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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

1. geboren te >o ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN: 

2. geboren te op i11geschreven 
te van Belgische nationaliteit, RRN: 

3. ~eboren te >P ingeschreven 
te van Belgische nationaliteit, RRN: 

beklaagd van: 

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

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, 
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, namelijk: 

op het perceel gelegen te 
!igendom van 

en van 
beiden wonende te 

kadastraal gekend als 

geboren te 
geboren te 

op 
op 

door een tuinberging met een oppervlakte van 57 m2 en een nokhoogte van 6,15m te hebben 
geplaatst op ongeveer 2m van de westelijke perceelsgrens en 2m van de noordelijke 
perceelsgrens in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 31 oktober 2013 
(art. 4.1. 1., 3° en 9°, 4.2.1., 1 °, a), 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 artikel 6.1.1. lid 1, 1° Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te in de periode van 1 lanuari 2014 (stuk 52) tot en met 20 augustus 2019 (datum 
staking werken - stukken 19, 61) 
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door 

Verzwarende omstandigheid voor 

met de omstandigheid dat voor wat betreft de tenlastelegging het in 
artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd 
door een instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de 
uitoefening van zijn beroep of activiteit onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur 
zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of 
een persoon die bij die verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn 
beroep, namelijk: als architect 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 28 juli 2021 overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid te Zij 
vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van de 
tenlasteleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de wetgeving 
inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven In het gemeentelijk vergunningenregister (art. 6.2.1. VCRO). 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de Nederlandse 
taal. 

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 19 
oktober 2021. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 15 maart 2022 en 20 
september 2022. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 20 september 2022: 

- dP. hP.rstP.lvorderende overheid, de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van 
vertegenwoordigd door meester advocaat te 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
procureur des Konings; 

substituut-
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de eerste beklaagde, in 
voorgedragen door hemzelf en bijgestaan door meester 

zijn middelen van verdediging, 
advocaat te 

< die de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling vraagt; 

de tweede beklaagde, in haar middelen van verdediging, voorgedragen 
door haarzelf en bijgestaan door meester advocaat te 

die de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling vraagt; 

de derde beklaagde, 
vertegenwoordigd door meester 

in ziin middelen van verdediging, 
advocaat te 

loco meester advocaat te 
die de opschorting van de uitspraak van de veroordeling vraagt; 

het positief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van de 
uitspraak van veroordeling voor de eerste en de tweede beklaagde en het negatief advies 
voor de derde beklaagde. 

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

De eerste en de tweede beklaarzde zijn eigenaars van het perceel gelegen te 
aan de Het perceel is gelegen in een 

bufferzone en in het Gewestplan 

Het pand nummer is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundirz erfäoed als 
zijnde 

Op 31 oktober 2013 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het verbouwen van 
een bestaande woning en bergplaats en het herbouwen van een afzonderlijke bergplaats. 

Op 11 oktober 2018 werd vastgesteld dat de vergunning op meerdere punten niet nageleefd 
werd. De eerste en de tweede beklaagde werden op 25 oktober 2018 aangemaand om voor de in 
uitvoering zijnde werken aan de woning en de tuinberging een omgevingsaanvraag in te dienen en 
tegen 1 mei 2019 de aardehopen in de voortuin te nivelleren. 

Op 11 april 2019 werd een voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend voor het regulariseren 
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van de woning en bergplaats. De tuin berging werd uit de vergunning gesloten. 

Naar aanleiding van een klacht in verband met twee met onkruid begroeide aardhopen in de 
voortuin werd op 20 augustus 2019 een inspectie verricht op het perceel door controleur 

De derde beklaagde was daarbij aanwezig in zijn hoedanigheid van architect. Er 
werd vastgesteld dat de werken aan de nieuw opgetrokken tuinberging voltooid waren: enkel het 
schrijnwerk van de ramen en deuren diende nog geplaatst te worden. De eerste en de tweede 
beklaagde hadden geen intentie om deze uit de vergunning gesloten constructie af te breken en 
de vergunde berging uit vergunning te realiseren. 

Gezien de tuinberging niet in aanmerking kon komen voor vergunning en er geen intentie was om 
deze uit te voeren zoals vergund, werd een proces-verbaal lastens de eerste en de tweede 
beklaagde opgesteld en een opsporingsonderzoek geopend. 

Foto's van de vaststellingen werden aan het strafdossier gevoegd. 

De eerste en de tweede beklaagde werden uitgenodigd voor verhoor. Enkel de eerste beklaagde 
bood zich aan voor verhoor. Hij verklaarde op 11 oktober 2019 samen met de tweede beklaagde 
de eigenaar te zijn en de opdracht te hebben gegeven voor het bouwen van het bijgebouw in de 
tuin. De werken namen een aanvang in 2014 en zijn nog niet volledig afgewerkt. Ze werken niet 
verder tot alles is goedgekeurd. De derde beklaagde betreft hun architect. Hij denkt in 
samenspraak met de aannemer en architect andere afmetingen aan het bijgebouw te hebben 
aangebracht omdat de plannen reeds twee jaar oud waren en daardoor een ander idee was 
ontstaan. Hij dacht niet dat het zo'n probleem zou zijn. Hij vroeg aan zijn architect om beroep aan 
te tekenen tegen de vergunning waarbij het bijgebouw uit de regularisatievergunning werd 
gesloten maar om een of andere reden is dat niet gebeurd. Hij wil de afbraak van het gebouw 
vermijden wegens de investering en het gegeven dat niemand er last van heeft. Hij krijgt niet veel 
hulp van de dienst stedenbouw om alles in regel te stellen en wenst alsnog tot een oplossing te 
komen. 

De derde beklaagde werd verhoord op 29 mei 2020. Hij verklaarde als architect de plannen te 
hebben opgesteld alsook het vergunningendossier en de regularisatie. Hij was tevens belast met 
het toezicht op de werf. Op vraag van de bouwheer heeft hij de tuinberging op een andere plaats 
gezet dan in de vergunde toestand. De bouwheer wist dat dit niet volgens de verleende 
vergunning was. Na de vergunning in 2013 heeft hij de bouwplannen van de tuinberging op vraag 
van de bouwheer aangepast, de bouwheer wist dat dit niet conform de vergunning was. Hij deed 
gewoon wat de bouwheer hem vroeg. De originele plannen van de vergunde toestand werden 
niet aan de aannemer getoond. 

verklaarde dat hij de bouwwerken heeft uitgevoerd volgens de verkregen 
bouwplannen. De architect zei tegen hem dat de vergunning aanwezig was. Hij heeft deze niet 
gezien of gecontroleerd, alles verliep via de architect. Hij kreeg van de architect een plan van 
uitvoering. Hij heeft te goeder trouw gewerkt volgens de plannen van de architect. 

Op 22 april 2020 leidde de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur haar herstelvordering 
samen met het positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering van 27 maart 
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2020 in. 

Op 3 december 2020 weigerde het college van burgemeester en schepenen de 
omgevingsaanvraag voor de regularisatie en aanpassing van de tu inberging. Hiertegen werdl hoger 
beroep aangetekend, maar op 20 mei 2021 weigerde de deputatie eveneens deze 
regularisatieaanvraag. 

In opdracht van deze rechtbank en kamer werd een nacontrole verricht teneinde na te gaan of de 
beklaagden effectief de herstelvordering uitvoerden. Op de terechtzitting van 20 septembe:r 2022 
bevestigde de raadsman van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur dat het herstel 
integraal werd uitgevoerd. 

Beoordeling 

Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 

De feiten onder de enige tenlastelegging zijn echter (nu) onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar 
gebleven. 

Gelet op de gegevens van het strafdossier, de behandeling van de zaak op de terechtzitting van 20 
september 2022 en in het bijzonder gelet op: 

- de vaststellingen van de bevoegde overheid zoals gedetailleerd weergegeven in het p,roces
verbaal; 

- de foto's van deze vaststellingen; 

- de bekentenis van de eerste beklaagde de tuin berging te hebben opgetrokken in strijjd met 

de eerder verleende stedenbouwkundige vergunning van 31 oktober 2013; 

- de bekentenis van de derde beklaagde dat hij in opdracht van de eerste beklaagde plannen 

voor het bouwen van de tuinberging opmaakte in strijd met de eerder verleende 
vergunning en deze plannen voorlegde aan de aannemer alsook zijn verklaring dat hij 
gelast was met het toezicht op deze werken; 

zijn de feiten zoals gekwalificeerd onder de enige tenlastelegging bewezen in hoofde van de 
eerste, de tweede en de derde beklaagde. De verzwarende omstandigheid is tevens bewezen in 
hoofde van de derde beklaagde gelet op zijn hoedanigheid van architect op het ogenblik van de 
ten laste gelegde feiten. 

De tenlastelegging werd ten andere niet betwist door de verdediging van de beklaagden op de 
behandelende terechtzitting van 20 september 2022. 

Straf 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de ernst van de feiten, de begeleidende 
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omstandigheden, de individuele persoonlijkheid van de beklaagden zoals die onder me,er kan 
blijken uit hun strafverleden en het inmiddels bereikte herstel. 

De feiten gepleegd door de beklaagden zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. De eerste en de 
tweede beklaagde stelden het eigen belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een 
goede ruimtelijke ordening. 

Hoewel de rechtbank begrip kan opbrengen voor het gegeven dat een bouwproject gro,eit en 
ideeën qua uitvoeringswijze kunnen wijzigen tijdens het bouwproces, dienen de beklaagden te 
beseffen dat zij nooit kunnen bouwen in strijd met verleende vergunningen maar er integendeel 
toe gehouden zijn om nieuwe bouwplannen in te dienen alvorens hun project verder te 
realiseren. Door dat niet te doen hebben de eerste en de tweede beklaagde een misdrijf gepleegd 
met maatschappelijke impact. 

De op te leggen straf moet de beklaagden duidelijk maken dat de naleving van de regi~ls ter 
bescherming van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat men zich niet 
ongestraft boven de wet kan stellen. 

Des te meer geldt dit ten aanzien van de derde beklaagde die als professioneel belast was met het 
adviseren van zijn klanten, het opstellen van de plannen en het toezicht op de werken. Deze 
professioneel heeft evenwel op een bewuste wijze zijn medewerking verleend aan het opriichten 
van een constructie in strijd met de vergunning. Hij handelde vanuit de stoutmoedige opvatting 
dat illegaal opgerichte bouwwerken wellicht niet geverbaliseerd worden en derhalve kiunnen 
blijven staan. 

Elke beklaagde verzocht op de terechtzitting hem/haar de gunst van de opschorting te verlenen. 

De eerste en de tweede beklaagde namen op de terechtzitting een open houding a.an en 
erkenden in de fout te zijn gegaan en daaruit hun lessen naar de toekomst toe te h•~bben 
getrokken. De verdediging van deze beklaagden verzoekt in besluiten de rechtbank om de gunst 
van de opschorting te koppelen aan de naleving van een probatievoorwaarde met nanne de 
betaling van een meerwaarde. Los van het gegeven dat de eventuele betaling van een 
meerwaarde deel uitmaakt van een herstelvordering en niet tot de bevoegdheid van de 
probatiecommissie behoort, staat het in elk geval vast dat de herstelvordering thans zonder 
voorwerp is geworden nu de tuinberging inmiddels volledig werd afgebroken. Bij gebrek aan 
opgave van enige andere problematiek waarmee de eerste en de tweede beklaagde te kampen 
zouden hebben dewelke hen aangezet zou hebben tot het plegen van de feiten en waa1rvoor 
justitiële begeleiding nuttig zou kunnen zijn, oordeelt de rechtbank dat het opleggen vain een 
probatiestructuur compleet zinloos zou zijn zodat daarop niet wordt ingegaan. 

De eerste en de tweede beklaagde beschikken over een blanco strafverleden. Aan hen k;an de 
gunst van de gewone opschorting verleend worden temeer zij inmiddels de herstelvorde1ring -
weliswaar onder de druk van de huidige strafprocedure - integraal hebben uitgevoerd •~n de 
investeringen die daarmee reeds gepaard gingen. Deze strafrechtelijke procedure en verlHende 
gunst zullen de beklaagden afdoende op het ontoelaatbare van hun handelen wijzen en van aard 
zijn om recidive te vermijden. 
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De derde beklaagde werd op 12 januari 1999 reeds veroordeeld door de correctionele reclhtbank 
te Brugge wegens een inbreuk op de stedenbouwwetgeving. Gelet op de professionele 
hoedanigheid van deze beklaagde en zijn eerdere veroordeling wegens een gelijkaardig 
(professioneel) misdrijf, gaat de rechtbank niet in op de vraag van deze beklaagde om hem de 
gunst van de opschorting te verlenen. Deze gunst zou hem niet afdoende op het absoluut 
ontoelaatbare van zijn handelen te wijzen. De hierna bepaalde geldboete komt passend voor en 
kan deels met uitstel van tenuitvoerlegging worden opgelegd aangezien deze beklaagde no,g geen 
andere veroordelingen opliep. De derde beklaagde voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de 
gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging te kunnen genieten. 

De feiten werden gepleegd voor en na 1 januari 2017 zodat de op te leggen geldboete met 
zeventig opdeciemen moet verhoogd worden. 

De derde beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering v;an het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en a;an de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een eigen 
aard en is geen straf. 

De eerste, de tweede en de derde beklaagde moeten een wettelijk verplichte bijdrage betalen 
voor de financiering van het "Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 
en artikel 5 §§ 1 en 1 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor 
de juridische tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 24 euro. 

De eerste, de tweede en de derde beklaagde moeten ook een vaste vergoeding voor 
beheerskosten in strafzaken betalen (artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 
december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze 
vergoeding bedraagt 52,42 euro. 

HET STEDEBOUWKUNDIG HERSTEL 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is geworden. 

BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door het bewezen verklaarde misdrijf 
worden de overige burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 
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Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 

art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
art. 1 (§1, 1" en §2), 3, 5, 6, 13 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELUK 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van 2 jaar 
vanaf heden. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 52,42 euro. 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van 2 jaar 
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vanaf heden. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 52,42 euro. 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten tot een 
geldboete van 16.000 euro, zijnde 2.000 euro vermeerderd met 70 opdeciemen~ of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 8.000 euro, zijnde 1.000 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de j uridische 
tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 52,42 euro. 

Gerechtskosten 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk to\ de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot op 324,64 euro. 

HET STEDEBOUWKUNDIG HERSTEL 

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 
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BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 18 oktober 2022 door de rechtbank 
van eerste aanleg Oost -Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




