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Inzake het Openbaar Ministerie en
BURGERLIJKE PARTIJ( EN) :

ingeschreven te
burgerlijke partijburgerlij ke partij, vertegenwoo rdigd door Meester
aidvocaat te
loco Meester

t egen:
RRN

1.
geboren t e
op
van Belgische nationaliteit
ingeschreven te

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester

advocaat t e

KBO
nnet maatschappelijke zetel gevestigd t e

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester

RRN

3.
geboren te
op
van Belgische nationaliteit
ingeschreven te

beklaagde, die persoonlij k verschijnt.

RRN

4.

geboren te
JP
van Belgische nationalit.e it
ingeschreven te
beklaagde, die persoonlijk versch ijnt.

5.

RRN
geboren te
op
van Belgische nationaliteit
ingeschreven te
beklaagde, die persoonlijk verschijnt.
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advocaat te
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TENLASTE:LEGGING(EN)

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek;

A.
Met bedriieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, in handels- of bankgeschriften of
in private geschriften valsheid te hebben gepleegd door overeenkomsten, beschikkingen,
verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te
voegen, en met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden, van de
hiervoren vermelde valse akte of van het hiervoren vermelde valse stuk gebruik t e hebben
gemaakt,
(art. 193, 196 lid 1 en 4, 213 en 214 Sw)

!f

namelijk door uitvoeringsplannen te hebben opgesteld en te laten opstellen voor het
bouwproject gelegen t(
en in landschappelijk waardevol agrarisch
gebied, die niet overeenstemmen met de goedgekeurde bouwplannen vergund door de
gemeente dd. 12 april 2018, ten einde een uitgebreider project te realiseren en met sloping
van alle binnenmuren;

Te
door

van 27 augustus 2018 tot 27 november 2018,

8.
Op het pe!rceel aldaar gelegen te
een hoev,e gekadastreerd als
met een (globale) oppervlakte van
bouwland gekadastreerd als
met een (globale) oppervlakte van
bouwland gekadastreerd als afdeling
met een (globale) oppervlakte van
bouwland gekadastreerd als
met een (globale) oooervlakte van
eigendom van
bij akte verleden op 22 mei 2015;

f

1

en

In ~trijd met artikel 6 al.1 van het ~ecreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning een project dat bij of' krachtens de decreten, vermeld in artikel 5,
onderwoirpen is aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd, geëxploiteerd, verkaveld of
een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan,
namelijk !hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen, hetzij in strijd met de vergunning; hetzij na verval, vernietiging of het
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verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de
vergunning, stedenbouwkundige hierna vermelde handelingen als vermeld in artikel 4.2.1
van de Vlaamse _Codex Ruimtelijke Ordening te hebben uitgevoerd of verder te hebben
uitgevoerd;
namelijk in strijd met de vergunn ing afgeleverd door de gemeente
artikel 4.2'.. 1.1° a): het optrekken of plaatse n van een constructie

dd. 12 april 2018,

1. De volledige afbraak te hebben gerealiseerd van een langgevelhoeve terwijl een
ve rbouwing vergund is; ·
ll. Het volume van de bestaande woning te hebben uitgebreid met een kelder van 99m 3 en
een uitbouw van 60,90m 3 , waardoor het toegestane volume van minder dan 1000m 3 wordt
overschreden;
111. Het re;aliseren van een extra eerste verdieping.

De schendingen worden bestraft overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.
Te
dooi

v;:in 1? ;:in ril

7018 tot 27 november 2018

c.
Bij inbreU1k op artike l 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en
van het beroep van architect een bouwtoelating te hebben laten uitvoeren zonder beroep te
doen op de medewerking van een arch itect, inbreuk bestraft overeenkomstig artikel 10.lid 3
van voormelde wet,
namelijk

1. De eerste en de tweede,
Te
en bij samenhang, te
, in het gerechtelijk arrond issement
_van 10 juli 2017 tot 14 september 2018,
wat betrE!ft de werf
te hebben gebouwd zo nder werftoezicht
vanwege een architect en op basis van atwijkende uitvoeringsplannen;
ll. De eerste, de tweede en de derde,
Te
en bij samen hang. t1
in het gerechtelijk arrondissement
,an 8 december 2013 tot 17 janua ri 2016,
wat betreft de werf
te hebben gebouwd zonder werftoezicht
vanwege een architect en op basis van afwijkende uitvoeringsplannen;

111. De eerste, de tweede, de derde, de vierde en de vijfde,
Te
van 12 april 2018 tot 27 november 2018,
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wat betreft de werf
te hebb en gebouwd zonder werftoezicht
vanwege•een architect en op basis van afwijkende uitvoeringsplannen.
oOOo
Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding
dd. 16/01/2020

op het kantoor Rechtszekerheid te

De rechtbank neemt kennis van de beschikking van de raadkam er van deze rechtbank van
28 november 2019 waarin verzacht ende omstandigheden werden aangenomen.
De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting.
De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal.
De rech1tban k nam kennis van de stukken van de recht spleging en hoorde alle aanwezige
partijen.

Procedure
Saisirne van de rechtbank
De rechtbank stelt vast dat zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de in de dagstelling
aan derde beklaagde
onder Aten laste gelegde feiten .
Wanneer nopens de ten laste gelegde feit en en personen een gerechtelijk onderzoek werd
gevoerd, dient de zaak noodzakelijkerwijze via een verwijzing door de raadka mer bij deze
rechtbank aanhangig gemaakt te worden. De dagvaarding die vervolgens aan de beklaagde
wordt b,etekend, betreft sl echts een dagstelling die de saisine van de rechtbank conform de
verwijzingsbeschikking niet kan wijzigen.
In de eirndvordering van het openbaar ministerie van 9 juli 2019 werd met betrekking tot
derde beklaagde
gesteld dat er voldoende bezwaren waren wat betreft de
tenlaste leggingen B, C.11 en C.111 en werd aldus de doorverwijzing gevorderd van beklaagde
naar de correctionele recht bank voor de tenlasteleggingen B, C.11 en C.111. Bij
beschikking van 28 november 2019 verwees de raadkamer onder meer beklaagde
naar de correctionele rechtbank "wegens de tenlasteleggingen in hun hoofde aangehaald en
in de vordering van de Procureur des Konings weerhouden".
Rekening houdend met deze vordering van het openbaar ministerie en de beschikking van
de raadkamer is de rechtbank aldus slechts gevat om uitspraak te doen over de
t en lasteleggingen B, C.11 en C.111 lastens beklaagde
De rechtbank stelt eveneens vast dat in conclusies en ter terechtzitting door het openbaar
ministerie geen veroordeling werd gevorderd van beklaagde
,oor de feiten van
de tenlastelegging A.
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MatNiële vergissing
In conclusies en ter terechtzitting verzoekt het openbaar ministe rie de materiële vergissing
t e verbeteren in de t enlastelegging B waar ve rkeerdelijk de datum van 12 april 2018 werd
weerhoud en als datum van de goedgekeurde bouwplannen, terwijl dit volgens het
openbaar ministeri e 12 augustus 2018 dient te zijn.
De rechtbank stelt evenwel vast dat uit nazicht van de desbetreffende stukken in het
strofdossier blijkt dat de bouwplannen met betrekking tot de werf te
wel degelijk goedgekeurd werden door de gemeente
op 12 april 2018. De beslissing
van het coll ege van burgemeester en schepenen, waarnaar het openbaar ministerie
verwijst, vermeldt op p.5 verkeerdelijk "in de zitting van 12 augustus 2018" (stuk 1, bijlage
14 strafdossier). De beslissing werd immers digitaal ondertekend op 16 en 17 april 2018.
Eveneens blijkt uit de stempel op de plannen dat deze door de gemeente op 12 april 2018
werden goedgekeurd.

1

1
t
f

1

'

De dags1telling bevat aldus geen materiële vergissing die dient te worden rechtgezet.

Weriing besluiten
In synthesebesluiten neergelegd ter griffie van 30 september 2020 stellen vierde beklaagde
en vijfde beklaagde
dat zij geen eerste besluiten
mochten ontvangen van derde beklaagde
en dat hij nadien dan ook geen
besluiten meer mag neerleggen.
Op de inleidende zitting van 4 februari 2020 werd een conclusiekalender opgesteld waarbij
het volgende werd bepaald:
De burgerlijke partijen dienden uiterlijk op 2 april 2020 te concluderen;
Beklaagden dienden uiterlijk op 4 juni 2020 te concluderen;
Het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen dienden uiterlijk op 6 augustus
2020 te concluderen;
Repliek voor beklaagden uiterlijk op 1 oktober 2020.
De rechtbank stelt vast dat beklaagde
;lechts één conclusie neerlegde en dit op
30 september 2020, zodoende na het verstrijken van de eerste conclusi etermijn, zonder dat
de overige beklaagden en de burgerlijke partij in de mogelijkheid waren om hierop nog te
antwoorden, en kort voor de gep lande behandeling van de zaak.

1

l

Op basis van de artikelen 189 en 152, §1 Sv. wordt de conclusie van beklaagde
neergelegd ter griffie op 30 september 2020, uit de debatten geweerd.

1
1. Feit,en

1
1
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Het strafon derzoek nam een aanvang naar aanleiding van een klacht va n de
:Ld. 24 maart 2017 gericht aan het openbaar ministerie wegens schend ing van
de bescherming van de t itel van architect door
bouwkundig tekenaar, en
zijn firma
huidige eerste en tweede bekl aagde. De
had meerdere klachten ontvangen van architecten waaru it bleek dat
beklaagdE~n
en
zich schuldi g maakten aa n het uitvoeren van
taken die wettelijk voorbehouden zijn aan architecten en dat de t ussenkomst van architect
derd e beklaagde, bij de hetreffende werven zeer minimaal en
onvoldoende bleek te zijn.
Op 26 juni 2017 werd bij mini-onderzoek aan de onderzoeksrechter een bevel tot
huiszoeking gevraagd op het adres van beklaagden
en
beklaagd ◄E

Op 18 december 2018 werd vervolgen s overgegaan tot huiszoeking bij voormelde
beklaagden. Bij beklaagde
werden de dossiers in beslag genomen met
betrekking tot de werven te
en
werven die
het voorwerp uitmaakten van de klacht van de
Uit de exp loitatie van de in beslag genomen dossiers bleek dat er in beide dossiers weinig
tot geen betrokkenheid was van de architect in kwest ie bij het verloop van de
werkzaamheden. Er werd enkel een naam van de architect teruggevonden op het bouwp lan
en de aanvraag van de vergunn ing. De aangetroffen documenten deden daarentegen
vermoeden dat het w erkelijke toezicht uitgeoefend werd door beklaagden
en

Intussen werd er eveneens een opsporingsonderzoek opgestart lastens beklaagden
en beklaagde
wegens bouwovertred ingen die
vastgestE~ld werden op de werf te
eigendom van
en
huidige vierde en vijfde beklaagde. Op 27 november 2018
werden de werken die daar uitgevoerd werden stilgelegd nadat de verbalisanten ter plaatse
vastste lden dat de aannemer met uitvoeringsplannen werkte die sterk afweken van de
goedgek,eurde plannen vergu~d door de gemeente
JP 12 april 2018.
Op 23 januari 2019 oefende de onderzoeksrechter zijn evocatierecht uit en werd het
strafonderzoek verder gezet door de onderzoeksrechter.
Beklaagden werden allen verhoord.
Beklaagde
verklaarde dat er bij zijn tekenwerk steeds opvolging en controle was
door een architect. Hij stelde zelf geen werfcontrole uit te voeren, indien de klant het vroeg
maakte lnij wel een planning op van de werken . Hij verklaarde ook geen werfverslagen op te
stellen. Wat de werven te
betrof, verklaarde beklaagde
dat hij geen
weet had van enige werfverslagen. Met betrekking tot de werf te
verklaa rde hij dat
hij de uiitvoeringsplannlng getekend had maar dat hij zou meegedeeld hebben aan de
bouwhe ren dat er nog geen vergunning was voor de herteke nde plannen en dat deze aldus
nog niet mochten uitgevoerd worden .

l

1

r
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BeklaagdE?
verklaarde met betrekking tot de werf te
dat hij zelf geen werfverslagen had opgemaakt. Wat de werf te
betrof, steld e hij dat
hij na het indienen van de bouwaanvraag niet meer betrokken was bij de werf. Hij had
vernomen dat de bouwheer voor de opvolging van de werken een andere architect zou
aanstellen, hij was nog niet op de hoogte gesteld wie dat was.
BeklaagdE~n
en
legden tijdens hun verhoor een schriftelijke
verklaring neer waarin zij meedeelden dat ze bezig waren met de regularisatie van hun
dossier in samenwerking met een andere architect. Zij wensten verder geen verklaring af te
leggen.
Voor de raadkamer benadrukte beklaagde
uitvoeringsfase op de werf te
Beklaagd,en

dat hij niet betrokken was bij de

1

en

stelden er nooit op gewezen te zijn door beklaagde
of beklaagde
dat een uitgebreider project niet kon zonder een geldige
vergunning en dat zij onwetend waren over de regelgeving inzake werftoezicht van een
architect . Zij hadden zich laten leiden door beklaagde
Bij beschikking van de raadkamer van 28 november 2019 werden beklaagden
verwezen naar de correctionele
rechtbank.

2. Op strafrechtelijk gebied

2.1.Beoordeling

1

Beklaagden worden vervo lgd voor valsheid in geschriften {ten lastelegging A), het optrekken
of plaatsen van constructies in strijd met de vergunning {tenlastelegging B) en het laten
uitvoeren van werken zonder een beroep te doen op de medewe rking van een architect
(tenlastelegging C).

1

- Betreffende de tenlastelegging A

Onder

tenlastelegging worden beklaagden
vervolgd voor het valselijk opstellen of laten opstellen van
uitvoerin gsplannen voor het bouwproject gelegen te
en in
landschappelijk waardevol gebied, die niet overeenstemmen met de goedgekeurde
bouwplannen vergund door de gemeente
>P 12 april 2018, en dit met de bedoeling
een uitgE~breider project te realiseren en met sloping van alle binnenmuren.

1

deze

Beklaagdler
er
betwisten dat zij zich schuldig hebben gemaakt
aan enige valsheid. Zij voeren aan dat zij op geen enkel moment hebben laten uitschijnen
dat de door hen opgemaakte uitvoeringsplannen van 26 oktober 2018 vergund waren,
evenmin hadden zij enige intentie om illegale bouwwerken te laten uitvoeren.

1
1

1
1
1
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Beklaagde!n
en
stellen dat zij noch door beklaagde
noch doo r beklaa gde
in kennis werden gesteld dat de gevraagde - naar eigen
zeggen minimale - aanpassingen aan het vergunde plan niet mogelij k waren zonder de
aanvraag van een nieuwe vergunning. Zij vertrouwden voor _de wettelijke regeling omtrent
vergunningsplichtige bouwwerken volledig op eerste en derde beklaagde. Zij voeren tevens
aa n dat er in hun hoofde ook nooit een bedrieglijke intentie is geweest.
De rechtban k stelt vast dat, en dit wordt door beklaagden ook niet betwist, beklaagde
op 27 augustus 2018 uitvoeringsplannen opmaakte op basis van de bekomen
vergunning van de gemeente
en dat beklaagden
en
napien
wijzigingen wensten aan te brengen aan deze plannen, wat resulteerde in de
uitvoeringsplannen opgemaakt op 26 oktober 2018. Het staat aldus vast dat deze plannen .
van 26 oktober 2018 afwij ken van de goedgekeurde bouwplannen vergund door de
gemeentt:!
op 12 april 2018 en dat voor deze plannen geen nieuwe bouwaanvraag
werd ingediend bij de gemeente.
Uit de gE~gevens van het strafdossier blijkt verder dat beklaagden
en
de niet-vergunde uitvoeringsplannen van 26 oktober 2018 hebben overhandigd aan
de aannemer die, zo blijkt uit zijn verklaring, in de veronderstelling was dat hij zijn opdracht
uitvoerde op grond van een regelmat ig verkregen bouwvergunning.
Gelet op voormelde vaststellingen is de rechtbank van oordeel dat de uitvoeringsplannen
va n 26 oktober 2018 wel degelijk behept zijn met een (intellectuele) valsheid.

f
1
i

1

1
1

Naar het oordeel van de rechtbank wisten beklaagden
en
zeer
goed dat het de bedoeling was om de aangepaste plannen effe.ctief uit te voeren. Zij hadden
de plicht om bekl aagden
en
er op te wijzen dat de gewijzigde
plannen nog dienden goedgekeurd te worden en hadden er op moeten toezien dat met
deze plannen geen aannemers aan het werk werden gezet, te meer nu uit het strafdossier
blijkt dat: zij met de bouwheren een overeenkomst hadden gesloten inclusief 'de opvolging
van de ruwbouw wind-en waterdicht'. Door dit niet te doen hebben zij er mee toe
bijgedragen dat de werken in strijd met de goedgekeurde plannen konden worden
uitgevoerd.
De rechtbank wijst er op dat beklaagden
en
zich niet kunnen
verschuilen achter hun zoge naamde onwetendheid aangaande het gegeven dat de
gewijzigde plannen nog ter goedkeuring dienden te worden voorgelegd vooraleer met de
werken van start kon worden gegaan. De rechtbank verwijst ter zake naar een e-mail d.d. 26
december 2018 uitgaande van beklaagde
en o.a. gericht aan beklaagde
waarin hij naar aanleiding van de vastgestelde inbreu ken zelf aangaf dat de
aangepaste plannen niet werden ingediend om geen vertraging op te lopen met de
bouwwEirken (deel Il stuk 7 stukkenbundel eerste en tweede beklaagde). Aldus blijkt
duidelijk dat beklaagden
en
wetens en willens de
uitvoeriingsplannen dewelke afweken van de goedgekeurde plannen aan de aa nnemer
hebben overgemaakt.

1
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Het staat naar het oordeel van de rechtbank dan ook vast dat beklaagden
en
met de medewerking van beklaagden
en
gehand eld
hebb en met de intentie een uitgebreider project te realiseren en de facto een herbouwing
wil den doorvoeren in plaats van de vergunde verbouwing om die eventueel nadien te
regulariseren, zodat ook het morel e element van het misdrijf is aangetoond.
De feiten van de t enlastelegging A zijn derhalve bewezen in hoofde van beklaagden
en
- Betreffende de tenlastelegging B

Onder de ten last elegging B worden beklaagd en vervolgd voor het in strijd met de
bo uwvergunning, toegekend door de gemeente
op 12 april 2018,
bouwwe:rkzaamheden te hebben verricht.
Uit de gegevens van het strafdossier, en meer bepaald uit de vaststellingen van de
verbalisanten ter plaatse op 27 novem ber 2018, blijkt onomstotelijk dat er op het perceel te
niet-vergunde bouwwerkzaamheden werden uitgevoerd. Naar
aa nl eiding van deze vaststellingen werden de werken op het perceel ook onmiddellijk
stilgelegd.
Beklaagden
en
voeren aan dat zij met de uitvoering van de
werken niets te maken hebben. Zij stellen dat hun taak stopt wanneer de gevraagde
plannen af zijn.
Beklaagde
stelt t er terechtzitti ng dat hij wist dat de bouwheren nog w11zmgen
wensten aan te brengen aan de goedgekeurde plannen en dat hij op deze input nog aan het
wachten was. Er werd zonder zijn medeweten gestart met de bouwwerkzaamheden. De
rechtbank stelt vast dat in tegenstelling tot zijn eerdere verklaring t en aanzien van de
politiedii ensten beklaagde
thans niet langer stelt dat de bouwheren van plan
waren een andere architect aan te stellen voor de opvolging van de werken.
Beklaagden
en
m enen dat zij niet verantwoordelijk kunnen gesteld
worden voor deze bouwovertredingen aangezien zij voor het bouwproject een beroep
hebben gedaan op beklaagden
er
en beklaagde
~n
bovendien met deze laatste een architectenovereenkomst hadden gesloten met volledige
opdracht.
De rechtbank acht de feiten van de tenlastelegging B wel degelijk bewezen en dit in hoofde
van alle beklaagden.
Zoals hiervoor reeds werd gesteld blijkt uit de gegevens van het st rafdossier dat beklaagden
?n
de opdracht hebben gegeven tot de opmaak van de plannen in
afwijking van de vergunde plannen en dat zij deze niet-vergunde uitvoeringsplannen ook
hebben overgemaakt aan de aannemer om met de bouwwerken van start te gaan. Als
opdrachtgever tot de wederrechtelijke wijzigingen aan het vergunde plan en tot de
uitvoerilng van de werken liggen zij dan ook aan ·de basis van het bouwmisdrijf. Zij kunnen
hun verantwoordelijkheid ni et afschuiven door te stellen dat zij voor de uitvoering van de

l

1

i
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1
bouwwerkzaamheden een beroep hebben gedaan op een bouwkundig t ekenaar en een
architect waarop zij vertrouwden. Van een zorgvuldig opdrachtgever/bouwheer kan imm ers
verwacht worden dat deze wa nn eer hij eender welke aanpassing, ongeacht hoe groot of
klein, wenst door te voeren aan een vergund plan, daaromt rent de nodige navraag doet bij
zijn arch it ect en/of bouwkundig t ekenaar, te meer nu beklaagde n
en
, geliet op de reeds eerder ingedien de bouwaanvraag, toch enigszins vertrouwd waren
of moesten zijn met de st edenbouwkundige voorschriften. Naar het oordeel van de
rechtban k hebben zij niet alles in het werk gest eld om wettig te handelen. De rechtbank
aanvaardt da n ook geen onoverwinnelijke dwaling in hun hoofde.
De rechtlbank stelt verder vast dat de stedenbouwkundige overtredingen niet hadd en
kun nen pla atsvinden zonder de hulp en bijsta nd van bekl aagden
er
Zij hebben Immers de aanpassingen doorgevoerd aan de vergunde plannen waarvan
zij wisten dat het de bedoeling wa s dat deze uitgevoerd zou den worden . De bewering dat
hun betrokkenheid stopte bij de opmaak van de plannen is in casu ook niet correct nu blijkt
dat zij met de bouwheren een overeen komst hadden geslot en inclusief 'de opvolging van de
ruwbouw wind-en waterdicht'. Van een zorgvuldige professionele bouwkundig tekenaar kan
verwacht worden dat hij de opdrachtgever voldoende informeert over de noodzaak van een
nieuwe bouwaanvraag en had hij daarop ook moeten toezien.
Wat beklaagde
betreft, wijst de rechtba nk er op dat een architect niet alleen
moet waken over het vervullen van de administratieve verplichtingen maar ook over de
verd ere opvolging van het dossier en het (doen) respecteren van de wettelijke en
reglementai re voorschriften die van toepassing zijn op de hem toevertrouwde opdracht, en
dit zolang hij niet ontheven is van zijn opdracht en hij niet de zekerheid heeft dat een
andere a1rchit ect met de controle van de werf belast is. Het staat dan ook zonder enige
twijfel vast dat beklaagde
oijzonder nalatig is geweest in de uitvoering van zijn
wettelijke opdracht, waardoor hij de gep leegde.inbreuken mee heeft mogelijk gemaakt.

- Betreffende de tenlasteleqqinq C.111
Onder de tenlastelegging C.111 worden beklaagden vervolgd voor het uitvoeren van
vergunningsplichtige bo·uwwerken op de werf te
wnder werftoezicht
van een :architect en op grond van afwijkende bouwplannen.
Uit de gegevens van het strafdossier en uit de eigen verklaringen van beklaagde
blijkt dat beklaagde
nooit een effectief toezicht of controle heeft uitgeoefend op
de werf t e
Nochtans maakt dit deel uit van zijn wettelijke opdracht. Beklaagde
is dan ook duidelijk schromelijk te kort gekomen aan zijn verplichting om de
wettelij ke en reglementaire voorschriften na te leven of t e doen naleven.
Beklaagden
en
stellen dat de daadwerkelijke controle van de
werken de aansprakelijkheid betreft van de architect. De rechtbank wijst er evenwel op dat
van een professioneel bouwkundig tekenaar wel mag verwacht word en dat hij er voor zorgt
dat de bouwwerkzaamheden niet van st art gaan zonder de vereiste tussen komst van de
.c3 rchitect en op grond van goedgekeurde plannen. De inbreuken hadd en dan ook niet

i
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f

zorgvuldig en

Beklaagden
en
dienen eveneens verantwoordelijk t e worden
gesteld voor deze inb reuken aangezien zij aan de oorzaak liggen van de ge pleegde
stedenbotUwkundige inbreuken. Zij hebben immers de opdracht gegeven om de ve rgunde
plannen te wijzigen om nadien de niet-vergunde plannen over t e ma ken aan de aan nemer
die op basis daarvan van start is gegaan met de ruwbouwwerken, de afbraakwerken werden
blijkbaar ireeds door een andere aannemer uitgevoerd, en dit alles zonder enig toezicht van
een architect. Beklaagden
en
verkla ren overigens zelf dat zij
beklaagde
nooit hebben gezien op de werf, wat toch de nodige argwaan had
moeten doen opwekken nu zij een architectenovereenkomst met volledige opdracht
hadden afgesloten met beklaagde
Ook hier aanvaardt de rechtbank geen
onoverwinnelij ke dwaling in hoofde van beklaagden
en

1

l

H

l

i

1

i

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de feiten van de tenlastelegging C.111 dan ook
bewezen in hoofde van alle beklaagden.

- Betreffende de tenlasteleqqinqen C./ en C./1
Onder dleze tenlasteleggingen worden beklaagden
en
(tenlasteleggingen C. I en C.11 ) en beklaagde
(tenlastelegging C. Il) eveneens
vervolgd voor het uitvoeren van vergunningsplichtige bouwwerken zonder werftoezicht" van
een architect en op grond van afwijkende bouwplannen en dit op de werf te
werf
(tenlastelegging C. I) en/of te
werf
(tenlastelegging C.11).
Uit de g,egevens van het strafdossier en meer bepaald uit de exp loitatie van de in beslag
genomen dossiers met betrekking tot de voornoemde werven bleek dat met betrekking tot
deze wmven elke effectieve betrokkenheid van een architect bij het verloop van de
werkzaamheden ontbrak. De enige verwijzing naar een architect in de dossiers betrof een
naam van de architect op het bouwplan en op de aa nvraag van de vergunning. Tevens werd
door de verbalisanten o.m. va st gesteld dat beklaagden
en
als
aanspreekpunt fungeerden voor de verschillende partijen, instonden voor de planning van
de werkzaamheden, de offertes van de aa nnemers beoordeel den en goedkeu rden, zelfs als
architecten werden benoemd in e-mailcorrespondentie. Er werden verder ook geen
werfverslagen aangetroffen. Hierover ondervraagd verklaarde beklaagde
dat er
geen w•~rfverslagen werden opgesteld voor dëze 2 werven. Beklaagde
die als
architect optrad bij de werf in de
verklaarde eveneens dat er voor deze
werf geen werfverslagen waren opgesteld. De werfverslagen die beklaagden
en
ter zake voorleggen kun nen dan ook enkel de werftoezichten betreffen
die zonder de effectieve wettelijk verplichte medewerking van een architect werden
uitgeoefend.
Uit al deze vaststellingen blijkt dan ook dat op de betreffende werven geen enkele
verplichte controle werd uitgeoefend door de betrokken architect bij de uitvoering van de

1

1
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werken en dat de effectieve we rfcontrole op beide werven de facto werd uitgeoefend door
beklaagden
er
Uit de gegevens van het strafdossier blijkt evenwel niet dat de bouwwerken op de we rven
te
werden uitgevoerd op grond van afwijkende plannen.
De tenlas1releggingen C. I en C.11 dienen aldus heromschreven te worden als volgt:

1
1

f

lf
f

TenlastelE~ging C.I
Il

wat betreft de Werf
vanwege een architect;"

te

te hebben gebouwd zonder werftoezicht

r

Tenlastelegging C.1 1
Il

wat betreft de werf
vanwege een architect;"

1

te

te hebben gebouwd zonder werftoezicht

l

De feiten van de t enlasteleggingen C. I zoals heromschreve n en C.11 zoals heromschreven zij n
dan ook bewezen in hoofde van beklaagden
en
:!Venals de
feiten van de tenlastelegging C. 11 zoals heromschreven in hoofde va n beklaagde

f

2.2.Strafrnaat
De feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen verm engen zich In hoofde van
beklaagden als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet zodat slechts één bestraffing
moet word en opgelegd~ met name de zwaarste.
De feiten zij n zeer ernstig. De handelingen va n beklaagden wijzen op een st erk verminderd
normbesef en een totaa l gebrek aan respect v.o.or de stedenbouwkundige voorschriften, en
dit louter uit opportunisme en winstbejag.
Het niet naleven van de stedenbouwkundige voorschrift en vormt een groot risico voo r de
conformiit eit en de veiligheid van de bouwwerken en brengt bovendien ernst ige schade t oe
aan een goede ruimtelijke ordening.
Bij het biepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van
de feiten, de individuele betrokkenheid van elk van de beklaagden, de persoon lijkheid en de
persoonllijke situatie van beklaagden zoals deze gebleken is ter terechtzitting en het
strafrecht elijk ve rleden van beklaagden.
- Beklaagde
De rechtbank st elt vast dat beklaagde
beschikt.

nog over een blanco st rafregiste r
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Rekening houdende met de aard en de ernst van de feiten en het aandeel van beklaagd e in
het geheel van de feiten, acht de rechtbank het opleggen van de hierna bepaalde
gevangenisstraf en geldboete noodzakelijk om beklaagde
te wijzen op de ernst
van zijn hand elingen en hem er tevens toe aan te zetten zich in de toekomst te onthouden
va n dergelijke feiten.
Gelet oo het ontradende karakter van een uitgesteld e bestraffing, en nu beklaa gde
hiervoor nog in aanmerking komt, kan voor de gevangenisstraf en voor een
gedeelte van de geldboete uitstel van tenuitvoerlegging worden toegestaan.
.

.

..

Met het oog op de maximalisatie van het ontradend karakter van dergelijke uitgestelde
bestraffing koppelt de rechtbank de uitsteltermijn aan de maximaal voorziene duur.
- Beklaagde
Beklaagde

beschikt nog over een blanco strafregister.

Rekening houdende met de aard en de ernst van de feiten en het aandeel van beklaagd e in
het geheel van de feiten, acht de rechtbank het opleggen van de hierna bepaalde geldboete
noodzakelijk om beklaagde
te wijzen op de ernst van haar handelingen en
haar er tevens toe aan t e zetten zich in de toekomst te onthouden van dergelijke feiten.
Gel et op het ontradende karakter van een uitgestelde bestraffing, en nu beklaagde
hiervoor nog in aanmerking komt, kan voor een gedeelte van de ge ldboete
uitstel van tenuitvoerlegging worden toegestaan.
Met het oog op de maximalisatie van het ontradend karakter van dergelijke uitgestelde
bestraffing koppelt de rechtbank de uitsteltermijn aan de maximaa l voorziene duur.
- BeklaagdE
Beklaagde
beschikt niet meer over een blanco strafregister. Hij werd recent op 25
januari 2019 nog veroordeeld door het hof van beroep te Gent voor gelijkaardige inbreuken.
Rekening houdende met de aard en de ernst van de feiten, het aandeel van beklaagde in
het geheel van de feiten en zijn voorgaande veroordeling voor gelijkaardige inbreuken, acht
de rechtbank het op leggen van de hierna bepaalde gevangenisstraf en geldboete
noodzakelijk om beklaagde
te wijzen op de ernst van zijn handelingen en hem er
tevens toe aan te zetten zich in de toekomst te onthouden van dergelijke feiten.
Gelet op het ontradende karakter van een uitgestelde bestraffing, en nu beklaagde
hiervoor nog in aanmerking komt, kan voor de gevangenisstraf en voor een
gedeelte van de geldboete uitstel van tenuitvoerlegging worden toegestaan.
Met het oog op de maximalisatie van het ontradend karakter van dergelijke uitgest.elde
bestraffing koppelt de rechtbank de uitsteltermijn aan de maximaal voorziene duur.
- Beklaagden
De rechtbank stelt vast dat beklaagde
strafregister beschikt. Hij werd in het

verleden

nog over een relatief gunstig
één maal veroordeeld wegens
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beschi kt nog over een blanco strafregister.

Bekla agden verzoeken de rechtban k om verzachtende omstandigheden toe te passen gelet
op hun kleine rol in het geheel.
Rekenin g houdende met de aard en de ernst van de feiten, acht de recht bank het opleggen
van de hierna bepaalde geldboete noodzakelijk om beklaagden te wijzen op de ernst van
hun handelingen en hen er teve ns toe aan te zetten zich in de toekomst te onthouden van
dergelijke feiten.
Gelet op het ontradende karakter van een uitgestelde bestraffing, en nu beklaagden
hi ervoor nog in aanmerking komen, kan voor de volledige geldboete uitstel van
tenuitvoerlegging worden toegestaan.
Met het oog op de maximalisatie van het ontradend karakter van dergelijke uitgestelde
bestraffing koppelt de rechtbank de uitsteltermijn aa n de maximaal voorziene duur.

2.3. Verbeurdverklaring
Het openbaar ministerie vordert in haar conclusie d.d. 3 juli 2020 de verbeurdverklaring
lastens beklaagde
van de wederrechtelijke vermogensvoordelen dewelke
zij zou genoten hebben ingevo lge de weerhouden misdrijven met betrekking tot de werven
te
en te
lijnde de aangerekende erelonen voor het opst ellen van de
plannen aan de hand waarvan de bouwheren de bouwwerkzaamheden hebben laten
uitvoeren.
Naar het oordeel van de rechtbank blijkt evenwel niet afdoende uit het strafdossier dat de
gefactureerde bedragen door beklaagde
waarvan de verbeurdverklaring
wordt gevorderd, effectief vermogensvoordelen bet reffen die wederrechtelijk zouden
verkregen zijn ingevolge de in hoofde van beklaagde
weerhouden
misdrijven.
De rechtbank gaat dan ook niet over tot de gevorderde verbeurdverklaring.

3. Op burgerrechtelijk gebied

De vordering van de
strekt ertoe beklaagden in solidum te
veroordelen tot betaling van een schadevergoeding voor de gemaakte administratie en
personeelskosten, dewelke zij naar redelijk en billijkheid begroot op 1.500,00 euro, meer de
intresten vanaf 3 april 2014 (datum eerste klacht) en de koste n.
Artikel 2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een
bepaalt dat
de Orde va n Architecten aangifte doet bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de
wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect.
Zoals de burgerlijke partij terecht aanvoert is deze aangifteplicht geenszins beperkt tot
inbreuken begaan door architecten. Niet enkel beklaagde
maar ook beklaagden

1
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en
hebben zich effectief schuldig gemaakt aan inbreuken op
de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
arch itect, waardoor zij de beroepsbelangen van de
en haar leden
hebben geschaad en waardoor zij ingevolge de diverse klachten die zij dienden t e
behandelen schade heeft geleden.
Ook beklaagden
en
1ebben door hun handelin gen mee bijged ragen
tot de totstandkoming van de schade in hoofde van de
Zij lagen
immers aan de basis van de weerhouden inbreuken met betrekking tot de werf t e
Wat de omvang van de gevorderde materiële schadevergoeding betreft, stelt de rechtbank
vast dat deze door de burgerlijke partij naar redelijkheid en billijkheid wordt begroot voor
de drie werven samen, waarbij er geen nauwkeurige opgave wordt gedaan van de gemaakte
kost en.
Bij gebreke aan enige nadere begrotingsmogelijkheid is de rechtbank van oordeel dat een
totale materiële schadevergoeding van 450,00 euro in casu redelij k en billijk is. Dit bedrag
dient nog vermeerderd te worden met de vergoedende intresten waarvan de rechtban k de
startdatum naar redelijkheid bepaalt op 17 oktober 2017.
Beklaagden dienen tevens veroordeeld te worden tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding aan de. burgerlijke partij, vastgesteld in functie van de
daadwerkelijk toegekende schadevergoed ing.

TOEGEPASTE WETTEN

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen:
art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935;
art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 25, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 50, 65, 66, 79, 80, 84 strafwetboek
art. 4 V.T.Sv
art. 226-227 Sv
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleiden de akte en in het vonnis.
De rechtbank:

oo tegensoraak ten aanzien van

Op strafgebied
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niet werd verwezen voor de feiten onder de

eerste beklaagde

Veroordeelt beklaagde
voor de vermengd e f eiten van de tenlasteleggingen A, B,
C.I zoa ls heromschreven, C. 11 zoals heromschreven en C. 111 :
tot een gevangenisstraf van 6 maanden en t ot een geldboete van 16.000,00 EUR,
zijnde 2000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen.

r

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 90 dagen .
Verlee nt uitstel van t en uitvoerlegging wat betreft de gevangenisstraf voor een
termijn van 3 jaar en wat betreft de ge ldboet e voor een termijn van 3 jaar, doch
slechts voor een gedeelte va n 14.400,00 EUR, zijnd e 1800,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.
Veroordeelt

tot betaling van:

j
i

1
-

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd
met 70 opdeciemen, t er financiering van het Fonds tot hu lp aan de slacht offers van
opzettelij ke gewelddaden en de occasionele redders

-

een bijdrage va n 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische
tweedelijnsbijsta nd

-

1

een vaste vergoeding voo r beheerskosten in strafzaken . Deze vergoeding bedraagt

50,00 EUR
-

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/5 x 147,21 = 29,44 EUR

Ten aanzien van
tweed e beklaagde

Veroord eelt beklaagde
voor de vermengde . feit e·n van
t enlasteleggingen A, B, C.I zoals heromschreven, C. 11 zoals heromschreven en C.11 1:
tot een geldboete van 40.000,00 EUR, zijnde 5000,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.

f

de
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Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een t ermijn van
3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 32000,00 EUR, zijnde 4000,00 EUR
verhoogd met 70 opdeciemen.
Veroordeelt
betaling van:
-

-

i

tot

t

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd
met 70 opdeciemen, ter financiering va n het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden en de occasione le redders
een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische
tweedelijnsbij stand
een vaste vergoedi ng voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt
50,00 EUR

1

1

1
1

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/5 x 147,21 = 29,44 EUR

Ten aanzien van

derde beklaagde

Veroordeelt beklaagde
zoals heromschreven en C.111 :

voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen B, C.11

tot een gevangenisstraf van 3 maanden en tot een geldboete van 8000,00 EUR,
zijnde 1000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen.

f
f

1

1

Boete vervangbaar bij gebreke van beta ling binnen de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 90 dagen.
·
Verleent uitst el van tenuitvoerlegging wat bet reft de gevangenisstraf voor een
termijn van 3 jaar en wat betreft de geldboet e voor een termijn van 3 jaar, doch
slechts voor een gedeelte van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.

Veroordeelt
-

-

tot betaling van:

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewel ddaden en de occasionele redders
een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische
tweedelijnsbijstand .

1
1
1
1
1

1

1

1
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een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt
50,00 EUR
de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/5 x 147,21 = 29,44 EU R

Ten aanzien van
Veroordeelt beklaagde
A, B en C.111 :

vierde beklaagde
voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen

tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.
Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 90 dagen.
Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van
3 jaar.
Veroordeelt

tot betaling van:

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische
tweedelijnsbijstand
-

een vaste vergoedi.ng voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt
50,00 EUR

-

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/5 x 147,21 = 29,44 EUR

Ten aanzien van
Veroordeelt beklaagde

• vijfde beklaagde
voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A, B en

C.111:
tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.
Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 90 dagen.

p. 20

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen
Dosslernr 19A004835
vleugel D, 3de verdieping
' ' ''""~···"·"=·=·....,

......,.......

=

~ - , - , -· - - - --

Vonnisnr

/

--------------

Verleent uitstel va n tenuitvoerlegging wat bet reft de geldboete voor een termijn van
3 jaar.
Veroordeelt
-

tot betaling van:

een bijdrage van 1 maa l 200,00 EUR, zijnde de som van 1 ma al 25,00 EUR verhoogd
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor jurid ische
tweedelijnsbijstand
een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt

1

50,00 EUR

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/5 x 147,21 = 29,44 EUR
Op burgerlijk gebied

ontvankelijk en als volgt gegrond :

Verklaart de vordering van de

Veroordeelt beklaagden in solidum tot betaling aan de burgerlijke partij van een mat eriële
schadevergoeding va n VIERHONDERDVIJFTIG EUR (450,00 euro), te vermeerderen met de
vergoedende intresten vanaf 17 oktober 2017 aan de wettelijke intrestvoet tot heden en
met de gerechtelijke intresten, aan dezelfde intrestvoet, vanaf heden tot op de dag van
algehele betaling.
Veroordeelt beklaagden in solidum tot de kosten van het geding, door de burgerlijke partij
begroot en door de rechtbank vastgesteld op de basisrechtsplegingsvergoeding van 240,00
euro.
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Wijst het meer en/of a~ders gevorderde af.
Houdt de overige burgerlijke belangen aan
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Dit vonnis is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Antwerpen, kamer ACS:
rechter, voorzitter van de kamer
rechter
, rechter
en uitgesproken in openbare terechtzitting op 4 december 2020 door de voorzitter,
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie,
met bijstand van griffier

