
Vonnlsnummer / Griffienummer 

'loU. / 35g4 
Repertoriumnummer / Europees 

Datum van uitspraak 

18 oktober 2022 

Naam van de beklaagde(n) 

Systeemnummer parket 

19CO28457 
Dossiernummer 

22G002415 
Notit ienummer parket 

GE/G/66/97/536/2019 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

p.l 

rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent 
Kamer G30D1 

Vonnis 



Dosslernr 226002415 Dertigste kamer 
rechtbank van ee rste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 

Vo nnisnr / 

p. 2 

In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

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

beklaagd van: 

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 met ver
zwarende omstandigheden 
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, omgevings
vergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, ver
nietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schor
sing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk 

op de percelen gelegen te kadastraal gekend als 
~igendom van geboren te 

op wonende te bij aankoopakte van 14/09/2011 verle-
den door notaris :e 

(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 omgevingsver
gunning) 

met de omstandigheid dat 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, ver
kavelt, 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 aannemer 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

1 een berging met een breedte van 14m en een diepte van 6,Sm te hebben opgericht 
te in de periode van 20 april 2016 tot 11 december 2020 (st. 2, 58, 79. 82) 

2 de zijtuinen en de voortuin te hebben verhard in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP die de totaal verharde oppervlakte inclusief bebouwing timiteren 
tot 100 m2 

in de periode van 1 januari 2017 tot 22 januari 2019 (st. 2. 58. 79, 83) 
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B gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of afge
dankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een geldige ver
gunning met verzwarende omstandigheden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van 
gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval, hetzij zonder voor
afgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voorste
denbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in 
strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het ver
strijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betref
fende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk 

oo de oercelen e:eleE!en te . kadastraal eekend als 
e1genaom van geboren te 

op wonende te bij aankoopakte van 14/09/2011 verle-
den door notaris te 
gewoonlijk materialen en materieel te hebben opgeslagen in de niet vergunde berging en op de 
verharding aan de toegangsdeuren op beide percelen 
(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde
ning ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat 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, ver
kavelt, 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 aannemer 
{art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 20 april 2016 tot en met 9 april 2021 {st. 2. 58, 79. 83) 

C gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, wagens 
of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning met verzwarende omstandig
heden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van 
voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergun
ning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of om
gevingsvergunning 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 betref
fende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben 
uitgevoerd, namelijk 

op de percelen gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van ~eboren te 

op wonende tE bij aankoopakte van 14/09/2011 verle-
den door notaris te 
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het verharde gedeelte van de zijtuinen gewoonlijk te hebben gebruikt voor het stallen van voertui
gen 

{art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde
ning; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat 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, ver
kavelt, 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 aannemer 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te n de periode van 1 januari 2017 tot 22 januari 2019 (st. 2, 58, 79, 83) 

D opsplitsen van woning of in gebouw aantal woongelegenheden wijzigen zonder of in strijd met 
een geldige vergunning met verzwarende omstandigheden 
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 woongele
genheden 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 voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omge
vingsvergunning 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 betref
fende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben 
uitgevoerd, namelijk 

kadastraal i;!ekend als 
eigendom van geboren te 

op wonende te bij aankoopakte van 14/09/2011 verle-
den door notaris te 
de twee woongelegenheden te hebben verbonden tot één woongelegenheid door het weglaten van 
de scheidingsmuur tussen de woonkamers van percelen en op de eerste verdieping 
achteraan, het weglaten van de scheidingsmuur op de onderste verdieping, het weglaten van de 
scheidingsmuur op het terras achteraan en het vervangen van twee vergunde buitentrappen door 
één buitentrap links achteraan 

(art. 4.2.1., r, 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, r, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat 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, ver
kavelt, 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 aannemer 
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(art . 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelljke Ordening) 

in de periode van 1 januari 2015 tot 5 april 2018 (st. 2, 58. 79-80. 83 ) 

Bovenvermelde feiten waren voor 1 maart 2018 strafbaar gesteld door 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°, 2 en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, 
a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 11 juni 2022 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. 

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

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 20 september 
2022. 

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

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
Konings; 

substituut-procureur des 

de beklaagde, 
en bijgestaan door meester 

in zijn middelen van verdediging, voorgedragen door hemzelf 
advocaat te 

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

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

De beklaagde is eigenaar van het perceel 
percelen liggen volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor permanent recreatief wonen. Op 24 maart 2014 wera 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de "heraanvraag 

De kwestieuze 
in een zone 

aan cie beklaagde een 
voor het bouwen van 2 
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weekendverblijven". De vergunning werd afgeleverd onder diverse voorwaarden waaronder het 
verbod tot het samenvoegen van de koppelwoning voor weekendverblijven tot één 
woongelegenheid en de voorwaarde dat verhardingen uitgevoerd moeten worden in 
waterdoorlatende materialen. 

Op 22 januari 2019 voerde verbalisant ru imtelijke ordening, een controle uit op de 
naleving van deze voorwaarden . Bij deze controle werd vastgesteld dat heel wat voorwaarden niet 
nageleefd werden, waaronder: 

• de aanbouw van een berging van ongeveer 14 m breed en 6,5 m diep dewelke deels op het 
openbaar domein ligt en dient voor de opslag van materialen en materieel; 

• de volledige verharding van de zijtuinen en de rest van de voortuin meer dan de strikt 
noodzakelijke toegang tot de achtertuin werd aangelegd en gebruikt als parkeerplaats voor 
voertuigen; die verharding loopt door tot aan de straat over het openbaar domein, breder 
dan strikt noodzakelijk voor de toegangen tot de gebouwen; 

• de scheiding uit de vergunning tussen de beide terrassen achteraan ontbreekt; 
• op perceel ;;taat een trap van het terras naar de verdieping aan de linkerhoek van het 

gebouw in plaats van in het midden. 

Op 28 maart 2019 werd dezelfde toestand vastgesteld en op 17 april 2019 werd bijkomend 
vastgesteld dat de belde woningen met elkaar verbonden zijn. Meer beoaald ontbreekt op de 
verdieping een scheidingsmuur tussen de woonkamers van perceel en die geen 
andere toegang heeft. Ook op het gelijkvloers ontbreekt een scheidingsmuur tussen twee 
wandkasten dewelke door de controleur elk apart geopend konden worden waardoor op die manier 
van de ene naar de andere woning gestapt kan worden. De doorgang tussen de kasten is vrij want 
er staat niets opgeborgen noch in de weg. 

Naar aanleiding van deze vaststellingen verklaarde spontaan dat zij, de beklaagde 
en de kinderen daar wonen. Haar huis in staat leeg maar ze kan het niet verhuren aangezien 
ze daar gedomicilieerd staat. Ze wil haar domicilie naar de verplaatsen maar dat lukt niet 
omdat de beide woningen met elkaar verbonden zijn. De beklaagde is bij zijn ouders gedomicilieerd. 

Foto's van deze vaststellingen werden aan het dossier gevoegd. 

De handhaving van het dossier werd prioritair geacht in het Venecogebied. Het RUP 
laat sinds 2016 permanent wonen toe waar tevoren enkel recreatie toegelaten was en 

waardoor de waarde van deze eigendommen steeg. 

Op 24 september 2019 verklaarde dat de woning eigendom is van de 
beklaagde, en hij instaat voor de beslissingen. Ze wou een jaar geleden haar adreswijziging 
doorvoeren naar de De wijkagent zei haar dat ze pas haar adreswijziging 
kon doorvoeren na de regularisatie van de woning. 

Tijdens het opsporingsonderzoek werd vastgesteld dat de beklaagde sinds 9 september 2019 
ingeschreven werd op het 

De beklaagde werd verhoord op 25 september 2020. Hij verklaarde de eigenaar te ziin van de 
percelen :!n Hij is de zaakvoerder van 
Hij heeft de aanpassingswerken zelf uitgevoerd en is daar ongeveer twee jaar mee bezig. Hij wist 
niet dat hij een vergunning nodig had voor de berging. De woningen betreffen volgens tiem nog 
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steeds twee aparte woningen, alle nutsvoorzieningen zijn daar aanwezig. Het klopt dat de 
scheidingsmuur tussen de woonkamers van de beide woningen ontbreekt. Hij wist niet dat er een 
vergunning nodig was voor de verharding van de zijtuinen en de rest van de voortuin. Hij heeft een 
regu la risatleaa nv raag Ingediend. 

Op 14 oktober 2020 ontving het parket van de procureur des Konings de melding dat er nog geen 
regularisatieaanvraag werd ingediend. 

In het kader van een nacontrole door de stedenbouwkundige inspecteur op 9 april 2021, weigerde 
de beklaagde de toegang tot de woning. De beklaagde deelde enkel mee dat er binnen niets 
gewijzigd werd. 

Op 17 september 2021 werd de herstelvordering aan het parket overgemaakt samen met het 
positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. 

Op 17 februari 2022 werd vastgesteld dat de herstelvordering deels werd uitgevoerd, zijnde de 
verwijdering van de berging. Verder werd vastgesteld dat halverwege het terras een scheiding uit 
hout werd aangebracht die stevig vastzit en dit op vijf van de zes terrastegels diep in plaats van een 
muur zoals geformuleerd in de herstelvordering. Ter hoogte van de slaapkamers werd een 
ingebouwde houten kast aangebracht dewelke niet eenvoudig weggehaald kan worden en er 
geluidsdicht uitziet. Er werd vastgesteld dat er twee keer tien rijplaten van elk 2,5 m2 groot als 
parkeerplaats voor elk van de beide woningen werden gelegd. Er is ruimte tussen de rijplaten 
waardoor grond zichtbaar is, maar de rijplaten zelf zijn niet waterdoorlatend. 

Bijkomend werd vastgesteld dat er twee witte tenten van drie meter hoog op het terras aan de 
achtergevel aangebracht werden met daarin opslag van materieel en dat in de voortuin een 
stookolietank werd aangebracht dewelke aangesloten werd met de woning. De tank verplaatsen 
betreft geen eenvoudige handeling daar de aanwezige leidingen dan ook verplaatst dienen te 
worden . 

In het kader van een nacontrole op 16 maart 2022 werd vastgesteld dat de tent aan de linkerzijde 
verdwenen was en dat er zaadjes werden ingezaaid onder de verwijderde verharding. 

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 tenlasteleggingen A.1, A.2, B, C en D zijn echter (nu) onder artikel 6.2.1. en 6.3 .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 diverse objectieve vaststelllneen van de bevoegde 
controleur; de foto's van deze vaststellingen; de verklaringen van en de beklaagde 
die deze vaststellingen niet betwisten, zijn de feiten onder de tenlasteleggingen A.1, A.2, B, C en D 
in hoofde van de beklaagde bewezen. 

Deze tenlasteleggingen werden ten andere niet betwist op de behandelende terechtzitting. 
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Ook de verzwarende omstandigheid is telkenmale bewezen gelet op de professionele hoedanigheid 
van de beklaagde, zijnde aannemer en de niet-betwisting van deze verzwarende omstandigheid. 

Straftoemeting 

De onder A.1, A.2, B, C en D ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één 
straf moet worden opgelegd. 

De door de beklaagde gepleegde feiten zijn maatschappelijk niet toelaatbaar. De beklaagde heeft op 
een bewuste wijze zonder de vereiste omgevingsvergunning de tweegezinswoning gelegen aan de 

Jmgevormd tot een ééngezinswoning teneinde er samen met zijn vriendin en hun 
kinderen permanent te wonen . De feiten getuigen van een oneerlijke ingesteldheid en een gebrek 
aan respect voor geldende regels in onze maatschappij, waaronder het respecteren van 
omgevingsvergunningen en de daarin opgenomen voorwaarden. 

De beklaagde stelde zijn eigen persoonlijk belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
een goede ruimtelijke ordening. De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de 
regels ter bescherming van de ruimtelijke ordening ernstig genomen . moet worden en dat de 
beklaagde zich niet ongestraft boven de wet kan stellen . 

De feiten werden bovendien in professioneel verband gepleegd, hetgeen de feiten nog meer 
laakbaar maakt. De beklaagde betreft immers een aannemer en is derhalve zeer goed op de hoogte 
van de geldende rege lgeving wat betreft de vergunningsplicht voor bouwwerken en andere 
vergunningsplichtige handelingen. 

De beklaagde werd hiermee geconfronteerd op de terechtzitting van 20 september 2022 doch de 
beklaagde nam een nonchalante houding aan een bleek de ernst van de door hem gepleegde 
bouwmisdrijven en de impact daarvan op de goede ruimtelijke ordening absoluut niet in te zien. 

De straf moet van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden opnieuw dergelijke feiten te plegen 
en zich in de toekomst te schikken naar de geldende regelgeving. Bovendien moet ook rekening 
worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de beklaagde werd veroorzaakt in de 
vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving. De inzet van 
inspectiediensten, politie en justitie brengt voor de gemeenschap een grote kost met zich mee. 

De beklaagde liep in het verleden meerdere veroordelingen van de politierechtbank op, waaronder 
meermaals het sturen in staat van alcoholintoxicatie. Ook deze veroordelingen wijzen op een 
verstoord normbesef in hoofde van de beklaagde. 

De hierna bepaalde geldboete komt passend voor. De beklaagde komt nog in aanmerking voor 
gemeenrechtelijke gunsten. 

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

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het "Bijzonder 
Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelij ke gewelddaden en aan de Occasionele Redders" 
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(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 beklaagde moet 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 beklaagde moet 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 52A2 euro. 

HET STEDEBOUWKUNDIG HERSTEL 

Op 17 september 2021 vorderde de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel onder 
verbeurte van een dwangsom van 200 euro per dag vertraging door 

(1) te herstellen in de oorspronkelijke staat: 

• het verwijderen van de berging tussen het hoofdgebouw en de straat en haar bijhorende 
fundering; 

• het verwijderen van alle opgeslagen materialen, materieel en afval in de voortuinen; 

• het verwijderen van de verharding in beide zij- en voortuinen, en haar bijhorende fundering; 

• het opvullen van putten die daarbij ontstaan met zuivere grond en met teelaarde als toplaag; 

• het inzaaien van de grond onder de verwijderde verharding; 

• het bouwen van de scheidingsmuur buiten, achteraan} zoals voorzien in de vergunning van 
24 maart 2014; het verwijderen van de huidige buitentrap die links achteraan naar het terras 
leidt; 

(2) te staken: 

het gewoonlijk gebruik van de voortuin voor het opslaan van materialen, materieel en/of afval; 

(3) aan te passen: 

binnen in het hoofdgebouw de openingen dichtmetsen op de scheiding tussen beide percelen, 
zodanig dat deze nieuw gemetste delen muur spouwmuren worden met isolatie in de spouw 
die zo wordt aangebracht dat ze geluid isoleert, en dit doorheen het hele gebouw, waaronder 
ter hoogte van: 

• de slaapkamers op de middelste verdieping (het gelijkvloers); 

• de woonkamer op de bovenste verdieping; 

• de overgang tussen keuken en berging op de bovenste verdieping; 

ervoor zorgen dat er een ingerichte keuken is in de woning op perceel met minstens: 

• een kookplaat voor twee potten of pannen met bijhorende dampkap; 

• een koelkast; 
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• een aanrecht met koud en warm water; 
• een keukenkast; 

het aanbrengen van een brievenbus op perceel met minstens de vermelding van het 
huisnummer 
het mogelijk maken van parkeren voor elk van de beide woningen, zoals bedoeld in de 
vergunning van 24 maart 2014, en dus onder meer op een waterdoorlatende manier; 
het inzaaien van de rest van de voortuin; 

Op 20 augustus 2021 verleende de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een positief advies. 

De herstelvordering is afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk. 

Uit de behandeling van de zaak blijkt dat het herstel nog steeds noodzakelijk is ter vrijwaring van de 
goede ruimtelijke ordening. 

Het gedeeltelijk herstel zoals thans uitgevoerd door de beklaagde voldoet naar het oordeel van de 
rechtbank niet aan hetgeen beoogd wordt door de herstelvordering. Het dichtmaken van de opening 
tussen de slaapkamers van twee woningen op de middelste verdieping door middel van een 
ingebouwde kast dewelke schijnbaar geluidswerend is (en zoals thans uitgevoerd) voldoet absoluut 
niet aan een volwaarde scheiding van twee gezinswoningen zoals oorspronkelijk vergund. Het 
verwijderen van de ingebouwde kast valt immers gemakkelijk te realiseren en niet uit te sluiten gelet 
op het feit dat de n woning woont en in woning ,oont. 
Enkel het dlchtmetsen van de opening tussen de twee slaapkamers op de middelste verdieping door 
middel van muren met isolatie in de spouw, betreft een volwaardig herstel naar twee afgescheiden 
woningen zoals oorspronkelijk vergund en waaraan de beklaagde zich te houden heeft. 

Dezelfde redenering geldt wat betreft de houten afsluiting die op hetterras werd aangebracht. Deze 
afsluiting is geenszins van aard om een volledige afsluiting van de terrassen tussen de beide percelen 
te bereiken. Aangezien nog steeds van het ene terras naar het andere gewandeld kan worden nu de 
houten afsluiting niet over de volledige diepte werd aangebracht (slechts 5 van de 6 tegels) en deze 
afsluiting gemakkelijk af te breken is. 

De herstelvordering is derhalve niet kennelijk onredelijk en het herstel dient nog steeds te worden 
bevolen. 

Gelet op de relatief beperkte omvang van de werken en de lange tijd die de beklaagde reeds had 
om te herstellen, is een termijn van 6 maanden voldoende als hersteltermijn. 

Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen herstel is 
eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs zonder een 
specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. 

Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt. 

Een dwangsom van 200 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over te gaan 
tot het herstel. 

Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het herstel 
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nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en de lange 

tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. 

Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 
Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel. 

Stelt dat in toepassing van artike l 6.3.4 §1 eerste lid VCRO de stedenbouwkundig inspecteur en de 

burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op kosten van de 
beklaagde. 

BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door de bewezen verklaarde misdlrijven, 
worden de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 

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-Wethoudende 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, 65, 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, 2° en §2), 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A.l, A.2, B, C en D, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten samen tot 

een geldboete van 16.000 euro, zijnde 2.000 euro vermeerderd met 70 opdeciemen, c1f een 

vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

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

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage t ot 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 juridische 
tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

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

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar m inisterie, begroot op 295,50 
euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Verklaart de herstelvordering wat betreft de verwijdering van de berging tussen het hoofdgebouw 

en de straat zonder voorwerp, behoudens wat betreft de bijhorende fundering. 

Beveelt op vordering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 

i1oor de percelen gelegen aan de 
kadastrale nummering net nerstet: 

in de oorspronkelijke staat door: 

·• het verwijderen van de fundering van de berging t ussen het hoofdgebouw en de straat; 

• het verwijderen van alle opgeslagen materialen, materieel en afval in de voortuinen; 

• het verwijderen van de verharding in beide zij- en voortuinen, en haar bijhorende fundering; 

• het opvullen van putten die daarbij ontstaan met zuivere grond en met t eelaarde als toplaag; 

• het inzaaien van de grond onder de verwijderde verharding; 

• het bouwen van de scheidingsmuur buiten, achteraan, zoals voorzien in de vergunning van 

24 maart 2014; het verwijderen van de huidige buitentrap die links achteraan naar het terras 

leidt; 

te staken: 

het gewoonlijk gebruik van de voortuin voor het opslaan van materialen, materieel en/of afval; 

aan te passen: 

- binnen in het hoofdgebouw de openingen dichtmetsen op de scheiding tussen belde percelen, 
zodanig dat deze nieuw gemetste delen muur spouwmuren worden met isolatie in de spouw 
die zo wordt aangebracht dat ze geluld Isoleert, en dit doorheen het hele gebouw, waaronder 

ter hoogte van: 
• de slaapkamers op de middelste verdieping {het gelijkvloers); 
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• de woonkamer op de bovenste verdieping; 
• de overgang tussen keuken en berging op de bovenste verdieping; 

- ervoor zorgen dat er een ingerichte keuken is in de woning op perceel met minstens: 
• een kookplaat voor twee potten of pannen met bijhorende dampkap; 

• een koelkast; 
• een aanrecht met koud en warm water; 

• een keukenkast; 

- het aanbrengen van een brievenbus op met minstens de vermelding van het 
huisnummer 

- het mogelijk maken van parkeren voor elk van de beide woningen, zoals bedoeld in de 
vergunning van 24 maart 2014, en dus onder meer op een waterdoorlatende manier; 

- het inzaaien van de rest van de voortuin; 

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 200 euro per dag vertraging in de nakoming van dit 
bevel lastens de veroordeelde ten voordele van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
van 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 6 maanden vanaf de dag waarop 
dit vonnis definitief is. 

Zegt voor recht dat de burgemeester van en de gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde 
termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4 §1 VCRO, 
op kosten van de veroordeelden. 

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 G3001: 

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




