoedanigheid van de beklaagden en van de frequentie van de gepleegde 
feiten, anderzijds van het gunstig strafrechtelijk verleden van de beklaagden en van de 
uiteindelijke regularisatie. 

9. is zaakvoerder van en 
zijn projectontwikkelaars. Zij kochten talrijke woningen aan in 
verkochten ze vervolgens. 

Deze drie beklaagden 
verbouwden die en 

Er werden vooraf geen stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd maar systematisch 
werd dan na de werken een regularisatievergunning gevraagd. Dit gebeurde door architect 

De architect was van deze werkwijze heel goed op de hoogte. 
Tientallen dossiers werden op die manier ingediend. 

Ondanks waarschuwingen bleven de beklaagden verder op die wijze werken. 

De beklaagden minimaliseerden de feiten. De normale procedure duurde te lang naar hun 
zin. 

Alle bouwmisdrijven werden toch geregulariseerd. 

Uiteindelijk werden de beklaagden vervolgd. 

10. De te last gelegde feiten brachten geen zware aantasting van de lichamelijke integriteit 
van personen met zich. 

De feiten zijn evenmin van aard dat ze gestraft moeten worden met een hoofdstraf van 
meer dan 2 jaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf, desgevallend met 
inbegrip van de verbeurdverklaring. 

Er is. geen slachtoffer of fiscale of sociale administratie die moet worden vergoed. 

De beklaagden hebben de voorgestelde minnelijke schikkingen uit vrije wil en weloverwogen 
aanvaard. 

11. Zoals een straf doeltreffend, evenredig en afschrikkend moet zijn, moet ook de 
minnelijke schikking proportioneel zijn. 

Rekening houdend met de omvang, de ernst en het professioneel karakter van de feiten, het 
winstbejag en de hoedanigheid van de beklaagden, en anderzijds met hun gunstig 
strafrechtelijk verleden, zijn de minnelijke schikkingen proportioneel en kunnen ze worden 
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bekrachtigd. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 182, 184, 185 §1, 189, 190, 216bis Wetboek van Strafvordering; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, oordelend op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verbetert de dagvaarding als volgt: 

p.19 
Vonnisnr / 

"P afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 

( ... ) 

te in de periode van 01 mei 2017 tot en met 31 
augustus 2017 (zie stukken 1-3, 66-67 en 70 - OK 16) 
door 

Bekrachtigt de minnelijke schikkingen ten aanzien van 

verbeterd); 

voor de telastleggingen A tot en met Q (waarvan P zoals verbeterd); 
voor de telastleggingen L, 0 en P (zoals verbeterd); 

voor de telastleggingen A tot en met Q (waarvan P zoals verbeterd); 
voor de telastleggingen A tot en met Q (waarvan P zoals 

voor de telastleggingen A tot en met Q (waarvan P zoals verbeterd). 

Stelt het dossier ter beschikking van het openbaar ministerje. 
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Dit vonnis is gewezen te Gent door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent, dertigste correctionele kamer, samengesteld uit 
voorzitter, en door hem uitgesproken in openbare terechtzitting op 2 maart 2021, met 
bijstand van griffier, en in aanwezigheid van substituut
procureur des Konings. 




