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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

geboren te op wonende te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

beklaagd van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het st rafwetboek; 

A. 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning , hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning, het zij in geval van schorsing van de vergunning, 

Op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

bouwwerken te hebben verricht zoa ls bepaald bij artikel 4. 2. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimt elij ke Ordening 
a): het opt rekken of plaatsen van een constructie 
b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
c) : het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald zonder vergunning: 

1. op het gelijkvloers de dragende muren aan de acht ergevel te hebben gesloopt en de 
woning te hebben uitgebreid met een veranda met een bouwdiepte van ongeveer 5 meter 
tot op de zijdelingse perceelgrenzen 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 1 maart 2013 tot 1 januari 
21)15 (stuk 6, 7, 44) 

2. een tuinberging t e hebben geplaatst van ongeveer 25,6 m2 tot op de zijdelingse en 
achterste perceelgrens 

te op niet nader te bepalen data In de periode van 3 februari 2011 tot 1 maart 
2013 (stuk 6) 

deze feiten zijn st rafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.r van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
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B. 

Hetzij zonder voorafgaande st edenbouwkundige 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 vergunn ing, 

Oo het oerceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

hiernavermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.l.r 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 o f het gaat om een eengezinswon ing, een etagewon ing, een 
flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer) 

meer bepaald het aant al woongelegenheden te hebben gewijzigd van eengezinswoning naar 
een meergezinswonlng met 2 woonentiteit en 

te op niet nader te bepalen data In de periode van 1 m aart 2013 tot 1 januari 
2015 (stukken 6, 7, 44) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door art ikel 6.1.1., al. 1.r van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening 

PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 21 november 2018 ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te 
Gent 11. Zij vermeldt de kadast rale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is 
van de tenlasteleggingen en identif iceert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregist er (art. 6.2.1. 
VCRO}. 

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 18 
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december 2018. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 19 februari 2019, 17 
september 2019, 19 november 2019 en 21 april 2020. 

De zaak werd op de terechtzitting van 17 september 2019 in zijn geheel voor de zetel in zijn 
huidige samenstelling hernomen. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 21 april 2020: 

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

eerste 

de beklaagde, in zijn middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester 
die in hoofdorde de opschorting van de uitspraak van veroordeling en in 
ondergeschikte orde onder meer een werkstraf vraagt; 

het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van 
de uitspraak van veroordeling. 

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

STRAF RECHTELIJK 

Felten 

Op 3 februari 2016 werd de politie door de stedenbouwkundige ambtenaar van de 
gemeente in kennis gesteld van het feit dat de beklaagde verbou'-l'fingswerken zou 
uitvoeren aan zijn woning gelegen aan de zonder vergunning. De 
polit ie stapte samen met de stedenbouwkundige ambtenaar ter plaatse af en stelde vast 
dat : 

de eengezinswoning werd omgevormd naar een meergezinswoning met twee 
woonentiteiten; 

de achtergevel ter hoogte van het gelijkvloers werd gesloopt; 

de woning op het gelijkvloers uitgebreid werd met een bouwdiepte van ongeveer 5 
meter tot op de zijdelingse perceelgrenzen; 

een tuinberging werd geplaatst van ongeveer 25 m2 tot op de zijdelingse en 
achterste perceelgrens. 

Er werd geen bevel tot stopzetting van de werken gegeven om reden dat de beklaagde de 
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stopzetting van de werken niet weigerde. 

Het perceel is gelegen in woongebied met landelijk karakter. De verbouwde woning maakt 
deel uit van een rij woningen opgenomen In de inventaris Onroerend Erfgoed en wordt 
onder andere beschreven als een rij arbeiderswoningen daterend van ongeveer rond het 
jaar 1905. 

De beklaagde verklaarde op 15 maart 2016 de woning in januari 2010 te hebben geko-cht. De 
woning was volgens hem niet in goede staat wegens opstijgend vocht en het gebrek aan 
sanitaire- en nutsvoorzieningen. Hij besloot dat zijn woning te klein was en startte op 
impulsieve wijze de verbouwingswerken. HIJ plaatste een t uinhuls zodat hij zijn woning kon 
vrijmaken en brak de trap in de woonkamer uit. Hij verving deze trap door tegen de 
achtergevel van zijn woning buiten een wenteltrap te plaatsen. In de lente van 2013 plaatste 
hij een schuifvenster en een veranda aan de achterzijde van de woning. Hij diende hiervoor 
de achtergevel van de benedenverdieping te verwijderen. 

Op de vraag om de niet langs binnen toegankelijke bovenverdieping in de woning toe te 
lichten, stelde de beklaagde dat hij dit zo had ingericht om er te kunnen wonen, los van de 
verbouwingswerken beneden. Hij had niet de Intentie om er een meergezinswonlng van te 
maken. HIJ verklaarde inmiddels architectenbureau te hebben geraadpleegd. 
Hij stelde In de periode van oktober 2013 tot 3 februari 2016 geen werken te hebben 
uitgevoerd wegens een ongeval. 

Architect verklaarde op 17 februari 2016 gecontacteerd te zijn geweest door de 
beklaagde maar nog geen plannen te hebben opgesteld daar hij ziek is geweest. De 
beklaagde heeft hem niet omtrent het tuinhuis geraadpleegd. Er staat daarover ook niks 
vermeld in de aanvraag. 

Op 2 september 2016 ontving het parket de melding dat er nog steeds geen 
regularisat ieaanvraag werd ingediend. 

Op 31januari 2017 verklaarde de beklaagde de financiële middelen niet te hebben om 
architect te betalèn, maar wel een nieuwe architect te hebben aangesteld die bezig 
is met de plannen. 

Op 20 juni 2017 stelde de gemeente een herstelvordering op waarbij het herstel van 
de plaats In de oorspronkelijke toestand wordt beoogd. In de herstelvordering wordt 
bepaald dat de woning een gevelbreedte van slechts 5 meter heeft en niet geschikt is voor 
het omvormen naar een meergezinswonlng. Dit is in strijd met de gemeentelijke · 
stedenbouwkundige verordening en kan niet geregulariseerd worden. Het uitbreken van de 
dragende achtergevel diende onder toezicht van een architect te gebeuren. De uitbreiding 
van ongeveer 5 meter diepte over de volledige breedte (5 meter) reikt tot op de 
perceelgrens van het aanpalend perceel. Op de aanbouw bevindt zich een terras/overloop 
naar de woonentiteit op de verdieping waardoor er vanop die hoogte inkijk is naar de 
aanpalende tuinen. Het creëren van een aparte woonentiteit op de verdieping die 
rechtstreeks toegankelijk is vla een buitentrap aan de achterzijde en een overloop op de 
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aanbouw van het gelijkvloers is niet vergunbaar daar het in strijd is met de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening. 

Het herstel in de oorspronkelijke toestand van de bestemming, namelijk het terug 
omvormen naar een eengezinswoning met onder andere een inpandige trap is noodzakelijk 
teneinde de vastgestelde overtreding teniet te doen. Er dient een regularisatie te worden 
aangevraagd voor de aanbouw en het plaatsen van een bijgebouw. De Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid verleende positief advies op 18 mei 2017. 

Op 8 november 2018 ging het openbaar ministerie over tot dagvaarding van de beklaagde 
teneinde te verschijnen op de openbare terechtzitting van 18 december 2018. Op deze 
terechtzitting werden conclusietermijnen verleend en werd rechtsdag bepaald op 19 
februari 2019. 

Op de terechtzitting van 19 februari 2019 verzocht de verdediging van de beklaagde een 
uitstel teneinde een regu larisatieaanvraag in te dienen. Oe beklaagde, die In persoon 
aanwezig was op deze terechtzitting, stelde bereid te zijn om het tuinhuls vrijwillig af te 
breken. Hij verklaarde tevens dat hij de wenteltrap buiten tegen de gevelmuur plaatste daar 
hij de bedoeling had om de bovenverdieping te verhuren als kot. De trap zou Inmiddels 
reeds afgebroken zijn en opnieuw binnen in ·huis staan. De zaak werd in voortzetting 
geplaatst naar de terechtzitting van 17 september 2019. 

Met een e-mail van 10 september 2019 lichtte de stedenbouwkundig ambtenaar var 
het openbaar ministerie In dat er nog steeds geen regularisatiedossier werd ingediend en 
dat de constructie in de hoek van het perceel nog steeds aanwezig is en dienstig is als 
berging. 

Op de terechtzitting van 17 september 2019 werd de zaak hernomen en ambtshalve 
uitgesteld naar de terechtzitting van 19 november 2019. 

Op de terechtzitting van 19 november 2019 werd de zaak opnieuw in voortzetting gesteld 
naar de terechtzitting van 21 april 2020 daar inmiddels een regularisatiedossier werd 
ingediend. 

Beoordeling 

Tenlasteleggingen A.l en A.2 

Uit de vaststellingen en de foto's in het strafdossier blijkt dat de ten lasteleggingen A.1 en A.2 
bewezen zijn voor de beklaagde. 

Wat betreft tenlastelegging A.l steunt de rechtbank zich op de vaststellingen van de 
stedenbouwkundig ambtenaar en de polîtionele vaststellingen en de bekentenis van de 
beklaagde, meer bepaald dat hij de dragende muren aan de achtergevel heeft gesloopt 

I 
! 

i 

I 
I 
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zonder vergunning en vervolgens de woning uitbreidde met een veranda, eveneens zonder 
vergunning. Bovendien werden deze feiten noch de incriminat ieperiode betwist tijdens de 
behandeling van de zaak op de terechtzitting van 21 april 2020. 

Onder de tenlastelegging A.2 staat de beklaagde terecht voor het plaatsen van een 
tuinberging van ongeveer 25,6 m2 tot op de zijdelingse en achterste perceelgrens. De 
beklaagde betwist deze tenlastelegging en steunt zich daarbij op artikel 2.1,11 o van het 
Beslult van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige 
handelingen waarvoor geen omgevingsvergunnlng nodig is. 

Volgens de beklaagde betreft het tuinhuis 12 m2 en werd het 3,20 meter van de achterste 
perceelgrens geplaatst. In de weigeringsbeslissing van het college van burgemeester van 
schepenen van 3 december 2019 wordt gesteld dat de afmeting van de tuinberging 15 m2 

betreft (punt 3 beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen). De 
gemeente wijst in deze beslissing in punt K erop dat de door de beklaagde ingediende 
plannen met het oog op regularisatieaanvraag misleidend en ontoereikend zijn. 

Op grond van de objectleve vaststellingen van de stedenbouwkundig ambtenaar samen met 
de politie neemt de rechtbank aan dat de werkelijke grootte van de tuinberging25m2 is. De 
rechtbank steunt zich daarbij op de vaststellingen zoals beschreven in het proces-verbaal 
van 3 februari 2016 alsook de vaststelling dat deze tuinberging wel degelijk tot op de 
zijdelingse en achterste perceelgrens grenst. Deze vaststelling wordt gestaafd door de foto's 
in het dossier en werd ten andere door de beklaagde niet betwist In zijn verhoor van 15 
maart 2016. Ook uit het advies van de Hoge Raad voor Herstelbeleid blijkt dat zij op 20 april 
2017 een e-mail van het handhavende bestuur ontvingen in verband met de oppervlakte 
va n het tuinhuis en waarin bepaald werd dat: "Inderdaad dit had 25,6 m 2 moeten zijn in 
plaats van 256 m2

". 

Gelet op deze vaststellingen staat het vast dat deze constructie niet onder artikel 2.1, 11° 
van het Vrijstellingsbesluit, zoals geargumenteerd door de beklaagde in zijn conclusies, valt. 

De feiten onder de tenlastelegging A.2 en de daarin voorziene niet-betwiste 
incrimlnatieperiode, zijn bewezen in hoofde van de beklaagde. 

Tenlastelegging B 

De feiten onder de tenlastelegging B, zoals gekwalificeerd, zijn tevens bewezen in hoofde 
van de beklaagde. De rechtbank steunt zich daarbij op: 

de vaststellingen van de stedenbouwkundig ambtenaar van 3 februari 2016 en de 
foto's van politie-Inspecteur waaruit blijkt dat de woning op het gelijkvloers 
werd uitgebreid met een bouwdiepte van ongeveer 5 meter tot op de zijdelingse 
perceelgrenzen; 

de aan de gang zijnde inrichtingswerken op deze gelijkvloerse verdieping waaronder 
de elektrische leidingen; 

I 
I 
I 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent p. 8 
Dossiernr 18G012578 zittingszaal3.4 Vonnisnr I 

--~·---

de vaststelling dat de bovenverdieping reeds volledig ingericht was en niet 
bereikbaar was van binnenuit maar wel apart via een trap tegen de achtergevel van 
de woning geplaatst in de achtertuin; 

de verklaring van de beklaagde in zijn verhoor van 15 maart 2016 dat hij de 
benedenverdieping inrichtte om er te kunnen wonen en zijn verklaring op de 
terechtzitting van 19 februari 2019 dat hij de bedoeling had om de bovenverdieping 
te verhuren als kot; 

de foto genomen door de politie en gevoegd met stuk 13 in het strafdossier waaruit 
deze afgewerkte inrichting blijkt. 

Straftoemeting 

De feiten onder de tenlasteleggingen A.l, A.2 en B zijn de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering van eenzelfde misdadig opzet, zodat voor ze samen slechts één straf moet 
worden opgelegd. 

De door de beklaagde gepleegde feiten zijn maatschappelijk niet toelaatbaar en getuigen 
van een gebrek aan respect voor de regels geldend in onze maatschappij. 

De beklaagde heeft zonder enige voorafgaanclelijke vergunning zijn woning uitgebreid door 
de oorspronkelijke achtergevel van de woning te verwijderen en op het gelijkvloers een 
veranda aan te bouwen. Hij heeft tevens een tuinhuis tegen de perceelgrens met de naaste 
percelen gebouwd. 

De beklaagde bekende bovendien op de openbare terechtzitting van 19 december 2019 dat 
hij de bedoeling had om de bovenverdieping van de woning te verhuren als kot hetwelk 
apart bereikbaar zou zijn via een buitentrap geplaatst tegen de achtergevel van de woning. 
De beklaagde beoogde aldus door op illegale wijze zijn eengezinswoning op te splitsen naar 
een meergezinswoning wederrechtelijke inkomsten te verkrijgen. 

De beklaagde dient te beseffen dat dergelijke handelingen niet door de beugel kunnen. De 
kwestieuze woning maakt deel uit van een rij van kleine arbeiderswoningen die opgenomen 
zijn in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. De door hem uitgevoerde illegale 
bouwwerken waren visueel-vormelijk hinderlijk in de omgeving. Ook de hinder voor de 
buren was reëel gezien de woning op de eerste verdieping enkel bereikbaar was via een 
buitentrap en via het dak van de aangebouwde veranda waardoor er hinderlijk zicht op het 
erf van de buren werd gecreëerd. 

Dergelijke feiten dienen passend bestraft te worden teneinde recidive te vermijden. 

De rechtbank gaat niet in op de vraag van de beklaagde om hem de gunst van de 
opschorting van de uitspraak van veroordeling te verlenen of om hem een werkstraf op te 
leggen. Hij heeft doelbewust het misdrijf gepleegd uitgaande van de verwerpelijke opvatting 
dat bouwmisdrijven en het herstel ervan niet ernstig worden genomen. 
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Hij heeft zijn eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een 
goede ruimtelijke ordening. De beklaagde had immers financieel geldgewin voor ogen bij het 
plegen van het misdrijf nu hij de bovenverdieping als kot wou verhuren. 

De gunst van de opschorting of een alternatieve bestraffing onder de vorm van een 
werkstraf zouden de beklaagde niet afdoende op het ontoelaatbare van zijn handelen 
wijzen. 

De op te leggen straf moeten duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming 
van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat d.e beklaagde zich niet 
ongestraft boven de wet kan stellen. 

De straf moet ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden opnieuw dergelijke 
feiten te plegen. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent 
voor de gemeenschap een grote kost. 

Om deze redenen wordt een deel van de hierna bepaalde geldboete effectief opgelegd. Het 
overige met uitstel verleende deel van de geldboete moet van die aard zijn dat het de 
beklaagde ontmoedigt nog langer de wet te overtreden of aanzet tot een afweging van 
pakkans en economisch voordeel. 

De rechtbank is van oordeet dat de hierna bepaalde geldboete aan het beoogde preventieve 
en repressieve doel tegemoetkomt. De beklaagde liep in het verleden meerdere 
veroordelingen op wegens verkeersdelicten, maar komt wel nog in aanmerking voor het 
gewoon uitstel van tenuitvoerlegging van de op te leggen bestraffing. 

De feiten werden gepleegd voor en na 1 januari 2012 zodat de geldboete overeenkomstig 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 (zoals gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 
december 2011) met 50 opdeciemen wordt verhoogd. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan 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 beklaagde moet ook een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand1

' (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 
en 1 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 
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STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Op 20 juni 2017 bracht het College van Burgemeester en Schepenen een herstelvordering 
uit, met name het herstellen in de oorspronkelijke staat van de woning namelij k louter 
eengezinswoning zonder rechtstreekse toegang naar de verdieping en het indienen van een 
regularisatieaanvraag teneinde na te gaan in hoeverre de uitbreiding van de woning en het 
plaatsen van een bijgebouw vergund kunnen worden. 

Op de openbare terechtzitting van 21 april 2020 vorderde het openbaar ministerie het 
herstel in zoverre als nodig. 

De rechtbank stelt vast dat uit de stukkan 1 a) tot en met 1 f) van de beklaagde blijkt dat de 
buitentrap aan de achterzijde van de woning waardoor rechtstreekse toegang naar de 
verdieping via de overloop op de aanbouw van het gelijkvloers mogelijk was, inmiddels 
verwijderd werd zodat de herstelvordering op dit punt zonder voorwerp is. 

Uit stu k 12 van de beklaagde blijkt dat de omgevingsvergunning voor het slopen van de 
berging en de regular isatie v;:m rlP. uitbreiding van de woning door het College van 
Burgemeester en Schepenen te geweigerd werd op 3 december 2019. 

De rechtbank stelt verder vast dat het College van Burgemeester en Schepenen Inmiddels 
wel op 3 maart 2020 een omgevingsvergunning heeft verleend tot het slopen van de 
achterste berging en het slopen en heropbouwen van de achterbouw, gekoppeld aan een 
aantal voorwaarden. 

In de vergunning wordt bepaald: "de aanvraag begoot het slopen en herbouwen van de 
achterbouw aan de woning en het slopen van de berging achteraan op het perceel. De 
bestaande bouwvallige achterbouw wordt gesloopt en er wordt een nieuwe aanbouw onder 
plat dak opgetrokken over de volledige percee/sbreedte van 4,50 m. De nieuwe aanbouw 
heeft een oppervlakte van circa 19,50 m 2, een hoogte van 2,80 m en een houten 
geve/bekleding. De nfeuwe aanbouw omvat de eetruimte en een toilet. De woning heeft na 
de verbouwing een bouwdiepte van 12,23m en een grondoppervlakte van 55 m2

• Er wordt 
een septische put voorzien van 1.500 liter. De bestaande riolering met gescheiden stelsel 
wordt vernieuwd waar nodig'~ 

Aangezien de uitvoering van de omgevingsvergunnlng van 3 maart 2020 noodzakelijk is om 
een einde te stellen aan de inbreuk en het nadeel dat toegebracht wordt aan de ruimtelijke 
ordening te herstellen, dient het herstel dat thans bestaat In het uitvoeren van 
aanpassingswerken nog steeds te worden bevolen. 

De herstelvordering op dit punt is ontvankelijk en werd omstandig gemotiveerd. Zij is noch 
onwettig, noch kennelijk onredelijk. 

Gelet op de aard van de uit te voeren werken teneinde het herstel in de oorspronkelijke 
toestand te bereiken, wordt een uitvoeringstermijn van één jaar na het In kracht van 
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gewijsde gaan van dit vonnis opgelegd. 

Gelet op het inmiddels verstreken tijdsverloop sedert de eerste vaststellingen (3 februari 2016) 
en de inmiddels verleende omgevingsvergunnlng van 3 maart 2020, acht de rechtbank het 
thans niet meer nuttig een dwangsom te koppelen aan de vordering tot het uitvoeren van 
herstel. Dit werd niet door het openbaar ministerie op de behandelende terechtzitting 
gevorderd en ook het bestuur was niet aanwezig op de diverse terechtzittingen waarop deze 
zaak werd behandeld. 

BURGERRECHTELIJK 

Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv) 
moet de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

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, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
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 en B, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of 
een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen. 
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Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 200 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.200 euro, van de opgelegde geldboete en voor 18 dagen van de 
vervangende gevangenisstraf 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 Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
256,52 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gemeente 
hierna bepaald op het perceel gelegen te 

, uit te voeren: 

de herstelmaatregel, zoals 

Beveelt de uitvoering van aanpassingswerken naar de vergunde toestand zoals bepaald in 
de omgevingsvergunnlng verleend door het College van Burgemeester en Schepen op 3 
maart 2020, waaronder: 

"Het slopen en herbouwen van de achterbouw aan de woning en het slopen van de berging 
ach teraan op het perceel. De bestaande bouwvallige ochterbouw wordt gesloopt en er wordt 
een nieuwe aanbouw onder plat dak opgetrokken over de volledige perceelsbreedte van 4,50 
m. De nieuwe aanbouw heeft een oppervlakte van circa 19,50 m2

, een hoogte van 2,80 m en 
een houten geve/bekleding. De nieuwe aanbouw omvat de eetruimte en een toilet. De 
woning heeft na de verbouwing een bouwdiepte van 12,23 m en een grondoppervlakte van 
55 m2• Er wordt een septische put voorzien van 1.500 liter. De bestaande riolering met 
gescheiden stelsel wordt vernieuwd waar nodig". 

Deze werken moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van 1 jaar vanaf de dag waarop 
dit vonnis in kracht van gewijsde Is gegaan. 

Zegt voor recht dat de burgemeester van de gemeente indien het vonnis niet vrijwillig 
wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kan 
voorzien, overeenkomstig artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelde die daartoe 
gehouden is. 
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BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 19 mei 2020 

waarbij de voorschriften vervat in artikel195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 
substituut-procureur des Konings 
griffier. 

p.B 




