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. -------------------------
OPENBAAR MINISTERIE 

BEl(LAAGDE 

'2}:·\ C1 geboren te 
van Belgische ingeschreven te 

nationaliteit 

::::, Ter terechtzitting van 08 februari 2021 in persoon aanwezig 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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

A. Optrekken of plaatsen 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 optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 
strij d 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.l. 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 
. elc:1endom van 

wonende te 
op 

Rij k, doch verblijvende in 
september 2010 verleden door notaris 

kadastraal gekend als 
geboren te op 
en van geboren te 

, zonder gekende woon- of verblijfplaats in het 
, bij akte d.d. 20 

te 

1. door een speelzone te hebben aangelegd in de voortuinstrook zonder 

stedenbouwkundige vergunning 
Te in de periode van 23 november 2015 tot en met 2 december 2015 (01( 

3, stuk 49) 

2. door een reclamebord te hebben geplaatst in de voortuinstrook zonder 

stedenbouwkundige vergunning 
Te in de periode van 22 juli 2013 (datum vergunning - 01( 3, stuk 29) tot en 

met 27 oktober 2014 (OI< 3, stuk 40) 

3. door publiciteit te hebben geplaatst aan de voorgevel in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning van 22juli 2013 
Te in de periode van 22 juli 2013 {datum vergunning - 01< 3 stuk 29) tot en 

met 27 ol<tober 2014 (OK 3, stuk 40) 
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4. door een bijgebouw met plat dak en achteraan een afdak te hebben opgericht, links van 
het restaurant in de bouwvrije zijdelingse strook zonder stedenbouwkundige vergunning 
Te in de periode van 1 januari 2013 tot en met 23 november 2015 (OK 3 

stukken 2, 68} 

B. Functioneel samenbrengen van materialen tot 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 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. lîd 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), namelijk: 

op het perceel gelegen te 
en 

• wonende te 
eigendom van 

op 
Rijk, doch verblijvende in 

,erleden door notaris 

kadastraal gekend als 
geboren te op 
en van geboren te 

zonder gekende woon- of verblijfplaats in het 
bij akte d.d. 

te 

1. door verhardingen te hebben aangebracht in de voortuin zonder stedenbouwkundige 

vergunning 
Te in de periode van 23 november 2015 tot en met 2 december 2015 (OK 

3, stuk 49) 

2. door verhardingen te hebben aangebracht achteraan het restaurant zonder 
stedenbouwkundige vergunning 
Te in de periode van 1 januari 2013 tot en met 23 november 2015 (OK 3, 

stukken 2, 68) 

C. Geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder 

of in strijd met een geldige vergunning 
bulten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, indien de Vlaamse Regering deze funct iewijziging als 
vergunnlngsplichtig heeft aangemerkt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, verniet iging 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. 4.2.1., 6°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 •, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening), namelijk: 
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op het perceel gelegen t e kadastraal gekend als 
eigendom van 

wonende te 

geboren te op 
en van geboren te 

op 
Rijk, doch verblijvende in 

verleden door notari~ 

zonder gekende woon- of verblijfplaats in het 
, bij akte d.d. 

te 

meer bepaald: de functie van het acht erl iggende gebouw te hebben gewijzigd van 

bedrijfsruimt e/bureel naar woongelegenheid 

Te in de periode van 24 maart 2015 (datum vestiging maatschappelijke 
zetel op adres• 01( 1, stuk 61) tot en met 19 november 2015 (datum eerste vaststelling - OK 

3, stukken 2, 68, OK 2, stukken 2, 30) 

D. Opsplitsen van woning of in gebouw aantal woongelegenheden wijzigen 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 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, hetzij zonder voora fgaande 
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, (art. 4.2.1., 7°, 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 - vóór 1 maart 2018 strafbaar gesteld door 6.1.1. lid 1, 
1° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), namelijk: 

op het perceel gelegen te 
P.i11endom van 

wonende te 
OP 

verblijvende In 
verleden door notaris te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 
en van geboren te 

zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk, doch 
bij akte d.d. 

1. door de zolderverdieping van het hoofdgebouw te hebben opgedeeld tot meerdere kamers 
voor woongelegenheid zonder stedenbouwkundige vergunning 
Te in de periode van 1 december 2016 ( OK 2, stuk 30) tot en met 5 juli 2017 
(OI< 2, stuk 2 - datum vaststelling) 

2. door een bijkomende woongelegenheid te hebben ingericht op de tweede verdieping van het 
hoofdgebouw zonder stedenbouwkundige vergunning 
Te in de periode van 5 juli 2017 tot en met 30 mei 2018 ( datum vaststellingen 

- OK 2, stukken 2, 34) 

* * * 
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2. PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd overgeschreven op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. 

Voor zover bewezen, werden de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, 8.1, 8.2, C, 
D.1 en D.2 gepleegd met eenzelfde misdadig opzet en vormen zij een voortgezet misdrijf, 
waarvan de verjaring pas begint te lopen vanaf de laatste dag ervan. Het voortgezet misdrijf 
situeert zich in de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 mei 2018. Sinds 30 mei 2018 is 
geen vijf jaar verstreken zodat de verjaring van de strafvordering niet is ingetreden. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 8 februari 2021. 

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

partijen. 

3. 

3.1 

1. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Overzicht van de feiten 

Op 30 Januari 2012 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van 
een restaurant met woongelegenheid In de Op 22 juni 2013 werd 
een vergunning verkregen voor publicitei t aan de voorgevel. Het perceel bevindt zich in het 

2. 
Op 23 november 2015 werd een pv opgemaakt wegens het uitvoeren van werken in strijd met 
deze vergunning. In de voortuin stond een onvergunde lichtreclame. Het bestaande 
achterliggend gebouw bleek ingericht om iemand te laten wonen. Dit gebouw is vergund als 
bureel. Links van het restaurant, in de bouwvrije strook, werd een gebouw opgemetst met plat 
dak en een naastgelegen afdak. De voorschriften van het BPA werden niet nageleefd nu er 
geen bouwvrije zij delinkse zone van 3 meter werd gerespecteerd. Bijna het volledige perceel 
achter het restaurant werd bovendien voorzien van klinkers en tegels. Dit was eveneens in 
strijd met het BPA. Op de zolderverdieping van het restaurant werd een inpandig terras 
gebouwd in strijd met de vergunning. 

Op 2 december 2015 werd vastgesteld dat nieuwe vergunningsplichtige werken werden 
uitgevoerd en werd er een stakingsbevel opgehangen. De werken betroffen het verharden van 
de voortuinstrook en het inrichten van een speeltuin in de voortuinstrook. Het stakingsbevel 
werd bekrachtigd op 10 december 2015. 

Beklaagde verklaarde op 7 december 2015 dat hij dringend parkeerplaats nodig had voor zijn 

zaak. 
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Alle andere zaken hadden een parking vooraan dus waarom hij niet. Hij had de werken zelf 
uitgevoerd. Hij dacht dat er geen vergunning voor nodig was. Hij ging proberen regulariseren. 

3. 
Op 16 september 2016 werd een regularisatievergunning afgeleverd voor het inpandig terras, 
aanleggen van de tuin (deel verharding wordt uitgebroken, er blijft een terras van 99 m2 over 
en een pad), twee parkeerplaatsen in de voortuin en het bouwen van een bijgebouw (nieuwe 
bouw aan de linkerkant wordt afgebroken en aangebouwd aan het hoofdgebouw zodat er drie 
meter vrij blijft). Voor de aanleg van de voortuinstrook en het plaatsen van de publiciteit werd 
expliciet geen vergunning verleend wegens een gebrek aan gegevens. Hiervoor diende 
eventueel een nieuwe vergunning te worden ingediend. Van de vergunning mocht enkel 
gebruik gemaakt worden indien alle overtredingen hersteld werden binnen een termijn van 
drie maanden na het verlenen van de vergunning. 

Op 27 maart 2017 werd vastgesteld dat de bouwovertredingen niet werden hersteld. In de 
tuin waren de niet-vergunde verhardingen nog niet uitgebroken, noch het bijgebouw. Voor de 
aanleg van de voortuin en de publiciteit werd nog geen regularisatieaanvraag ontvangen. 

4. 
Op 27 april 2017 werd de architect van het architectenbureau 
ondervraagd. Hij verklaarde dat hij de opdracht tot bouw van een resta urant met 
woongelegenheid had gekregen van en zijn vrouw In het jaar 
2015 werd er een pv opgesteld aangaande stedenbouwkundige inbreuken. Zij hadden het 
gebouw afgewerkt in 2013. Blijkbaar waren er daarna werken uitgevoerd waarvan zij niets 
wisten. Dit met uitzondering van de plaatsing van een dak!<apel. Hij wist niet dat hiervoor een 
vergunning vereist was. Hij wist niet wie of wanneer het onvergunde bijgebouw had/was 
gebouwd. 

s. 
Beklaagde werd verhoord op 16 september 2017. Hij is de eigenaar van de pizzeria 
in de Hij verklaarde dat het oand verbouwd was in 
samenwerking met aannemer en architect Op 21 augustus 2017 
werd er nog een nieuwe aanvraag ingediend bij de stad voor de parking en een stuk 
verharding. Het lichtgevende reclamepaneel stond er nog maar gaf nu minder licht. De 
verharde strook vooraan zou verdwijnen, evenals het bijgebouw. Op het nieuwe plan staat het 
bijgebouw tegen het gebouw. Indien hij geen vergunning zou krijgen, dan zou hij alles 
afbreken. 

Op 11 december 2017 werd de regularisatievergunning geweigerd. De aanvraag betrof het 
aanleggen van parkeerplaatsen en het plaatsen van een LED-publiciteitsbord. 

Op 30 mei 2018 was er nog geen herstel. 

6. 
Er werd vermoed dat er in een bijgebouw dat vergund was als bureel bewoning was. 
Mondeling werd de overtreder meegedeeld dat dit als bureel dienst moest doen. 
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Op s juli 2017 stelde de inspectie RWO Oost-Vlaanderen vast dat het gebouw gelegen aan de 
parking van recreatiedomein dat vergund was als burelen 
omgevormd werd tot een woongelegenheid. In deze woonst verbleef een uitgeprocedeerd 
gezin met vier kinderen waarvan de vader werkte in het restaurant. De woonst was niet 
conform de Wooncode en was onaangepast voor de grootte van het gezin. Er werd een 
procedure ongeschikheid/onbewoonbaarheld opgestart. Op de zolder woonde tevens een 
man, 

Op 29 januari 2018 verklaarde beklaagde dat de man van het Kosovaars gezin reeds in zijn 
keuken werkte sinds december 2016. Hij had gevraagd om daar te mogen wonen en beklaagde 
had ingestemd. Zij moesten geen huur betalen. De ganse familie is in juli 2017 na de controle 
vertrokken naar Kosovo. 
Ook werkt bij hem en woonde er zonder huur te betalen. Hij is terug naar 
Frankrijk. Nu woonde er niemand. 

7. 
Op 30 mei 2018 werd nog steeds geen bewoning vastgesteld in het achterliggend gebouw. Er 
was renovatie aan de gang. Uit deze renovatie bleek echter dat de woonfunctie zou behouden 
blijven. De eigenaar gaf aan dat het de bedoeling was om een moderne woning te maken waar 
hij zelf zou intrekken. Hiervoor was geen vergunning verleend en een woning in het bijgebouw 
is bovendien onvergunbaar. 

Volgende reeds eerder vastgestelde misdrijven waren nog aanwezig: verharding in 
voortuinstrook, speeltuin in voortuinstrook, publiciteitsbord in voortuinstrook, vrijstaand 
bijgebouw links van het restaurant, terras achteraan. 

Op 30 mei 2018 werd een nieuwe overtreding vastgesteld. Boven het restaurant was maar één 
woongelegenheid vergund, maar er bleken nu twee woongelegenheden te zijn. Op het tweede 
verdiep woonde eerste beklaagde met zijn familie. Op het eerste verdiep een niet verwante 
persoon die ingeschreven werd op 12 mei 2017. 

8. 
Bij brief van 14 december 2018 werd een hertelvordering Ingeleid bij het parket van de 
burgemeester van de stad . Er is een positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering gevoegd. Het betreffen deels aanpassingswerken, deels herstel in 
oorspronkelijke staat. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van constructies 
zonder vergunning (speelzone, reclamebord, publiciteit, bijgebouw), aanbrengen van 
verhardingen, functiewijziging van bureel naar woongelegenheid en het opsplitsen van een 
woning zonder vergunning. 
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2. 
Op de zitting van 4 november 2019 verklaarde beklaagde dat er voor alles een 
regularisatieaanvraag werd ingediend en hij enkel en alleen nog wachtte op de vergunning. De 
behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de zitting van 10 februari 2020. 

Op 17 januari 2020 werd er een nazicht gedaan door het team vergunnen van de stad 

Het bijgebouw links werd aangepast en bevond zich nu op 3 meter van de grens zoals 
afgesproken. 
De voortulnstrook werd aangepast. Het enige wat nog niet conform was, was dat er 
werd afgesproken om de toegangsbreedte te versmallen naar 4,50 meter. Dit werd nu 
bewerkstelligd door het plaatsen van verplaatsbare bloembakken, terwijl de 
versmalling een vaste constructie vereist. 
Een deel van het terras achteraan werd bedekt met matten. Omdat de verharding 
(onder de matten) blijft liggen is hier nog steeds een vergunning voor vereist. 
Het bijgebouw achteraan wordt niet meer gebruikt als woning maar als berging. De 
wooninrichting is echter nog niet volledig verwijderd (onder meer bad). 
De verharding achteraan het bijgebouw werd verwijderd. {kant 
Afdak aan de voorzijde van het achterliggende bijgebouw is verwijderd. 
De woning is nog steeds opgedeeld In drie entiteiten (restaurant+ 2 appartementen). 

Beklaagde bleek een vergunningsaanvraag gedaan te hebben op 3 september 2019. Dit dossier 
werd stopgezet wegens onvolledigheid. 
Op 19 november 2019 en 22 november 2019 werd er samen met het team en aanvrager 
geprobeerd om een nieuw dossier in te dienen, maar dit lukte niet omdat niet alle stukken er 
waren en omdat beklaagde zijn identiteitskaart niet bijhad. 
Er werd besloten dat enkel nog de bloembakken moesten vervangen worden door een vaste 
constructie en het bad in het bijgebouw achteraan moest worden verwijderd. Daarnaast moest 
nog een vergunning gevraagd worden voor alle niet-vergunde verhardingen, het 
bijgebouw/keuken links en de opdeling van de woning. 
Op 21 januari 2020 werd een vergunningsaanvraag gedaan voor alle niet-vergunde 
verhardingen en het bijgebouw/keuken links. Enkel voor de opdeling moest nog een 
vergunningsaanvraag worden ingediend. 

Op de zitting van 10 februari 2020 verklaarde beklaagde dat het bad werd verwijderd en de 
toegangsbreedte werd aangepast. Alleen de opdeling van de woning was nog niet helemaal in 
orde. De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de zitting van 14 september 2020. 

Op 18 augustus 2020 werd nazicht gedaan door de toezichthouder van de stad 
Naast de reeds gedane vaststellingen op 17 januari 2020 werd vastgesteld dat het bad weg 
was. De woning kon niet worden bezocht maar er stond nog steeds een niet verwante persoon 
ingeschreven 1 1 en er nog verschi llende bellen waren zodat er vermoed werd dat 
er nog steeds opgedeeld was. 
Er diende aldus nog een regularisatieaanvraag te gebeuren voor de verharding, de keuken links 
en de opdeling van de woning. Het team had beklaagde steeds bijgestaan om een aanvraag in 
te dienen maar hij slaagde er niet in om een volledig dossier aan te stellen. Er werd hem 
aangeraden om een landmeter of architect in te schakelen. 
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Blijkbaar had hij nadien als landmeter aangesteld, maar deze landmeter begreep 
zijn opdracht niet. Op 12 augustus 2020 had het team de landmeter ingelicht over wat er 

diende te gebeuren. 

Op de zitting van 14 september 2020 verl<laarde beklaagde dat hij een nieuwe vergunning had 
aangevraagd. Binnen 2 à 3 weken ging alles in orde zijn. De behandeling van de zaak werd 
uitgesteld naar de zitting van 8 februari 2021. 

Op 13 januari 2021 was de toezichthouder opnieuw ter plaatse geweest. Er was niets 
veranderd sinds 18 augustus 2020. stond nog steeds ingeschreven. Er werd wel 
een nieuwe aanvraag gedaan op 15 januari 2021. Dit dossier werd nog niet nagegaan op 
volledigheid. Op het eerste zicht betrof dit enkel de buiteninrichting en niet de opdeling. 

3. 
Op de zitting van 8 februari 2021 verklaarde beklaagde dat alles in orde was. woonde op 
de eerste verdieping. Hij verklaarde dat de stad hem niet helpt en hij steeds zijn 

best had willen doen. 

Ten gronde heeft beklaagde de tenlasteleggingen op de zitting van 8 februari 2021 niet 
betwist. Gelet op de duidelijke vaststellingen zijn alle tenlasteleggingen voor beklaagde 

bewezen. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één straf 
op voor de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, 8.2, C, D.1 en D.2 samen, 

met name de zwaarste. 

Bij de straftoemeting 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, zijn gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

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

2. 
Beklaagde stoorde zich niet aan de vergunningsplicht en plaatste constructies en verhardingen 
zonder vergunning. Hij wijzigde bovendien de functie van een bureel naar woongelegenheid, 
deelde een zolderverdieping op in meerdere kamers en richtte een bijkomende 
woongelegenheid in op de tweede verdieping. Hij plaatste zijn eigen belangen boven die van 
een goede ruimtelijke ordening. 
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3. 
Beklaagde Is 51 jaar oud en werd in het verleden viermaal veroordeeld voor 
verkeersinbreuken. Gelet op het grote aantal Inbreuken en het nog steeds niet volledig bereikte 
herstel Is de hierna bepaalde geldboete voor beklaagde passend en noodzakelijk om hem de 
ernst van de feiten te doen inzien en hem ervan te weerhouden nieuwe feiten te plegen. De 
rechtbank wijst er ook op dat beklaagde door de verhuur van niet vergunde 
woongelegenheden wederrechtelijk inkomsten kon bekomen. Gelet op het gebrek aan 
gegevens over deze huurprijzen en aangezien het openbaar ministerie geen verbeurdverklaring 
vordert, kan de rechtbank de vermogensvoordelen niet verbeurd verklaren. 

Uit het dossier blijkt geenszins dat de stad hem nergens bij hielp, Integendeel. 
Beklaagde werd meermaals geholpen in de hoop een correcte aanvraag te kunnen doen. Er 
werd ook door het parket lange tijd gewacht om tot dagvaarding over te gaan. Beklaagde kreeg 
op de verschillende zittingen van deze rechtbank vele kansen om tot herstel over te gaan. 
Beklaagde moet beseffen dat de Inspanningen van al deze overheidsdiensten, politie en justitie 
ook een aanzienlijke kost met zich meebrengen. 
Steeds opnieuw werd vastgesteld dat er te weinig gebeurde en er slechts 
regularisatieaanvragen werden gedaan die ofwel onvolledig waren ofwel voor slechts een deel 
van de inbreuken golden. Beklaagde dient te beseffen dat hij zich degel ijk moet laten bijstaan 
Indien hij zelf onvoldoende zicht heeft op de wetgeving inzake stedenbouw. 

4. HERSTEL 

De burgemeester van de stad en het openbaar ministerie vorderen het herstel, 
deels aanpassingswerken en deels herstel in oorspronkelijke staat. De herstelvordering van de 
burgemeester van de Stad verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. De Hoge Raad wijst er op dat er t er plaatse een te druk bebouwings-, 
verhardings- en bewoningsprogramma werd doorgevoerd waardoor de draagkracht van het 
perceel werd overschreden. De inrichting die aan het perceel werd gegeven is 
onoordeelkundig en visueel-vormelijk storend. 

De burgemeester vordert het herstel in de oorspronkelijke staat voor wat betreft de 
bijkomende woongelegenheden, de constructie in de zijtuin, de publiciteit aan de voorgevel en 
in de voortuin en de aanleg van de voortuinstrook. Voor de verharding in de achtertuin 
volstaan aanpassingswerken: de niet-vergunde verharding moet Inclusief fundering worden 
verwijderd. 

Gelet op de reeds gedane vaststellingen van gedeeltelijk herstel Is de herstelvordering thans 
gedeeltelijk zonder voorwerp. Er ligt thans enkel geen bewijs voor van het herstel in 
oorspronkelijke staat voor wat betreft de voortuinstrook, de verharding achteraan, het 
gebouw in de zijtuin en de bijkomende woongelegenheden in de appartementen in het 
hoofdgebouw. 

Voor wat betreft de voortuin volstaan aanpassingswerken, namelijk de versmalling van de 
toegangsbreedte tot 4,5 meter met vaste constructies in plaats van met verplaatsbare 
bloembakken. 
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Voor wat betreft het bijgebouw/keuken in de zijtuin links, de niet vergunde verhardingen 
achteraan kan enkel de afbraak volstaan als herstel, behoudens een eventuele tussengekomen 

(en uitgevoerde) regularisatievergunning. 

Wat betreft de opdeling van de woning (hoofdgebouw) In verschillende appartementen moet 
het oorspronkelijk herstel worden gevorderd zoals hierna bepaald. 

De herstelvordering is voor hetgeen nog rest voldoende gemotiveerd, wettig en niet kennelijk 
onredelijk. Ze is gegrond. Het betalen van een meerwaarde volstaat niet om de plaatselijke 
ordening te herstellen. 

Overeenkomstig artikel 6.3.4 §1 VCRO dient te worden beslist dat zowel de gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur als de burgemeester van de stad imbtshalve in de 
uitvoering van het herstel kunnen voorzien indien beklaagde in gebreke blijft. 

De burgemeester en het openbaar ministerie vorderen de niet-nakoming van het bevel tot 
uitvoering van het herstel te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

Gelet op het talmen van beklaagde in het verleden om volledig een einde te stellen aan de 
wederrechtelijke toestand veroorzaakt door het misdrijf wordt terecht de verbeurte van een 
dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot herstel. De hierna uitgesproken 
modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van beklaagde om hiertoe zelf 
over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke beklaagde reeds kon overgaan tot de uitvoering van het herstel 
en iets ruimere termijn welke hem thans hiertoe nog wordt verleend brengen mee dat er geen 
reden is om bij toepassing van art.1385bis, laatste alinea Ger.W. nog een zekere termijn te 
bepalen waarna de veroordeelde pas de dwangsom zal verbeuren. 

s. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

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

6. 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, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 65, eerste lid, 66; 
Wet van 5 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 justi tie 
(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). 
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BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENS PRAAI( ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlasteleggingen A.1, A.2, 
A.3, A.4, B.1, B.2, C, D.1 en D.2; 

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

veroordeelt beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 4.000,00 
EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

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

Bijdragen - vergoeding• kosten 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van 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 opzettelijke gewelddaden; 

legt 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 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; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
297101 euro. 
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HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering van de burgemeester van de stad 
openbaar ministerie toelaatbaar en deels gegrond zoals hierna bepaald; 

en het 

verklaart de herstelvordering zonder voorwerp voor wat betreft de woongelegenheid 
die werd opgericht in het bureel achteraan, de reclame aan de voorgevel en in de 
voortuinstrook en de speelzone in de voortuin; 

beveelt aan het herstel van het perceel en de woning in de 
in (behoudens een tussengekomen bekomen vergunning die ook 

effectief werd uitgevoerd), meer concreet en beperkt tot: 

o het uitvoeren van aanpassingswerken in de voortuin door het beperken van de 
toegangsbreedte tot 4,5 meter met een vaste constructie ipv verplaatsbare 
bloembakken; 

o het uitvoeren van aanpassingswerken aan de verhardingen in de achtertuin, 
namelijk het uitbreken van verhardingen tot er slechts maximaal 20 % van de 
strook is bezet en het totaal aan verharding achteraan niet meer is dan 50 m2 

(conform het BPA), het legaal verwijderen van de hierdoor ontstane 
afvalstoffen en de vrijgekomen delen aanvullen met zuivere teelaarde en 
beplantingen; 

o het slopen van het bijgebouw links inclusief fundering en legale afvoer van de 
afbraakmaterialen en bouwput opvullen met teelaarde; 

o het wegnemen van de inrichting tot woongelegenheden In de bijkomende 
niet-vergunde appartementen (concreet het wegnemen van bijgeplaatste 
keukens en sanitair) alsook het verwijderen van deurbellen en brievenbussen 
tot er slechts één deurbel en één brievenbus is; het aldus terugbrengen van de 
woning naar een ééngezlnswonlng zoals destijds vergund. 

bepaalt ten aanzien van beklaagde de termijn voor de uitvoering van de werken op 18 
maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen; 

zegt voor recht dat een dwangsom van 50 euro zal verbeuren per dag 
vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te rekenen vanaf het verstrijken 
van een termijn van achttien maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal 
hebben verkregen, wat geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis 
Gerechtelijk Wetboek; 

zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig art. 6.3.6 VCRO de 
stedenbouwkundig inspecteur of de burgemeester van de . stad 
onmiddellijk met een beveiligde zending ervan op de hoogte brengt als hij de 
opgelegde herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd; 
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zegt voor recht dat de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de stad 
indien de veroordeelde in gebreke blijft om de bevolen herstelmaatregel 

binnen de gestelde termijn vrijwillig uit te voeren, zelf in de uitvoering ervan kunnen 
voorzien, overeenkomstig art. 6.3.4 §1, op kosten van de veroordeelde. 

OP BURGERLIJI{ 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 ACHT MAART TWEEDUIZEND 
EENENTWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
fvter5ijStar-içj vap,griffler 

substituut-procureur des l<onings 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar Ministerie. 
Dendermonde, de O 9 MAART 2021 

De griffier-hoofd van-dienst, 

gnmer-noora vaJflfl1enst 




