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· ··· . .  ·- ����"-=·=====-===-========--=-==-====--

De Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, strafzaken, kamer V17, 
rechtsprekende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken : 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

Tegen: 

647 met maatschappelijke zetel te 

Beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Marietta Voskanian loco Meester Patrick Duyck en 
Olivier Catrysse, advocaten te leper, 

648 , geboren te o� , wonende te 

Beklaagde, niet verschijnende, vertegenwoordigd door Meester Marietta Voskanian loco Meester 
Patrick Duyck en Olivier Catrysse, advocaten te leper, 

Beklaagd van : 

Te , op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode van 01.08.2013 tot 29.09.2014 

De eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te 
hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand 
het misdrijf niet kon gepleegd worden, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van 
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben, om, hetzij 
door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, 
drukwerk, prent of-zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk 
tentoongesteld, het feit rechtstreeks uitgelokt te hebben· 

A. 

Bij inbreuk op artikel 6. 1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning , hetzij na verval, 
vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° a (het verrichten van 
navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken : het optrekken of plaatsen van een 
constructie), te hebben uitgevoerd, namelijk: 
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B. 

1. Het optrekken van een witte veranda 
2. Het optrekken van een bergplaats met rode profielen 
3. Het optrekken van een afdakconstructie met onderliggende betonverharding 
4. Het plaatsen van een automatische poort en houten panelen op een betonsokkel 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4° (het aanmerkelijk 
wijzigen van het reliëf van de bodem, hetzij door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven 
of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt, namelijk door op de graasweide 
het aanbrengen van zand ten einde een looppiste voor paarden uit te breiden te hebben uitgevoerd. 

c. 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging, 
verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna 
vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.7° ( het opsplitsen van een woning of het 
wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de 
huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een 
etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer ), namelijk door 
het opsplitsen van het gebouw gelegen te in 2 afzonderlijke 
woongelegenheden, door de oude stal/berging om te vormen naar een woongelegenheid, te hebben 
uitgevoerd. 

Met de omstandigheid in hoofde van eerste en tweede verdachte dat de supra omschreven 
misdrijven gepleegd werden door een instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of 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 bij dergelijke verrichtingen als tussenpersonen optreedt, bij de uitoefening van zijn 
beroep. 

Op het perceel aldaar gelegen te 
, samen gevoegd tot huidig nummer 

eigendom van 
door notaris te 

, KBO nr. 
op 

, gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 

krachtens een akte verleden 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen- afdeling Veurne - p. 4 

************* 

De rechtbank heeft de overige stukken van de rechtspleging gezien. 

De rechtbank heeft ter zitting van 04/05/2018 gehoord: 

- het Openbaar Ministerie in zijn eis. 

- Meester Marietta Voskanian namens de beklaagden in haar verdedigingsmiddelen. 

************* 

Eerste beklaagde heeft op 24.09.2013 de woning met aanhorigheden 
aangekocht. Tussen 24.09.2013 en 29.09.2014 werd deze woning zonder vergunning in twee 
afzonderlijke woningen opgesplitst. De verkopers, zijnde de oorspronkelijke bewoners, zijn blijven 
wonen in de woning nL 2n links van deze woning werd de stal als gastenverblijf/woning 
ingericht. Dit huisnummer bestaat officieel niet en de bewoonster die door de verbalisant werd 
aangetroffen op 03.10.2014 is daar niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Er werd een 
stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van deze stal tot gastenkamer aangevraagd 
door eerste beklaagde en geweigerd door de stad op 13.11.2013. Ook een aantal 
aanhorigheden werden omgebouwd of bijgebouwd zonder vergunning. 

De Inspectie RWO West-Vlaanderen heeft hierover vaststellingen verricht op 20.11.2014 en daarvan 
een proces-verbaal opgemaakt {stuk 17 en 18 strafdossier). 

verklaart dat hij de zaakvoerder is van en eigenaar is van de 
woning De werken werden uitgevoerd in zijn opdracht. Ze hebben praktisch een 
volledige renovatie gedaan van de woning. Het enige nieuwe extra is een soort carport voor de 
paardenstallen die ze hebben geplaatst. Hij dacht niet een stedenbouwkundige overtreding te 
hebben begaan. In de gastenkamer verblijft een persoon die toezicht houdt op de 
paardenstallen. 

Er wordt op 22.04.2015 een regulariserende stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de 
tE tot het herbestemmen van de stal tot gastenkamer. 

Op 19.10.2016 wordt door het Departement LNE vastgesteld dat: 
de automatische poort en de houten panelen op betonsokkel niet zijn afgebroken; 
de graasweide niet hersteld is in de vorige staat; 
vanaf de te zien is dat de onvergunde witte veranda nog steeds aangebouwd is; 
de onvergunde bergplaats met rode profielen niet is afgebroken; 
de afdakconstructie met betonverharding niet is afgebroken. 
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Wat wel afgebroken is, is de volièreconstructie, de oeverboordbeplanking en de houten afsluiting op 
de oever. 

de vroegere eigenaar, verklaart op 20.04.2017 dat hij in 1989 naast de woning een klein 
stuk grasland gewijzigd had naar zand omdat zijn dochter toen een pony had. Na de verkoop in 2013 
werd de piste gewijzigd, niet enkel in grootte maar ook in niveau door . De piste 
werd tweemaal zo groot en er werd zand bijgevoerd. Er werd ook een veranda bijgezet en er werden 
wijzigingen aangebracht in het voederhok, meer bepaald wijzigingen naar gastenverblijf. 

De architect verklaart op 14.04.2017 dat ze op dat moment met een regularisatie bezig 
zijn van de veranda aan de achterzijde van de gastenkamer, de vernieuwing van de stallen en de 
overdekking. In 2013, op het ogenblik van de aankoop door was de zandpiste, de 
poort en de stallen achteraan de woning er reeds aanwezig. De aanwezige zandpiste hebben ze 
rechtgetrokken. 

Beoordeling 

De witte veranda, de bergplaats met rode profielen, de afdakconstructie met onderliggende 
betonverharding en de houten panelen op een betonsokkel naast de automatische poort werden 
gebouwd zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning nadat het onroerend goed werd 
aangekocht door eerste beklaagde op 24.09.2013. 

Gelet op de foto's aanwezig in het strafdossier is duidelijk dat de bergplaats met rode profielen er 
zeer nieuw uitziet in 2014 en nog niet gebouwd was in 2009. 

Beklaagden dienen te worden vrijgesproken voor het plaatsen van de automatische poort. 

Het wordt niet aangetoond dat de looppiste voor paarden werd uitgebreid door beklaagden. Er werd 
een dergelijke piste aangelegd in 1989. Er kan hoogstens sprake zijn van de instandhouding door 
beklaagden. De verklaring van de vorige eigenaar is niet van die aard om hier anders over te 
oordelen. De oppervlakte van de piste in 2009 lijkt niet kleiner te zijn dan deze in 2013 en later. 
Beklaagden dienen hiervoor dan ook te worden vrijgesproken. 

Het opsplitsen van het gebouw door de stal/berging om te vormen tot een 
wooneenheid/gastenkamer gebeurde zonder voorafgaande vergunning. Dat er later een 
vergunning/regularisatie werd afgeleverd neemt de strafbaarheid van deze handelingen niet weg. 

Het stedenbouwdecreet 1999 en sinds 1 september 2009 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
bevatten in de strafbaarstelling geen aanduiding over het moreel element van het bouwmisdrijf, 
zodat het bewust (dit is willens) handelen volstaat om het opzet in te vullen. Voor het bestaan van 
een stedenbouwmisdrijf op grond van deze decreten volstaat algemeen opzet. Het stellen van de 
materiële handeling wordt als de uiting van de bewuste en vrije wil van de beklaagden aangezien, 
tenzij de beklaagden het bestaan van overmacht, dwaling of een andere schulduitsluitingsgrond 
enigszins aannemelijk maken. Wanneer beklaagden handelen in strijd met wat een normaal 
zorgvuldige en vooruitziende persoon, geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden, zou hebben 
gedaan, is voldaan aan deze schuldvorm, waardoor onachtzaamheid volstaat. Het feit dat voor een 
stedenbouwmisdrijf onachtzaamheid kan volstaan om schuld mee te brengen, brengt niet 
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(noodzakelijk) mee dat het niet gaat om wetens en willens gepleegde feiten. (Gent, 17 januari 2014, 
T MR 2014, afl. 5, 499) 

Eerste beklaagde heeft meegewerkt aan deze illegale bouwwerken, heeft voordeel gehaald uit het 
misdrijf en kaderde in het maatschappelijk doel van de vennootschap. Tweede beklaagde was in zijn 
hoedanigheid van bestuurder het leidinggevende orgaan, had kennis van het opzet om de schuldige 
handelingen te stellen en heeft eerste beklaagde daarbij betrokken. De bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen kunnen dan ook worden toegerekend aan eerste beklaagde. Tweede beklaagde 
verklaarde dat hij de opdracht voor de werken - dewelke stedenbouwkundige inbreuken inhouden -
heeft gegeven. 

De in de dagvaarding voorziene verzwarende omstandigheid werd correct voorzien gelet op het 
maatschappelijk doel van eerste beklaagde en de functie die tweede beklaagde bekleedt in deze 
vennootschap. 

Straftoemeting 

Er is éénheid van strafbaar opzet voorhanden tussen de bewezen verklaarde tenlasteleggingen, zodat 
overeenkomstig artikel 65 Sw. voor elk van de beklaagden slechts één straf dient te worden 
opgelegd, namelijk de zwaarste. 

De hierna bepaalde bestraffing strekt er toe aan beklaagden een ondubbelzinnig signaal te geven dat 
hun gedrag totaal onaanvaardbaar was en maatschappelijk in genen dele kan getolereerd worden. Bij 
de straftoemeting wordt tevens rekening gehouden met de sociaaleconomische omstandigheden 
van en het strafregister van beklaagden. 

Gezien de aard van de bewezen feiten, is de Rechtbank van oordeel dat een opschorting van de 
uitspraak in zake niet gepast is in hoofde van eerste of tweede beklaagde. 

De rechtbank is van oordeel dat er geen enkele aanwijzing is dat het opleggen van een bestraffing, 
zoals hierna bepaald, aan eerste en tweede beklaagde een overdreven sociaal of professioneel 
nadeel zal toebrengen. 

Alle kosten van de zaak houden verband met de bewezen verklaarde feiten. Omtrent de 
overtuigingsstukken wordt geoordeeld zoals hierna bepaald. 

Herstelvordering. 

De gemachtigde ambtenaar maakte bij schrijven d.d. 27.05.2015 aan de Procureur des Konings zijn 
herstelvordering over. Op 23.04.2015 brengt de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een positief 
advies uit over deze vordering tot herstel. 

De saisine van de rechtbank is beperkt tot de in de dagvaarding omschreven bouwmisdrijven 
dewelke bewezen zijn verklaard, namelijk het optrekken van de witte veranda, bergplaats met rode 
profielen en afdakconstructie met onderliggende betonverharding, het plaatsen van houten panelen 
op een betonsokkel naast de automatische poort en het opsplitsen van het gebouw gelegen te 
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in twee afzonderlijke woongelegenheden door de oude stal/berging om te 
vormen naar een woongelegenheid. 

De rechtbank heeft geeh rechtsmacht om te oordelen over de andere feitelijkheden voorzien in de 
herstelvordering. 

Er wordt op 22 april 2015 een regulariserende stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de 
te tot het herbestemmen van de stal tot gastenkamer. De herstelvordering tot 

het stoppen en ongedaan maken van het gebruik van de stal als woning dient te worden afgewezen 
gelet op deze regularisatie. 

De herstelvordering tot afbreken en verwijderen van de onvergunde witte veranda, aangebouwd aan 
de woning/stal is gegrond (foto 2 bijlage 1 aan proces-verbaal ). 

De herstelvordering tot afbreken en verwijderen van de onvergunde bergplaats met rode profielen 
(foto's F3 en F7 bijlage 1 aan proces-verbaal 1, de afdakconstructie met 
onderliggende betonverharding (foto's F5, F6, F8, F9, F11, F17 en F20 bijlage 1 aan proces-verbaal 

en de houten panelen op sokkel naast de automatische poort (foto's F2 en 
F14 bijlage 1 aan proces-verbaal ) is gegrond. 

Dat voor deze constructies nog een regularisatieaanvraag werd gedaan op 29.11.2017 en hierover 
nog geen definitieve uitspraak werd gedaan doet hieraan geen afbreuk. 

Het voordeel voor de goede ordening van de ruimte door het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand weegt op tegen de last die er voor beklaagden uit voortvloeit. De vordering 
is gelet op de plaats waar de constructies werden opgetrokken en de aard van de constructies niet 
kennelijk onredelijk en strookt aldus met de wet. 

Gelet op de beperkte aard en de omvang van de overtredingen die bewezen zijn verklaard wordt de 
door de gemachtigde ambtenaar gevorderde dwangsom per dag bij niet-uitvoering van het vonnis 
binnen de gestelde termijn herleid tot 80,00 euro per dag voor elk van de beklaagden. 

Omtrent de kosten wordt geoordeeld zoals hierna bepaald 

Gezien de artikelen : 
5, 38, 39, 40, 41bis, 50, 65, 66, 100, 193, 196, 197, 213 en 214 Sw.; 

162, 163, 182, 184, 185, 189, 190, 194 en 195 Sv.; 
2 e.v. van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; 
1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten 
28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen; 
91, tweede lid van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken; 
5, 6, 8, 18bis van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie; 
1, 2, 99, §1, 1° en §3, 146, eerste lid, 1°, 146, tweede, derde en vierde lid, 147, 148, 149 en 204 van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
1.1.1,1.1.2,4.2.1.,6.1.1, eerste en tweede lid, 6.1.3, 6.1.5, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; 
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112 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen-en handhavingsbeleid; 
1, 2, 5, §1, 7,11, 13, §1, 1°, 13, §2, 14 en 15 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads-en dorpsgezichten; 
1, 2, §1 en 3 van het besluit van 17 november 1993 van de Vlaamse regering tot bepalingen van de 
algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads-en 
dorpsgezichten, door de Voorzitter aangeduid; 

Om deze redenen, DE RECHTBANK, rechtdoende op tegenspraak, 

OP STRAFGEBIED 

Spreekt de eerste beklaagde . vrij uit hoofde van de tenlastelegging 
A4 wat betreft het plaatsen van een automatische poort en B en ontslaat haar bijgevolg van elke 
verdere rechtsvervolging dienaangaande. 

Verklaart de tenlastelegging Al, A2, A3, A4 wat betreft het plaatsen van houten panelen op een 
betonsokkel naast de automatische poort en C bewezen in hoofde van eerste beklaagde 

en veroordeelt haar uit dien hoofde, voor deze feiten, vermengd 
tot een geldboete van tweeduizend (2.000) euro, te verhogen met 50 opdeciemen en zo gebracht 

op 12.000 euro. 

De rechtbank stelt vast dat deze veroordeelde nog geen veroordeling opgelopen heeft tot een 
criminele straf of tot een geldboete van meer dan 24.000 euro (artikel 8 en 18bis van de wet van 10 
februari 1994} en meent dat een opdeproefstelling van aard is om de verbetering van deze 
veroordeelde te doen verhopen. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van onderhavig vonnis, gelet op artikel 8 en 18bis der wet van 29 
juni 1964, binnen de perken van artikel 14 van dezelfde wet, in hoofde van eerste beklaagde 
uitgesteld wordt voor een termijn van DRIE JA AR voor wat betreft de helft van de uitgesproken 
geldboete van 2.000,00 euro. 

Spreekt de tweedè beklaagde vrij uit hoofde van de tenlastelegging A4 wat 
betreft het plaatsen van een automatische poort en B en ontslaat hem bijgevolg van elke verdere 
rechtsvervolging dienaangaande. 

Verklaart de tenlastelegging Al, A2, A3, A4 wat betreft het plaatsen van houten panelen op een 
betonsokkel naast de automatische poort en C bewezen in hoofde van tweede beklaagde 

en veroordeelt hem uit dien hoofde, voor deze feiten, vermengd tot een 

geldboete van tweeduizend (2.000) euro, te verhogen met 50 opdeciemen en zo gebracht op 

12.000 euro, en vervangen, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn, door een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden. 
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De rechtbank stelt vast dat deze veroordeelde nog geen veroordeling opgelopen heeft tot een 
criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden {artikel 4 van de wet 
van 10 februari 1994) en meent dat een opdeproefstelling van aard is om de verbetering van deze 
veroordeelde te doen verhopen. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van onderhavig vonnis, gelet op artikel 8 der wet van 29 juni 1964, 
binnen de perken van artikel 14 van dezelfde wet, uitgesteld wordt voor een termijn van DRIE JAAR 
voor wat betreft de helft van de uitgesproken geldboete van 2.000 euro. 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde tevens tot verplichte betaling van een bedrag van elk 25 
euro, verhoogd met de opdeciemen, hetzij 25 x 8 =tweehonderd euro {200 EUR) als bijdrage aan het 
bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders. 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde bovendien tot betaling van een geïndexeerde vergoeding 
van elk 51,20 EURO bij toepassing van het K.B. van 28 december 1950. 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde tot verplichte betaling van een bedrag van 20,00 euro, als 
bijdrage aan het BegroÜngsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 

Verwijst eerste en tweede beklaagde tevens in solidum tot de kosten van het geding, tot op heden 
begroot in het geheel op tweeënzestig euro en achttien cent. 

Verklaart de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur ontvankelijk en in 
de hierna bepaalde mate gegrond. 

Beveelt het herstel in de oorspronkelijke toestand van het perceel gelegen tE 
kadastraal gekend onder 

hetgeen impliceert: 
het afbreken en verwijderen van de onvergunde witte veranda, aangebouwd aan de 
woning/stal {foto 2 bijlage 1 aan proces-verbaal ); 
het afbreken en verwijderen van de onvergunde bergplaats met rode profielen (foto's F3 en 
F7 bijlage 1 aan proces-verbaal 
het afbreken en verwijderen van de afdakconstructie met onderliggende betonverharding 
(foto's F5, F6, F8, F9, F11, F17 en F20 bijlage 1 aan proces-verbaal ); 
het afbreken en verwijderen van de houten panelen op betonsokkel naast de automatisèhe 
poort (foto's F2 en F14 bijlage 1 aan proces-verbaal ). 

Tevens wordt aan elk van beide veroordeelden een dwangsom van 80,00 EUR/dag opgelegd, voor 
zover niet aan de voorwaarden inzake het herstel in de oorspronkelijke toestand wordt voldaan 
binnen de twaalf maanden na datum van het vonnis, en zonder toekenning van dwangsomtermijnen 
zoals voorzien in artikel 1385bis, laatste lid 
Gerechtelijk Wetboek, waarbij de niet-naleving van de opgelegde voorwaarden dient vastgesteld te 
worden door een gerechtsdeurwaarder. 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen- afdeling Veurne - p. 10 

Er wordt aan de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur machtiging verleend om overeenkomstig 
artikel 6.1.46 van de Vlaamse Codes Ruimtelijke Ordening ambtshalve over te gaan tot afbraak van 
de hierboven beschreven bouwwerken, voor zover de veroordeelden in gebreke zouden blijven te 
voldoen aan de voorwaarden van de opgelegde herstelmaatregel, en dit op kosten van de 
veroordeelden. 

Voor zoveel als nodig worden de burgerlijke belangen, overeenkomstig artikel 4 al.2 V.T.Sv., zoals 
vervangen bij de artikel 2 van de Wet van 13 april 2005, ambtshalve aangehouden, voor gebeurlijke 
andere schadelijders. 

Uitgesproken in de Nederlandse taal, in het gerechtsgebouw te Veurne, in openbare zitting, op 
bovengenoemde datum in aanwezigheid van: 

X. STEVENAERT, Alleenzetelend Rechter, Voorzitter van de V17 Kamer, F. JODTS, Afdelingsprocureur, 
E. DUJ ARDIN, griffier, 

E. DUJARDIN 




