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OPENBAAR MINISTERIE
vertegenwoordigd door K. Everaerts, substituut-procureur des Konings

EISERS TOT HERSTEL 

DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR van de afdeling Handhaving 
voorheen de Gewestelijk  Stedenbouwkundige Inspecteur bevoegd voor het grondgebied
van de provincie Vlaams-Brabant
met kantoor te 3000 Leuven, Diestsepoort 6 bus 93

vertegenwoordigd door Mr.  loco Mr. , advocaat te

DE BURGEMEESTER VAN DE STAD  
met kantoor te 

vertegenwoordigd door Mr.  loco Mr. , advocaat te

BEKLAAGDEN

2697

2698

2699

2700

1)  (RRN )
geboren te  op
van Belgische nationaliteit
wonende te 

bijgestaan door Mr. , advocaat te 

2)  (RRN )
geboren te  op
van Belgische nationaliteit
wonende te

vertegenwoordigd door Mr , advocaat te 

3)  (RRN
geboren te  op 
van Belgische nationaliteit
wonende te 

vertegenwoordigd door Mr. , advocaat te .

4) 
met ondernemingsnummer
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

vertegenwoordigd door Mr  advocaat te .
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1 TENLASTELEGGINGEN

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het Strafwetboek:

A
bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij
na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van
de vergunning, hiernavermelde handelingen, zoals   bepaald  bij   artikel 4.2.1.7° (het opsplitsen van
een woning  of  het  wijzigen in  een gebouw van het  aantal  woongelegenheden die  hoofdzakelijk
bestemd zijn  voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het  gaat om een
eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of   een al dan niet gemeubileerde
kamer),

namelijk de eengezinswoning gelegen in het hierboven vermeld pand opgedeeld te hebben in 10
afzonderlijke woongelegenheden

 (de eerste),  (de tweede),  (de
vierde), 
te  op het perceel gelegen te     in
de periode van   1 januari 2009   tot en met   28 maart 2011  , op een niet nader bepaalde datum

B
bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning,  hetzij in strijd met de vergunning, hetzij
na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van
de vergunning, hiernavermelde handelingen, zoals   bepaald  bij   artikel 4.2.1.7° (het opsplitsen van
een woning  of  het  wijzigen in  een gebouw van het  aantal  woongelegenheden die  hoofdzakelijk
bestemd zijn  voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het  gaat om een
eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of   een al dan niet gemeubileerde
kamer),

namelijk  de eengezinswoning gelegen in het  hierboven vermeld pand opgedeeld te hebben in 7
afzonderlijke woongelegenheden

 (de derde), 
te  op het perceel gelegen te 

   in  de  periode  van    22  februari  2011   tot  en  met    27  september  2011  ,  op  een  niet  nader
bepaalde datum

C
bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij
na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van
de vergunning, hiernavermelde handelingen, zoals  bepaald  bij  artikel 4.2.1.7° (het opsplitsen van
een woning  of  het  wijzigen in  een gebouw van het  aantal  woongelegenheden die  hoofdzakelijk
bestemd zijn  voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het  gaat om een
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eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of  een al dan niet gemeubileerde
kamer),

namelijk  de eengezinswoning gelegen in het  hierboven vermeld pand opgedeeld te hebben in 6
afzonderlijke woongelegenheden

 (de eerste),  (de tweede),  (de
vierde), 
te , op het perceel gelegen te     in de
periode van   24 januari 2012   tot en met   3 mei 2012  , op een niet nader bepaalde datum

D
bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij
na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van
de vergunning, hiernavermelde handelingen, zoals   bepaald  bij   artikel 4.2.1.7° (het opsplitsen van
een woning  of  het  wijzigen in  een gebouw van het  aantal  woongelegenheden die  hoofdzakelijk
bestemd zijn  voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het  gaat om een
eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of   een al dan niet gemeubileerde
kamer),

namelijk de eengezinswoning gelegen in het hierboven vermeld pand opgedeeld te hebben in 16
afzonderlijke woongelegenheden

 (de eerste),  (de tweede), 
te , op het perceel gelegen te 

 en    in de periode van   7 december 2011   tot en met   26 juni 2012  , op een niet nader
bepaalde datum

En  de  eerste,  de  tweede  en  de  vierde  beklaagde  wegens  de  tenlasteleggingen  C  en  D  zoals
hierboven  nader  omschreven  onder  andere  te  horen  veroordelen  tot  de  bijzondere
verbeurdverklaring van:

*54 000 euro (minimaal berekend overeenkomstig nav. PV  d.d. 25 oktober 2014 op basis
van de verklaringen van eerste beklaagde), lastens ;

*29 800 euro (minimaal berekend in nav. PV  d.d. 27 november 2012 op basis van de
huurcontracten  (5960  euro  per  maand  x  5  maanden),  lastens   en  

 ieder voor 1/2 van dit totaal;

2 PROCEDURE

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 13 september 2019.

De bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden nageleefd.

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar Ministerie en
de aanwezige partijen.
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Er werd voldaan aan het voorschrift van artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
meer bepaald de overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor en de inschrijving in
het vergunningsregister.

De strafvordering is regelmatig ingesteld en is ontvankelijk.

3 BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1 Algemeen

3.1.1
De  beklaagden  moeten  zich  in  verschillende  samenstelling,  als  dader  of  mededader,  voor  de
strafrechtbank verantwoorden voor het begaan van inbreuken op artikelen 6.1.1.1° en 4.2.1.7° van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.

Meer specifiek:

– worden de beklaagden  en  vervolgd voor de feiten
onder A en C. De beklaagden  en  waren de afgevaardigde
bestuurders van de , die het vruchtgebruik had gedurende 20 jaar, en naakte eigenaars
van het pand dat betrekking heeft op tenlastelegging A. Wat het pand betreft dat betrekking
heeft  op  tenlastelegging  C,  was  de   eigenaar  en  waren   en

 de afgevaardigde bestuurders van deze vennootschap;
– wordt de beklaagde  vervolgd als eigenaar voor de feiten onder B;
– worden de beklaagden  en  vervolgd elk als eigenaar voor de

helft van de panden met betrekking tot de feiten onder D.

De feiten onder A hebben betrekking op een onroerend goed, gelegen te 
 waarbij  de strafbaar gestelde periode wordt bepaald van 1

januari 2009 tot en met 28 maart 2011, op een niet nader bepaalde datum.

De feiten onder B hebben betrekking op een onroerend goed, gelegen te
, waarbij de strafbaar gestelde periode wordt bepaald

van 22 februari 2011 tot en met 27 september 2011, op een niet nader bepaalde datum.

De feiten onder C hebben betrekking op een onroerend goed, gelegen te
,  waarbij  de  strafbaar  gestelde  periode  wordt  bepaald  van

24 januari 2012 tot en met 3 mei 2012, op een niet nader bepaalde datum.

De feiten onder D tot slot hebben betrekking op een onroerend goed, gelegen te 
, waarbij de strafbaar gestelde periode

wordt bepaald van 7 december 2011 tot en met 26 juni 2012, op een niet nader bepaalde datum.

3.1.2
Meer  concreet  wordt  aan  de  beklaagden  verweten  dat  zij  de  hierboven  vermelde  onroerende
goederen  wederrechtelijk  hebben  omgevormd  van  een  ééngezinswoning  naar  een  pand  met
meerdere  afzonderlijke  woongelegenheden,  waarbij  per  tenlastelegging  het  aantal
woongelegenheden werd opgenomen.
3.1.3
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Daarnaast wordt ook bij  schriftelijk vordering van het Openbaar Ministerie de verbeurdverklaring
gevorderd van wederrechtelijk verkregen voordelen op grond van de feiten onder tenlasteleggingen
C en D lastens de beklaagde  van 54.000 euro, lastens  van 14.950 euro en
lastens  van 14.950 euro.

3.2 Grond van de zaak

3.2.1
De  vordering  van  het  Openbaar  Ministerie  met  betrekking  tot  de  verbeurdverklaring  van
wederrechtelijk verkregen voordelen lastens de beklaagde  op grond van de feiten onder
tenlastelegging D, is onontvankelijk. Deze beklaagde  wordt immers niet vervolgd voor de
feiten onder tenlastelegging D.

3.2.2
De verschillende onroerende goederen zijn gelegen in woongebied.

3.2.3
De feiten onder tenlasteleggingen A en C, ten aanzien van ,  en

, met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te
 en te 

3.2.3.1
Het onroerend goed gelegen te 

De  beklaagde   was  vanaf  de  aankoop  van  het  onroerend  goed  op  3  februari  2009
vruchtgebruikster gedurende 2 jaar en de beklaagden  en  waren
onverdeelde naakte eigenaars van het onroerend goed.

Het  onroerend goed waarvan sprake werd  aangekocht  op 3  februari  2009,  waarbij  een verkoop
volgde op 30 mei 2011.

De vaststellingen vonden plaats op 28 maart 2011. Deze werden opgenomen in een proces-verbaal
met gevoegd fotodossier én plan. Deze vaststellingen gelden tot het bewijs van het tegendeel. Het
tegendeel wordt niet aangetoond.

Daarbij  is  het  van belang dat de vorige eigenaars allen werden verhoord.  Zij  bevestigen dat het
onroerend goed waarvan hierboven sprake op het ogenblik van de verkoop een eengezinswoning
betrof.

De materialiteit van de feiten van tenlastelegging A staat dan ook vast.

Ten  aanzien  van  de  beklaagden   en   zijn  de  feiten  van
tenlastelegging A voldoende bewezen, met dien verstande dat de incriminatieperiode wordt beperkt
van 3 februari  2009 tot  28 maart  2011.  De eigendomsoverdracht van het  onroerend goed vond
immers plaats op 3 februari 2009.

De  is een rechtspersoon. Ondanks het feit dat de wet van 11 juli 20181 (in werking getreden

1   Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van 
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op 30 juli 2018) artikel 5 van het Strafwetboek heeft gewijzigd, moet toepassing gemaakt worden
van artikel 5 van het strafwetboek, zoals dit van toepassing was voorafgaand aan de wet van 20 juli
2018. 

Artikel 2 van het Strafwetboek bepaalt immers dat geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die
bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd.

Het (oude) artikel 5 van het Strafwetboek bepaalde in het eerste en tweede lid:

“Een  rechtspersoon  is  strafrechtelijk  verantwoordelijk  voor  misdrijven  die  hetzij  een
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn
belangen,  of  die,  naar  blijkt  uit  de  concrete  omstandigheden,  voor  zijn  rekening  zijn
gepleegd.

Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden
van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft
begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens
en willens heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden
veroordeeld.”

Uit het (oude) artikel 5 lid 1 van het Strafwetboek volgt dat de rechtbank een rechtspersoon enkel
strafrechtelijk verantwoordelijk kan stellen voor een misdrijf wanneer hij bij die rechtspersoon de
aanwezigheid  van  de  voor  dat  misdrijf  vereiste  misdrijfbestanddelen  vaststelt.  Daartoe  dient  de
rechtbank vast te stellen dat de rechtspersoon een positieve daad van deelneming aan dat misdrijf of
een als dusdanig geldend verzuim heeft gepleegd (materieel misdrijfbestanddeel) en dat hij heeft
gehandeld  met  het  vereiste  deelnemingsopzet  of  onachtzaam  is  geweest  (moreel
misdrijfbestanddeel).2

De  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid  van  de  rechtspersoon  is  geen  objectieve
verantwoordelijkheid. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid moet steeds in concreto beoordeeld worden aan de hand
van de feitelijke gegevens en omstandigheden. Het bewijs van het moreel element van de ten laste
gelegde feiten onder A, wordt niet geleverd ten aanzien van deze rechtspersoon.

In welke mate de beklaagde  een positieve daad van deelneming zou hebben gesteld aan de
feiten  onder  A  die  ten  laste  worden  gelegd,  wordt  niet  aangetoond.  Ook  wordt  er  geen
gekwalificeerde onthouding in hoofde van deze beklaagde  aangetoond. Het louter stilzitten,
levert  het  bewijs  niet  op  van  een  onthouding  die  enkel  zou  kunnen  worden  uitgelegd  als  een
positieve aanmoediging tot het plegen van de feiten die ten laste worden gelegd.

Op grond van bovenstaande elementen, wordt de beklaagde  dan ook vrijgesproken voor de
feiten onder tenlastelegging A.

Besluit: 
De rechtbank verklaart de feiten onder A bewezen lastens de beklaagden  en

Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft, BS 20 juli 2018 (in 
werking getreden op 30 juli 2018).

2  Zie bijvoorbeeld in dezelfde zin Cass. 21 oktober 2014, Arr.Cass. 2014, afl. 10, 2300 en  Cass. 29 december 
2015, A.R. nr. P.14.1169.N <www.cass.be>.
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, waarbij de incriminatieperiode wordt beperkt van 3 februari 2009 tot 28 maart 2011,
maar niet bewezen lastens de beklaagde .

3.2.3.2 
Het onroerend goed, gelegen te  .

Het onroerend goed waarvan sprake werd aangekocht op 24 januari 2012.

De  was eigenaar van dit onroerend goed en  en  waren
de afgevaardigde bestuurders van deze vennootschap.

De vaststellingen dat het pand opgedeeld was in 6 woongelegenheden op 3 mei 2012 gebeurde door
middel van een proces-verbaal met gevoegd fotodossier. Een afschrift van 2 huurovereenkomsten
werd gevoegd aan dit proces-verbaal.

Wat dit onroerend goed betreft, staat het vast dat dit pand opgedeeld was in 6 woongelegenheden. 

Of deze opdeling gebeurde op last van of door de beklaagden ,  en
 in de strafbaar gestelde periode van 24 januari 2012 tot 3 mei 2012, blijkt echter niet

uit het strafonderzoek.

De beklaagde  verklaarde tijdens zijn verhoor dat er door hem geen opdeling werd
uitgevoerd. In zijn verklaring spreekt de beklaagde  van ‘schilderen en het plaatsen
van een nieuwe keuken op dezelfde plaats als de vorige’.

De vorige eigenaar kon niet worden bevraagd. Dit blijkt uit het strafdossier. De bewindvoerder over
de  goederen  van  de  vorige  eigenaar  die  tot  verkoop  overging  op  24  januari  2012,  werd  niet
verhoord.

Wat de feiten onder C betreft, stelt de rechtbank dan ook vast dat het bewijs niet geleverd werd dat
de  opdeling  gebeurde  op  last  van  of  door  de  beklaagden   en  

. De instandhouding ervan in de strafbaar gestelde periode is bovendien niet strafbaar
vermits het onroerend goed niet gelegen is ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

Besluit:
De beklaagden  en  worden dan ook vrijgesproken voor
de feiten onder tenlastelegging C.

3.2.4
De  feiten  onder  tenlastelegging  B  ten  aanzien  van  ,  met  betrekking  tot  het
onroerend goed gelegen te 

Het onroerend goed waarvan sprake werd aangekocht op 22 februari 2011.

De vaststellingen vonden plaats op 27 september 2011. Deze werden opgenomen in een proces-
verbaal  met  gevoegd  fotodossier  én  plan.  Deze  vaststellingen  gelden  tot  het  bewijs  van  het
tegendeel. Het tegendeel wordt niet aangetoond.
Daarbij is de inhoud van de melding die werd gevoegd aan het strafdossier van belang. Deze melding
kwam van de rechtstreekse buren van dit pand. Hieruit blijkt de bevestiging dat het onroerend goed
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waarvan hierboven sprake op het ogenblik van de verkoop een ééngezinswoning betrof.

Besluit:
De  feiten  onder  tenlastelegging  B  zijn  dan  ook  voldoende  bewezen  lastens  de  beklaagde  

 in de strafbaar gestelde periode  van 22 februari 2011 tot 27 september 2011.

3.2.5
De feiten onder tenlastelegging D ten aanzien van  en , met
betrekking  tot  de  onroerende  goederen  gelegen  te  ,

 en , waarbij de strafbaar gestelde periode wordt bepaald van
7 december 2011 tot en met 26 juni 2012, op een niet nader bepaalde datum.

De onroerende goederen waarvan sprake werden aangekocht op 7 december 2011.

Op 26 juni 2012 vond er een controle door de bevoegde ambtenaren plaats. Uit het proces-verbaal
van vaststellingen van deze datum bleek dat de beide panden met mekaar verbonden werden via
een  doorgang  in  een  verandastructuur.  Er  werd  vastgesteld  dat  dit  samengevoegd  pand  was
opgedeeld in 16 woongelegenheden op deze datum. De vaststellingen werden ondersteund door een
fotodossier met plan.

De  rechtbank  stelt  vast  dat  de  beide  beklaagden  niet  worden  vervolgd  de  beide  panden
wederrechtelijk met mekaar verbonden te hebben, noch voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode. 

Zij worden enkel vervolgd dit samengevoegd pand te hebben omgevormd van een ééngezinswoning
naar een pand met afzonderlijke woongelegenheden, met name 16 woongelegenheden.

Volgende elementen worden hieromtrent aangevoerd als bewijs:

– Voor het pand op nummer  was er geen inschrijving in het bevolkingsregister vanaf 1996 tot
2012, in het jaar 2012 waren er 9 inschrijvingen op dit adres.

– Voor het pand op nummer was dit onroerend tot 2009 bewoond door een gezin, bestaande
uit 3 personen, naast het bestaan van een handelsgelijkvloers.

– De voordeurbel werd veranderd, met 16 mogelijke onderverdelingen.
– De  verklaring  van  de  vaste  vertegenwoordiger  van  de  vorige  eigenaar   

.
– De vaststelling dat elke kamer een eigen cilinderslot had.

Deze hoger vermelde vaste vertegenwoordiger  deelde mee dat de  de
vermelde  panden  verkreeg  op  30  augustus  2011  door  overname  van  aandelen.  Volgens  

 werden  de  werken  uitgevoerd  ná  6  december  2011.  Hij  deelde  mee  dat  hij  de  huizen
bezocht en vaststelde dat deze waren samengevoegd op de eerste verdieping en werden gebruikt als
één woning.   Deze woning zou volgens  bewoond zijn door een normaal gezin met
enkele slaapkamers, een badkamer, keuken en badkamer. Op het gelijkvloers was er een bakkerij
volgens , de rest van de 2 woningen werd gebruikt als één woonhuis. De kamers waren
op het ogenblik dat hij dit bezocht voorzien van normale deuren zonder cilindersloten en 1 bel aan
de voordeur.

De boven vermelde elementen die worden aangehaald, vormen echter onvoldoende het bewijs dat
het  de  beide  beklaagden  waren  die  dit  samengevoegd  pand  hebben  omgevormd  van  een
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ééngezinswoning  naar  een  pand  met  afzonderlijke  woongelegenheden,  met  name  16
woongelegenheden, en dit in een periode van 7 december 2011 tot en met 26 juni 2012.

Uit  de  huurovereenkomsten  die  werden  bijgebracht,  blijkt  dat  de  verhuring  van  de
woongelegenheden een aanvang nam op  1 februari 2012.

De beide beklaagden werden eigenaar op 7 december 2011. Tussen 7 december 2011 en 1 februari
2012 was er een beperkte periode van iets meer dan 1 maand, inclusief de eindejaarsperiode. Dat
een opdeling van deze samengevoegde panden in 16 woongelegenheden in deze periode mogelijk
was  én  werd  uitgevoerd,  wordt  niet  aangetoond.  Het  louter  vervangen  van  sloten  van  kamers,
tezamen met de vernieuwing van het belsysteem aan de samengevoegde panden levert hiervan het
bewijs niet op.

In  welke  mate  de  verklaring  van   als  objectief  kan  worden  beschouwd,  blijft
onduidelijk. Hij is immers belanghebbende partij. Daarenboven blijkt niet uit zijn verklaring op welk
ogenblik  hij  de  samengevoegde  panden  zou  hebben  bezocht.  Relevant  hierbij  zijn  de  gevoegde
inschrijvingen in het bevolkingsregister. In het pand nummer  bleek dat er tot 2009 een gezin van 3
personen  woonachtig  was.  Voor  het  pand  nummer   werd  geen  leegstandsheffing  geheven,
ondanks het feit dat er in het pand vanaf 1996 tot 2012 geen inschrijving meer had plaatsgevonden.

Uit de stukken die door de beklaagden  en  worden bijgebracht 3,
blijkt dat de huisvestingsdienst van de  op 18 september 2018 het volgende meedeelde
omtrent het samengevoegd pand nummer  als volgt:

“Verklaring studentenhuis  (vroegere huisnummers ).Van
de studentenkamers van de hierboven genoemde studentenhuizen te  werden in de
archieven van de  huurcontracten van voor het jaar 2000 teruggevonden”.

Besluit:
Op grond van de bovenstaande elementen, worden de beide beklaagden  en 

 dan ook  vrijgesproken  voor  de feiten van  tenlastelegging  D,  en dit  op  grond  van
twijfel.

3.3 Straftoemeting

De rechtbank houdt bij het bepalen van de strafmaat rekening met de aard van de feiten en met de
persoonlijkheid van de beklaagden.

De rechtbank verklaart de feiten van tenlastelegging A, mits beperking van de  incriminatieperiode
van 3 februari 2009 tot 28 maart 2011,  bewezen ten aanzien van de beklaagden  en

 en de feiten van tenlastelegging B bewezen ten aanzien van de beklaagde 

De incriminatieperiode voor de feiten onder A eindigt op 28 maart 2011,  deze voor de feiten onder
B op 27 september 2011.

De feiten dateren van ondertussen meer dan 8 jaar geleden zodat de rechtbank een overschrijding
van de redelijke termijn aanvaardt in de zin van artikel 6 EVRM.

3  Stuk 10 van de beklaagden  en 
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De rechtbank houdt hiermee dan ook rekening bij de straftoemeting.

De  beklaagden   en   hebben  een  blanco
strafrechtelijk verleden. 

Rekening houdend met deze elementen, én met de overschrijding van de redelijke termijn in deze
zaak, spreekt de rechtbank lastens deze drie beklaagden een eenvoudige schuldigverklaring uit.

3.4 Kosten

De beklaagden  en  worden hoofdelijk veroordeeld tot 1/5e van
de kosten en de beklaagde  tot 1/10e van de kosten. De Staat wordt veroordeeld tot
1/2e van de kosten.

3.5 De vordering tot verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen

De  rechtbank heeft  hierboven  onder  punt  3.2.1  de  vordering  van  het  Openbaar  Ministerie  ten
aanzien van de  op grond van de feiten onder tenlastelegging D onontvankelijk verklaard.

De vorderingen van het Openbaar Ministerie tot verbeurdverklaring van wederrechtelijk verkregen
voordelen is  wat  de beklaagden  en  betreft gestoeld op de
feiten van tenlasteleggingen C en D, en deze wat de beklaagde  betreft gesteund op de feiten
van tenlastelegging C.

Rekening houdend met de vrijspraak van de beklaagden  voor
de feiten van de tenlasteleggingen C en D en de vrijspraak van de beklaagde  voor de feiten
van  tenlastelegging  C,  is  de  rechtbank  niet  bevoegd  te  oordelen  omtrent  deze  vorderingen  tot
verbeurdverklaring van het Openbaar Ministerie.

4 DE HERSTELVORDERING VAN DE BURGEMEESTER VAN DE STAD  EN VAN DE  
BURGEMEESTER VAN DE STAD 

Vooraf:
De  burgemeester  van de Stad zet  de herstelvordering  verder  die  werden ingeleid  bij  de
rechtbank overeenkomstig artikel 7.7.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

4.1
De  vorderingen  tot  herstel  met  betrekking  tot  het  onroerend  goed,  gelegen  te  

(feit A) en te .,
 (feit  C),  zijn  zonder voorwerp geworden.  Wat  het  pand gelegen aan de

 betreft,  werd  op  19  augustus  2016  door  de  Stad  een  voorwaardelijke
vergunning afgeleverd aan de huidige eigenaars voor het verbouwen van een ééngezinswoning. Op
17 april 2018 werd bij proces-verbaal vastgesteld dat de bouwovertredingen weggenomen zijn en
dat de afgeleverde vergunning van 19 augustus 2016 correct werd uitgevoerd. Wat het pand gelegen
aan de betreft, werden de beklaagden  en 
vrijgesproken voor de feiten van tenlastelegging C.
4.2 
De vordering tot herstel met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te
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,  en , is zonder voorwerp geworden
 en  werden vrijgesproken voor de feiten van tenlastelegging D.

4.3
De rechtbank dient nog te oordelen over de vordering tot herstel met betrekking tot het onroerend
goed   gelegen  te  ,
waarbij  de  feiten  onder  tenlastelegging  B  bewezen  werden  verklaard  ten  aanzien  van  

Wat dit pand betreft, werd door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid op 20 december 2012
positief advies verleend voor het gevorderde herstel. De herstelvordering werd op 4 februari 2013
ingeleid bij de procureur des Konings te Leuven.

De  vorderingen tot  herstel  die  werden geformuleerd  met  betrekking  tot  vermeld  pand,  worden
gehandhaafd. De vorderingen tot  herstel,  zoals  geformuleerd door de burgemeester van de Stad

 en deze van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zijn dezelfde. 

Ingevolge de beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams Brabant werd op 15 juli
2019 geoordeeld dat de vooraf verleende omgevingsvergunning aan de beklaagde 
door het College van burgemeester en schepenen van de Stad  van 25 maart 2019, geweigerd
werd.

De gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de Stad  vorderen de
veroordeling van de beklaagde  tot het uitvoeren van het herstel in oorspronkelijke
staat/staking van het strijdig gebruik, waarbij dit in concreto wordt geformuleerd. Een hersteltermijn
wordt gevorderd én een dwangsom wordt gevraagd.

Overeenkomstig  artikel  6.3.1  VCRO  beveelt  de  rechtbank,  ambtshalve  of  op  vordering  van  een
bevoegde overheid een meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren
en/of  de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of  het strijdig  gebruik te staken.  Dit
gebeurt met inachtneming van de volgende rangorde:

1°  als  het  gevolg  van  het  misdrijf  kennelijk  verenigbaar  is  met  de  goede  ruimtelijke
ordening, het betalen van een meerwaarde;
2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van
bouw- of aanpassingswerken;
3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestaand of de staking van het strijdig gebruik.

De  rechtbank stelt  vast  dat  de weerhouden feiten kennelijk  niet  verenigbaar  zijn  met  de goede
ruimtelijke ordening, waarbij ook het herstel van de goede plaatselijke ordening niet kan volstaan
door de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken.

De rechtbank stelt daarbij ook vast dat de schade niet kan worden hersteld door andere maatregelen
dan het herstel in de niet-wederrechtelijke staat. De herstelvordering is uitdrukkelijk gemotiveerd en
is daarenboven niet onwettig.

Het herstel van de plaats in de vorige toestand beoogt het herstel in de niet-wederrechtelijke staat.
Dit herstel wordt hierna verder concreet omschreven.
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De   uitvoeringstermijn  kan  worden  bepaald  op  12  maanden en  is  redelijkerwijze  voldoende  als
termijn  om  tot  uitvoering  van  de  herstelmaatregelen  over  te  gaan.  De  rechtbank  herleidt  de
dwangsom evenwel met betrekking tot de herstelvordering tot 100 euro per dag vertraging met een
maximum  van  20.000  euro  met  toepassing  van  artikel  1385  en  zegt  dat  de  dwangsom  pas  zal
verbeuren na verloop van 6 maanden vanaf de betekening van dit vonnis.

5 TOEGEPASTE WETTEN

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de toepassing
van de taalwet:

- de wetsartikelen zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen;
- artikelen 4.2.1,  6.3.1, 6.2.1.1° en 3° , 7.7.5 V.C.R.O;
- artikel 6 E.V.R.M.
- artikel 11, 12, 14, 16, 31 tot 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in

gerechtszaken
- artikel 4 en 21ter van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 66 van het Strafwetboek.

6 UITSPRAAK

De  rechtbank  beslist  op  tegenspraak van  de  beklaagden  
 en .

OP STRAFGEBIED

De  rechtbank  verklaart  de  vordering  van  het  Openbaar  Ministerie  met  betrekking  tot  de
verbeurdverklaring van wederrechtelijk verkregen voordelen lastens de beklaagde  op grond
van de feiten onder tenlastelegging D onontvankelijk.

De rechtbank verklaart de strafvordering voor het overige ontvankelijk en gegrond in de volgende
mate:

Ten aanzien van de 

De rechtbank verklaart de feiten van tenlasteleggingen A en C niet bewezen ten aanzien van de 
 en spreekt deze beklaagde  dan ook vrij.

De  rechtbank  verklaart  zich  niet  bevoegd  te  oordelen  omtrent  de  vordering  van  het  Openbaar
Ministerie  met  betrekking  tot de  verbeurdverklaring  van  wederrechtelijk  verkregen  voordelen
lastens de beklaagde  op grond van de feiten onder tenlastelegging C.

Ten aanzien van  
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De rechtbank verklaart de feiten van  tenlasteleggingen C en D niet bewezen ten aanzien van de
beklaagde  en spreekt deze beklaagde  dan ook vrij voor deze feiten
van tenlasteleggingen C en D.

De rechtbank verklaart de feiten van tenlastelegging A, mits beperking van de strafbare periode van
3 februari 2009 tot 28 maart 2011, bewezen ten aanzien van de beklaagde  en stelt
vast dat de redelijke termijn werd overschreden en spreekt voor deze bewezen verklaarde feiten van
tenlastelegging A de eenvoudige schuldigverklaring uit lastens deze beklaagde .

De  rechtbank  verklaart  zich  niet  bevoegd  te  oordelen  omtrent  de  vordering  van  het  Openbaar
Ministerie  met  betrekking  tot   de  verbeurdverklaring  van  wederrechtelijk  verkregen  voordelen
lastens de beklaagde  op grond van de feiten onder tenlastelegging C en D.

Ten aanzien van  

De rechtbank verklaart de feiten van  tenlasteleggingen C en D niet bewezen ten aanzien van de
beklaagde  en spreekt deze beklaagde  dan ook vrij voor deze
feiten van tenlasteleggingen C en D.

De rechtbank verklaart de feiten van tenlastelegging A, mits beperking van de strafbare periode van
3 februari 2009 tot 28 maart 2011, bewezen ten aanzien van de beklaagde  en
stelt  vast  dat de  redelijke termijn werd overschreden en spreekt voor deze bewezen verklaarde
feiten  van  tenlastelegging  A  de  eenvoudige  schuldigverklaring uit  lastens  de  beklaagde  

.

De  rechtbank  verklaart  zich  niet  bevoegd  te  oordelen  omtrent  de  vordering  van  het  Openbaar
Ministerie  met  betrekking  tot   de  verbeurdverklaring  van  wederrechtelijk  verkregen  voordelen
lastens de beklaagde  op grond van de feiten onder tenlastelegging C en D.

Ten aanzien van 

De rechtbank verklaart de feiten van tenlastelegging B bewezen ten aanzien van de beklaagde
 en stelt vast dat de redelijke termijn werd overschreden en spreekt voor deze bewezen

verklaarde feiten van tenlastelegging B de  eenvoudige schuldigverklaring uit lastens de beklaagde
.

De kosten

De rechtbank veroordeelt de beklaagden  en  hoofdelijk tot 1/5 e

van de kosten en de beklaagde  tot 1/10e van de kosten, de Staat wordt veroordeeld
tot 1/2e van de kosten, tot op heden begroot op 89,35 euro.

DE  HERSTELVORDERING  VAN  DE  GEWESTELIJK  STEDENBOUWKUNDIG  INSPECTEUR  EN  DE
BURGEMEESTER VAN DE STAD
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De rechtbank stelt vast dat de vorderingen tot herstel met betrekking tot de onroerende goederen,
gelegen  te   (feiten  van
tenlastelegging  A) en  te   (feit  van
tenlastelegging C) ten aanzien van de  en deze met
betrekking tot de onroerende goederen gelegen te , sectie

 (feiten van tenlastelegging D) ten aanzien van   en
 zonder voorwerp zijn geworden.

De vorderingen tot herstel met betrekking tot het onroerend goed  gelegen te 
 ten aanzien van  zijn

ontvankelijk en gegrond als volgt:

De rechtbank veroordeelt  met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te 
 tot:

– het terugbrengen van pand naar de oorspronkelijke toestand, met name een ééngezinswoning,
inclusief  het  verwijderen  van  alle  uiterlijke  teken  die  wijzen  op  niet-vergunde  entiteiten
waaronder aparte bellen, brievenbussen, binnen nummers, verbruikstellers;

– staking  van  het  strijdig  gebruik  van  het  onroerend  goed  als  pand  dat  wederrechtelijk  werd
opgedeeld in 7 afzonderlijke woongelegenheden.

Dit alles uit te voeren binnen een termijn van 12 maanden vanaf het in kracht van gewijsde gaan van
dit vonnis.

De rechtbank zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en
de burgemeester van de Stad ,   een dwangsom zal verbeuren van 100 euro
per dag vertraging in de naleving van deze veroordeling, te rekenen vanaf het verstrijken van een
termijn van 6 maanden na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank zegt tevens dat geen dwangsom zal worden verbeurd boven het bedrag van 20.000
euro.

Voor  het  geval   de  herstelmaatregelen  niet  binnen  de  gestelde  termijn  heeft
uitgevoerd, machtigt de rechtbank de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester
van  de  Stad   om  ambtshalve  in  de  uitvoering  ervan  te  voorzien  op  kosten  van

.

OP BURGERLIJK GEBIED

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

Dit eindvonnis moet overeenkomstig artikel 6.3.1 §6 van de Vlaamse Codes Ruimtelijke Ordening
ingeschreven worden op de kant van de overgeschreven dagvaarding op het 2e. Hypotheekkantoor
van  .

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 15 november 2019 door de rechtbank van eerste
aanleg Leuven correctionele zaken (kamer 21) samengesteld uit:
-  rechter,
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in aanwezigheid van een magistraat van het Openbaar Ministerie zoals vermeld in het proces-verbaal
van de terechtzitting,

met bijstand van , griffier.

               (get.)                               (get.) 




