
Griffienummer 

~9.5 /2020 

Datum van uitspraak 

OS Ol<TOBER 2020 

Notitienummer parket 

Aangeboden op 

0 ) BLA?j 

Rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen 
afdeling Dendermonde 
strafzaken 

Vonnis 

D13M kamer 



1 
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - 2e blad /f. 

OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

1. 
het ondernemingsnummer 
zetel gevestigd te 

:ngeschreven onder 
met maatschappelijke 

⇒ Ter terechtzitting van 07 september 2020 vertegenwoordigd dor mr. 

2. 

loco mr. 1dvocaat te 

ingeschreven te 
Belgische nationaliteit 

P'P.horP.n ti: on 
, van 

⇒ Ter terechtzitting van 07 september 2020 niet aanwezig, evenmin 
vertegenwoordigd, aldus verstek makend 

l . TENLASTELEGGING EN 

als dader of mededader in de zin van arti kel 66 van het strafwetboek 

A. Functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie 
ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing 
van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden (art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, b), 4.2.2 ., 
4.2.3., 4.2 .4. en 6.1.1. lid 1, 1 •, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), namelijk: 

Op het perceel gelegen te 
~igendom van 

KBO-nr. 
02 november 2017 verleden door nocans 

kadastraal gekend als 
met maatschappelijke zetel te 

ingevolge fusie door overneming bij akte d.d. 

te 

door meer verhardingen {ca. 223 m2
) te hebben aangelegd in de tuinzone dan vergund (49 m2

) 

overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning van 2 mei 2011 

Te 
door 

n de periode van 21 april 2016 tot en met 18 juli 2016 (stukken 1. 78) 
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B. Optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning · 
feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 
strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geva l van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet 
of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden 
(art. 4.1.1., 3• en 9°, 4.2.1., 1•, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening), namelijk: 
Op het perceel gelegen te 

eigendom van 
KBO-nr. 

uz november ZUl/ verleden door notaris 

kadastraal gekend als 
met maatschappelij ke zetel te 

1ngevo1ee fusie door overneming bij akte d.d. 
te 

door een constructie te hebben geplaatst in strijd met de stedenbouwkundige vergunning 
van 2 mei 2011, meer bepaald door de autolift naar de ondergrondse parkeergarage 

niet ie neoben uitgevoerd 

I! in de periode van 1 januari 2015 tot en met 18 juli 2016 (datum eerste 
vaststellingen - stuk 1) 

door 

Voor wat betreft dE fil 

Met de omstandigheid dat de in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
vermelde misdrijven onder A en B gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, t e koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inricht ingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, gelet op de 
omschrijving van het maatschappelijk doel in de statuten van de en de 

(waarvan gedelegeerd bestuurder was) (art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

* * * 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar het 
onroerend goed is gelegen. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - 4e blad /lt. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 7 september 2020. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 

was niet aanwezig op de zitting en liet zich niet vertegenwoordigen, alhoewel hij 
rechtsgeldig werd gedagvaard. Hij liet dus verstek. 

De feiten situeren zich voor beide beklaagden in de periode van 1 januari 2015 tot en met 18 
juli 2016. Deze feiten zijn, voor zover bewezen, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering 
van een zelfde misdadig opzet, daar zij onderling verbonden zijn door eenheid van doel en 
verwezenlijking, waarvan de termijn van verjaring voor het geheel van de feiten slechts begint 
te lopen vanaf het laatste feit, dit is op 18 juli 2016. De te last gelegde feiten betreffen een 
wanbedrijf met een verjaringstermijn van vijf jaar. Sindsdien is geen vijf jaar verstreken. De 
strafvordering is niet vervallen door verjaring. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Op 2 mei 2011 heeft het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige 
vergunning verleend voor het bouwen va n een meergezinswoning na slopen van bestaande 
gebouwen in de in Het gebouw was tot 2017 eige·ndom van 

In 201/ werd overgenomen door eerste beklaagde. 

Op 18 juli 2016 werd er door de bevoegde ambtenaar vastgesteld dat er in de tuinzone meer 
verhardingen werden aangelegd dan vergund. Ook de aut olift naar de ondergrondse 
parkeergarage werd niet uitgevoerd. 

2. 
was de zaakvoerder van Hij verklaarde op 8 augustus 2016, dat zij het 

gebouw aan het zetten waren en dat de werken bijna beëindigd waren. De meerverharding 
was te wijten aan een gewijzigde situatie na de bouwvergunning. Hun buur 

had een aangrenzende eigendom gekocht en een extra deur geplaat st die uitgaf op 
hun eigendom. In gemeen overleg met de buur werd er vanuit die nooddeur een verhard pad 
gelegd in klinkers tot op de openbare weg. Hun architect, onderzocht of deze 
verharding moest geregulariseerd worden. Het gebouw is in zijn geheel verhuurd aan het 
openbaar sociaa l verhuurkantoor dewelke expliciet liet opnemen in het 
huurcontract dat zij geen parkeerplaatsen wensen. Het gebouw werd gerealiseerd exact 
volgens plan, inclusief de parkeerkelder met uitzondering van het plaatsen van de autolift. Het 
is evident dat zij geen installatie voorzien voor een huurder die deze niet zal gebruiken. Indien 
de behoefte aan parkeergelegenheid later zou wijzigen, kon alsnog het heftoestel geplaatst 
worden. Zijn architect onderzocht de noodzaak om dit te laten regulariseren. 
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Architect verklaarde dat hij toezicht hield en pas in een laat stadium door 
werd beslist om meer verharding aan te leggen en de autolift niet te realiseren. Hij 

dacht dat hij dit in zijn pv van voorlopige oplevering had vermeld. 

3. 
Op 13 januari 2017 bleek er nog geen regularisatieaanvraag te zijn ingediend. 

Op 16 februari 2017 verklaarde dat hij zijn architect opdracht had gegeven om 
de probleempunten te regulariseren en dat hij ook al een aangetekende brief had gestuurd 
naar het stadsbestuur omtrent de punten aangehaald in het dossier maar dat hij nog geen 
antwoord had gekregen. 

Op 4 september 2017 bleek er nog steeds geen regularisatieaanvraag te zijn ingediend. 
Het college werd verzocht standpunt in te nemen aangaande een herstelvordering. 

4. 

In zitting van 26 september 2018 besliste de burgemeester om een herstelvordering in te 
leiden. Op 23 november 2018 verleende de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering positief 
over de herstelvordering en bij brief van 14 december 2018 werd de herstelvordering ingeleid 
bij het parket. De burgemeester vordert aanpassingswerken, namelijk het aanleggen van de 
vergunde groenstroken en het plaatsen van de autolift. 

5. 

Op 1 februari 2019 verklaarde gedelegeerd bestuurder van 
dat hij er niet van op de hoogte was dat er een bouwmisdrijf rustte op het pand dat hij had 
overgenomen via de overname van minimaliseerde de feiten. Toen 
hij vernam dat er een herstelvoraenng was opgemaakt, had hij de nod ige maatregelen 
genomen om de verharding weg te halen. De buurman kwam echter klagen en zei dat hij de 
stad ging contacteren. Van de stad ontvingen zij dan een brief dat de stad de 
aanleg van de tuin ging herbekijken in functie van de erfdienstbaarheid. Er moest een nieuwe 
aanvraag worden ingediend. De architect had dit reeds gedaan. De autolift was besteld. 

Op 11 juni 2019 werd vastgesteld dat er nog niets was veranderd aan de toestand. Wel was er 
intussen op 8 april 2019 een regularisatievergunning verkregen voor de aanpassing van de 
tuinzone. In deze vergunning werd er een uitvoeringstermijn van vier maanden toegekend. 

Op 18 oktober 2019 was de verharding nog niet gewijzigd. De ambtenaar van de stad kon niet 
nagaan of de autolift was geïnstalleerd omdat de deur was gesloten. Van buiten zag het er 
echter naar uit dat de autolift niet was geïnstalleerd. 

Op 11 maart 2020 heeft de stedenbouwkundig ambtenaar van de stad vastgesteld 
dat de toestand hersteld was. De autolift werd geïnstalleerd en de verhardingen werden 
aangepast aan de vergunning. 
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3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het functioneel 
samenbrengen van materialen in strijd met de vergunning, namelijk door teveel verhardingen 
te hebben aangelegd en wegens het plaatsen van een constructie in strijd met de vergunning, 
namelijk een parkeergarage zonder autolift met de verzwarende omstandigheid dat 
beklaagden de misdrijven pleegden als professionals in vastgoed. 

2. 
Eerste beklaagde, vraagt de vrijspraak. De vennootschap wijst er op dat zij bij 
de overname een due dilligence had gedaan waa rbij niet aan het licht was gekomen dat er een 
stedenbouwkund ig misdrijf rustte op het appartementsgebouw. Het misdrijf zou noch 
materiaal, noch moreel kunnen t oegerekend worden aan de vennootschap. De vennootschap 
deed immers geen enkel financieel voordeel bij de misdrijven, maar moest enkel kosten maken 
om het misdrijf ongedaan te maken. Er is ook geen gebrekkige organisatie binnen de 
recht spersoon die stedenbouwmisdrijven faciliteert. Ondergeschikt begin 
niet de zwaarste fout en moet er toepassing gemaakt worden van de decumul van het ten tijde 
van de feiten van toepassing zijnde art ikel 5 van het Strafwetboek. 

3. 
De rechtbank stelt vast dat als zaakvoerder van wetens en willens 
een wederrechtelij ke t oestand tot stand heeft gebracht. Dat sprake 1s van oewust en vrijwillig 
handelen wordt verondersteld bij het plegen van de materiële handel ing, die als de uiting van 
de vrije en bewuste wil moet worden aangezien, nu het bestaan van een 
schu lduitsluit ingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van een 
recht vaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig wordt gemaakt. 

had kennis van de voorwaarden in de bouwvergunning ,an 2 mei 2011 en 
besliste eigenmachtig om de autolift niet te installeren om zo kosten te besparen en om meer 
verhardingen aan te brengen om de buur ter wille te zijn. Dit blijkt uit de vaststellingen van de 
stedenbouwkundig ambtenaar en de verklaring van De tenlasteleggingen A en B 
zijn bewezen in hoofde var 

4. 
Ook de verzwarende omstandigheid van artikel 6.1.1, t weede lid, VCRO (huidig artikel 6.2.1, 

tweede lid VCRO) is bewezen voor tweede beklaagde. 

Met de personele verzwarende omstandigheid van artikel 6.1.1, tweede lid, VCRO worden alle 
personen bedoeld die een beroep of een bedrijvigheid uitoefenen dat in verband staat met het 
bouwwezen in de ruimste betekenis van het woord. Dit was in elk geval het geval voor 

zaakvoerder 

5. 
Uit de door neergelegde stukken blijkt dat op 2 november 
2017 de heeft overgenomen via een fusie door overneming waarbij 
werd ontbonaen zonder vereffening. 
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Artikel 20 V.T.Sv. bepaalt dat de strafvordering vervalt door de dood van de verdachte of door 
afsluiting van vereffening, door gerechtelijke ontbinding of door ontbinding zonder vereffening 
wanneer het om een rechtspersoon gaat. De strafvordering kan daarna nog worden 
uitgeoefend, indien de invereffeningstelling, de gerechtelijke ontbinding of de ontbinding 
zonder vereffening tot doel hebben te ontsnappen aan de vervolging, of indien de 
rechtspersoon overeenkomstig art ikel 61bis door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld 
is of door het onderzoeksgerecht is verwezen of rechtstreeks is gedagvaard ten gronde voor 
het verlies van de rechtspersoonlijkheid. 

De rechtbank stelt vast dat er geen aanwijzingen zijn dat de fusie door overneming met 
ontbinding zonder vereffening van ingegeven was om te ontsnappen aan 
rechtsvervolging. De te last gelegde feiten situeren zich in de periode voor de overname en 
werden gepleegd door en/of haar bestuurders. De strafrecht elijke 
verantwoordelijkheid werd niet overgedragen doordat Nerd ontbonden zonder 
vereffening. 

De misdrijven zijn niet toerekenbaar. In die omstandigheden wordt de 
beklaagde rechtspersoon vrijgesproken voor alle tenlasteleggingen. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen A en B samen, met name de zwaarst e. 

Bij de st raftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook prevent ief werken: ze moet 
beklaagde ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
De feiten zijn objectief ernstig. stoorde zich als zaakvoerder niet aan de 
vergunningsvoorwaarden en vergunningsplicht en installeerde enerzijds geen a utolift om 
besparingen te kunnen doen en ging over tot de aanleg van ruim meer verhardingen dan 
voorzien. Na de vaststell ingen beloofde hij te regulariseren, maar deed hij niets. Hij plaatste 
hiermee zijn persoonlijke en zakelijke belangen boven het belang van de gemeenschap bij een 
goede ruimtelijke ordening. 

3. 
werd reeds viermaal veroordeeld door de politierechtbank en éénmaal door de 

correctionele rechtbank voor een inbreuk inzake com ités voor veiligheid, gezondheid en voor 
de verfraaiing van de werkplaatsen. Gelet op zijn verstek heeft de rechtbank geen zicht op zijn 
sociale toestand. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - Se blad j 

Nu de verzwarende omstandigheid is bewezen, is de minimumgeldboete 2.000 euro. Gelet op 
de eerder beperkte ernst van de feiten, de tijd die reeds verstreken is sinds de feiten, het 
intussen gerealiseerde herstel en het relatief gunstig strafverleden van beklaagde, zal de 
rechtbank de helft van de minimumgeldboete opleggen met de gunst van het gewoon uitstel. 
Beklaagde komt hiervoor nog in aanmerking. Hij moet wel beseffen dat dit een gunst is en dat 
het uitstel kan worden herroepen wanneer hij nieuwe misdrijven zou plegen binnen de 
proefperiode. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door tweede beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 191, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 65, eerste lid, 66; 
Wet van S maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake 
justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 
ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

1. 

en BIJ VERSTEK 

De rechtbank spreekt eerste beklaagde VRIJ voor alle haar ten laste gelegde feiten zonder 
kosten . 

* * * 
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2. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A en B; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze f eiten samen tot een GELDBOETE van 
12.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 2.000,00 EURO, verhoogd met 50 
opdeciemen (x6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettel ijke gewelddaden; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

* * * 
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en laatste blad 

De rechtbank: 

veroordeelt tweede beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de 
som van 30,03 euro, meer de betekeningskosten van huidig vonnis. 

legt de kosten begroot op 256,44 euro (dagvaarding 1st• beklaagde) ten laste van de 
Belgische Staat . 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis 1s m openbare terechtzitting uitgesproken op VIJF OKTOBER TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met b_ijstand van__gr]ffier 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar Ministerie. 

Dendermon_çip,Ade _. 0 6 __ OK~. 2020 
De g~ i~ 

substituut-procureur des Konings 




