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In de zaak van het openbaar ministerie en 

de BURGERLIJKE PARTIJ(EN): 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door meester 

tegen de BEKLAAGDE(N) : 

1. RRN 

2. 

3. 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

eerste beklaagde, bijgestaan door meester 

RRN 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

tweede beklaagde, bijgestaan door meester 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 

KBO 

derde beklaagde, met als lasthebber ad hoc meester 

TENLASTELEGGING(EN) 
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, advocaat te 

, advocaat te 

advocaat te 

advocaat te 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 
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A. optrekken of plaatsen van constructie 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 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 in strijd met de vergunning afgeleverd door 
de deputatie van de Provincie dd. 27/10/2017, 

vooraan aan de rechtergevel betonnen pijlers van 30cm breedte te hebben opgericht; 
achteraan in de rechtergevel betonnen pijlers te hebben opgericht op het gelijkvloers, 
daar waar de vergunning een volle muur voorziet, de pijlers ondersteunen een 
betonnen vloer op de eerste verdieping die 0,5 à 1 meter meer naar achter uitsteekt dan 
vergund; 
drie extra betonnen pijlers te hebben opgericht achteraan in de linkergevel op het 
gelijkvloers; 
te hebben nagelaten een volle muur op te richten, in het midden van de rechter zijgevel 
op het gelijkvloers 
het dak rechts vooraan lager en rechthoekiger te hebben uitgevoerd; 
het gebouw 9 cm meer naar rechts te hebben Ingepland; 
de betonnen pijlers achteraan In de rechtergevel op de verdieping, anders te hebben 
uitgevoerd dan vergund, en er slechts 8 In de plaats van 10 te hebben opgericht, 

op een perceel gelegen te 
in eigendom toebehorend aan 

op 
samenwonende te 

en geboren te 
en 

met maatschappelijke zetel te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

op b~den 

en ondernemingsnummer 

ÎE 

door 
in de periode van 30 augustus 2017 tot en met 9 november 2018 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
vermelde misdrijf gepleegd werd door eerste en derde beklaagde, zijnde 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. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

(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 
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Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

Deze feiten zijn voor 01 maart 2018 strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1 ° en al. 2 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

PROCEDURE 

De dagvaarding werd op 25 januari 2023 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 rechtbank is voor alle feiten bevoegd gelet op hun onderlinge samenhang. 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De zaak werd op de terechtzitting van 17 januari 2023 in zijn geheel voor de zetel in zijn huidige 
samenstelling hernomen. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 

De rechtbank verbetert in de dagvaarding de datum van de vergunning van de deputatie van 
de provincie naar 27 Juli 2017 In plaats van 27 oktober 2017, zoals in het 
beschikkend gedeelte vermeld. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Overzicht van de feiten 

1. Op 4 april 2017 (college) en 27 juli 2017 (deputatie) werd een vergunning verleend aan de 
betreffende het bouwen van een woning in 

Het gebouw Is gelegen in een woonpark. Dit betreft een 
woongebied waarin de gemiddelde woningdichtheid gering is en de groene ruimten een 
verhoudingsgewijs grote oppervlakte beslaan. Bij het openbaar onderzoek werd één 
bezwaarschrift ingediend, namelijk door de thans inzake zijnde burgerlijke partij . 
Aan de vergunning werden een aantal voorwaarden verbonden. 
In de vergunning werd opgenomen dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens links min. 
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4,5 meter bedroeg en deze tot de rechter perceelsgrens min. 5 meter. Door de grote 
overkraging links vooraan, bedroeg de afstand van de verdieping tot de rechter perceelsgrens 
slechts 4 meter. 

Naar aanleiding van een melding van (de burgerlijke partij) dat de 
stedenbouwkundige normen bij het optrekken van het gebouw niet zouden worden nageleefd 
gezien de afstand tussen het bouwwerk en de perceelsgrens niet zou worden gerespecteerd, 
ging de inspectie ter plaatse. De ambtenaar stelde in principe geen overtreding vast wat de 
afstand tussen de perceelsgrens en het bouwwerk betrof, doch stelde vast dat er betonnen 
pijlers gegoten werden rechts vooraan het gebouw ter ondersteuning van een overkapping en 
dat deze pijlers niet op de bouwaanvraag stonden en dus niet vergund werden. 

· Er zou een regularisatieaanvraag in de maak zijn. 
De werken werden niet stilgelegd. 

2. Op 16 januari 2019 werd eerste beklaagde, verhoord. Zij verklaarde 
samen met haar echtgenoot eigenaar te zijn. Ze verklaarde dat de 
verstandhouding met verzuurd was omdat zij zelf het 
perceel had willen kopen. Ze betwistte dat er onvergund pijlers werden geplaatst. Het betrof 
een misverstand. Op het inplantingsplan was duidelijk een bultenafdak getekend en op het 
rechtergevelaanzicht was duidelijk een rij kolommen waarneembaar onder het afdak. Het 
sprak voor zich dat deze .aangevraagd werden. Enkel op het grondplqn en het vooraanzicht 
waren de buitenkolommen te licht afgedrukt om waarneembaar te zijn. De kolommen hadden 
verschillende doeleinden: structureel, het zonlicht bufferen, privacy vrijwaren, en waren aldus 
altijd onderdeel geweest van het ontwerp. Het betrof een soort open, maar beschut buitenpad 
in de buitenlucht dat niet behoorde tot het bewoonbaar gedeelte. 

sloot zich aan bij de verklaring van zijn echtgenote. 

Er werd geen regularisatieaanvraag ingediend omdat beklaagden van mening waren dat de 
kolommen vergund waren. 

3. Op 18 september 2020 ging de verbalisant ruimtelijke ordening opnieuw ter plaatse. Hij 
stelde vast dat er enigszins afwijkend van de vergunning werd gebouwd. De vergunning was 
nog niet vervallen. 
Volgende afwijkingen werden vastgesteld: 

De betonnen pijlers rechts vooraan stonden er nog. 
Het volledige gebouw stond meer naar rechts dan vergund (een 9 à 20 cm). De 
bewoners bezorgden een plan van landmeter die 
een afstand tussen de pijlers links vooraan tot de rechter perceelsgrens had gemeten 
van 3,04 meter. 
Er stonden betonnen pijlers achteraan in de rechtergevel op een plaats waar een volle 
muur was voorzien. 
Er waren drie extra niet-vergunde pijlers achteraan in de linkergevel uitgevoerd. 
Er werd nagelaten om een volle muur op te richten In het midden van de rechter 
zijgevel op het gelijkvloers. 
Het dak vooraan had een andere vorm dan vergund: het was lager en rechthoekiger. 
De betonnen pijlers achteraan in de rechtergevel werden anders uitgevoerd dan 
vergund. 
Het maaiveld helde vooraan naar de straat. Bewoners verklaarden dat ze nog zouden 
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De verbalisant wees op de negatieve impact: de betonnen pijlers waren zichtbaar va nop straat 
en van bij de rechterbuur. Het uitzicht was anders en meer gesloten. De pijlers beperkten ook 
de hoeveelheid regen die in de bodem sijpelde. De impact van het feit dat het gebouw meer 
naar rechts stond en het dak anders gevormd was, was beperkt. De betonnen pijlers daar waar 
een volle muur was voorzien leidden tot extra zicht naar de buur toe en lieten meer geluid toe. 
De extra oppervlakte aan betonnen vloer op de eerste verdieping was extra volume dat 
achteraan ingenomen werd. Het verschil in uitzicht voor de buren was beperkt. Het afwijkend 
maaiveld wijzigde de waterhuishouding. 

Uit een verklaring van een stabiliteitsingenieur van 22 september 2020 (aangezocht door 
beklaagden) en een verklaring van aannemer (e-mail aan beklaagden) bleek dat 
het verwijderen van de betonnen pijlers vooraan rechts duur was, omdat er onder meer 
stabiliteitsmaatregelen nodig waren en omdat de pijlers moeilijk bereikbaar waren. 

4. Bij brief van 8 juli 2021 werd door de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur een 
herstelvordering Ingeleid bij het parket. 
De GSI vorderde herstel in de oorspronkelij ke toestand door: 

- verwijderen van de betonnen pijlers vooraan aan de rechtergevel inclusief de 
onderliggende muur; 
bouwen van de muur in het midden van de rechtergevel; 

- verwijderen betonnen pijlers achteraan de linker zijgevel; 
- opvullen van de putten die ontstaan met zuivere teelaarde; 
- verwijderen afbraakmaterialen. 

De GSI vorderde herstel door bouw- of aanpassingswerken: 
het akoestisch en visueel dichtmaken van de openingen tussen de betonnen pijlers 
achteraan rechts op het gelijkvloers. 

De GSI motiveerde zijn herstelvordering door te wijzen op het feit dat de pijlers rechts vooraan 
stonden tot 3,04 meter van de perceelsgrens en dit een weerslag had op de rechten van de 
rechter buur die werd geconfronteerd met een constructie dichter bij de perceelsgrens, op 
gelijkvloerse hoogte. Die afstand paste evenmin binnen de plaatselijke ordening. In de 
onmiddellijke omgeving waren bouwvrije zijstroken voorzien van 8 meter. Ook zonder de 
pijlers was de afstand al vrij minimaal. Het zou een ongewenst precedent scheppen In de buurt 

De pijlers beperkten bovendien de insijpelingsmogelijkheid van regen. 
Het uitzicht was anders en meer gesloten dan zonder de pijlers. Ook het meer open uitvoeren 
van de rechtergevel gaf hinder: meer geluid en meer inkijk. De betonnen pijlers links zijn een 
extra constructie, zichtbaar van bij de buren. Ook weerkaatsen zij eventueel geluid uit de linker 
zijtuin naar de linker buur toe. 

Op 22 januari 2021 bracht de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering eerst een negatief 
advies uit. Op basis van de door beklaagden aangeleverde verklaring van een 
stabiliteitsingenieur zou de verwijdering van de kolommen rechts vooraan een 
stabiliteitsvraagstuk opleveren en de Hoge Raad meende dat de herstelvordering niet 
preciseerde hoe na de verwijdering de stabiliteit van het gebouw verzekerd bleef. 

Op 17 juni 2021 gaf de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering alsnog een positief advies. 
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van 6 april 2021 aangesteld door Hierin werd 
gesteld dat er op basis van de beperkte beschikbare informatie een vermoeden was dat de 
kolommen zonder gevolgen konden worden afgebroken. Mocht later blijken dat de kolommen 
toch een essentiële functie vervulden, dan waren er nog mogelijkheden om deze functie op te 
heffen met bijvoorbeeld een nieuw uit te voeren kolom of wand. 
In een advies van van 10 mei 2021 (aangesteld door beklaagden) bleek dat zij bij hun 
standpunt bleven dat de kolommen niet konden verwijderd worden. De kolommen waren wel 
slank, maar het waren er ook heel veel, waardoor zij niet verwaarloosbaar zijn. De kolommen 
waren bovendien ook mee gestort en verbonden met het opbouwen van de woning, wat 
maakte dat het nu verwijderen de stijfheid van het gebouw in die zone zou wijzigen, met extra 
zettingen tot gevolg, 
In een advies van van 10 mei 2021 (aangesteld door beklaagden) werd gesteld dat het 
niet mogelijk was om de kolommen te verwijderen. 
De Hoge Raad was van oordeel dat de betonnen pijlers rechts niet vergund werden omdat zij 
niet grafisch werden weergegeven doorheen de volledige plannenset. Bovendien bleek uit het 
advies van ~at de pijlers met elkaar verbonden waren door een doorlopende en 
gewapende funderingssleuf wat nochtans evenmin was voorzien in het funderingsplan. Hieruit 
kon volgens de Hoge Raad worden afgeleid dat er doelbewust werd afgeweken van de 
vergunde bouwplannen. 

5. Op 22 december 2022 ging de verbalisant ruimtelijke ordening op inspectie ter plaatse om 
na te gaan of er inderdaad hersteld werd zoals aangegeven in de conclusies van beklaagden 
van 15 november 2022. Er werd vastgesteld dat er slechts gedeeltelijk werd hersteld. 
In het midden van de rechtergevel werd er een muur gebouwd. Deze muur stond op de 
correcte locatie maar was niet hoog en niet dik genoeg. De muur was 182 cm hoog in plaats 
van 260 cm. De verbalisant voegde toe dat de dikte voor het herstel van de ruimtelijke 
ordening weinig relevant was, maar dat de hoogte wel belangrijk was om geluid tegen te 
houden. 
Aan de pijlers achteraan rechts op het gelijkvloers werden blauwe panelen verbonden. De 
panelen waren echter te laag omdat niet de volledige hoogte van de openingen was 
afgeschermd. 
De betonnen pijlers vooraan aan de rechtergevel waren nog aanwezig en logischerwijs ook de 
onderliggende muur (het onderliggende voetstuk). De betonnen pijlers achteraan de linker 
zijgevel waren ook nog aanwezig. 

6. Op 30 januari 2023 ging de verbalisant ruimtelijke ordening opnieuw ter plaatse. Er kon 
worden vastgesteld dat de muur in het midden van de rechtergevel Inmiddels voldoende werd 
verhoogd. Ook werden er bijkomende blauwe panelen verbonden met de betonnen pijlers 
achteraan rechts op het gelijkvloers zodat ook daar een voldoende hoogte werd gehaald. 

2. Bespreking van de schuldvraag 

1. Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het optrekken of 
plaatsen van een constructie In strijd met de vergunning afgeleverd door de deputatie van de 
provmc1e op 27 oktober 2017 in de periode van 30 augustus 2017 tot en met 
9 november 2018, met de verzwarende omstandigheid dat de eerste en derde beklaagde 
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personen zijn die in de uitoefening van hun beroep onroerende goederen bouwen, namelijk 
architect. 

De rechtbank merkt op dat er In de tenlastelegging bij materiële vergissing werd vermeld dat 
de deputatie op 27 oktober 2017 vergunning verleende terwijl duidelijk uit het strafdossier 
blijkt dat dit op 27 juli 2017 gebeurde. De rechtbank zal deze vergissing verbeteren. Partijen 
werden hferomtrent ter zitting ingelicht en hun verweer had hierop betrekking. Partijen 
hadden geen opmerking aangaande de overwogen verbetering. 

2. Beklaagden betwisten. Zij menen dat de betonnen pijlers vooraan rechts wel degelijk mee 
vergund waren. De betonnen muur was op het moment van vaststelling nog niet uitgevoerd 
maar de vergunning was nog niet vervallen. De muur was intussen uitgevoerd. Het klopte niet 
dat de inplanting van het gebouw 9 cm meer naar rechts was. De meting was niet nauwkeurig. 

Wat de betonnen pijlers vooraan rechts betreft is de rechtbank van oordeel dat deze niet 
vergund zijn. Zij staan niet op de plannen van het vooraanzicht van de gevel of het 
funderingsplan. Uit de stukken van de voorbespreking blijkt ook helemaal niet dat er een 
akkoord was over deze pijlers zoals beklaagden voorhouden. De beoordeling gebeurt 
bovendien achteraf op basis van de ingediende plannen en de vergunning heeft enkel 
betrekking op de plannen en niet op eventuele besprekingen vooraf. De afstand tussen de 
woning en de perceelsgrens rechts was van In het begin een heikel punt en het niet aanwezig 
zijn van de pijlers op de plannen betreft dan ook geen futiliteit. De aanwezigheid van een afdak 
op de plannen impliceert geen goedkeuring van muren of pijlers onder dat afdak. Dat de 
afwezigheid van de pijlers op de plannen een vergissing zou zijn, leidt niet tot een vergunde 
situatie. De redenering dat vergunningen in het algemeen ook zouden gelden voor 
vergissingen zou leiden tot volstrekt onaanvaardbare rechtsonzekerheid. Het was aan 
beklaagden om de plannen na te zien alvorens deze in te dienen. Uit de vergunning blijkt 
duidelijk dat er vergund werd voor een afstand tussen de woning en de rechter perceelsgrens 
van minimaal 5 meter (met uitzondering van de afstand tussen de overkraging vooraan en de 
rechter perceelsgrens die slechts 4 meter bedroeg) terwijl nu bleek dat de pijlers op een 
afstand van 3,04 meter stonden. Ook hieruit blijkt dat er geen vergunning werd afgeleverd 
voor de pijlers op een dergelijk kleine afstand van de perceelsgrens. 
Het is bovendien ook niet zo dat beklaagden met uitzondering van de pijlers rechts vooraan de 
vergunde plannen correct hebben uitgevoerd. Er werden nog heel wat afwijkingen vastgesteld. 
In het algemeen namen beklaagden het dus al niet nauw met de vergunde plannen. 
Voor de Hoge Raad van de Handhavingsuitvoering was evenmin sprake van een vergunde 
situatie wat betreft de kolommen. De Hoge Raad stipte ook aan dat het afdak op de pijlers 
eveneens niet correct werd uitgevoerd en breder was dan vergund. Eerste beklaagde gaf dan 
zelf nog aan dat de luifel minder lang zou zijn dan vergund (stuk 2 van de overtuigingsstukken 
neergelegd door eerste en tweede beklaagde). 

Wat de muur in het midden van de rechtergevel betreft, werd naar het oordeel van de 
rechtbank wel degelijk in strijd met de vergunning gebouwd door deze muur niet te bouwen 
in de incriminatieperiode. De verbalisant stelde op 18 september 2020 vast dat de overige 
ruwbouwwerken reeds waren uitgevoerd en de aannemer ruwbouwwerken niet meer bezig 
was. Het was duidelijk niet meer de bedoeling om de muur te plaatsen. Bovendien werd op 22 
december 2022 vastgesteld dat naar aanleiding van de herstelvordering uiteindelijk wel een 
muur werd geplaatst, maar dat deze niet hoog en niet dik genoeg was. Ter zitting van 17 januari 
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2023 bleek dat dit was om meer zonlicht te hebben. Ook hieruit blijkt dat beklaagden wensten 
af te zien van de bouw van de muur om zich van zonlicht te kunnen verzekeren. Beklaagden 
maken in het geheel niet aannemelijk dat de vaststelling voorbarig was omdat de vergunning 
nog niet vervallen was. Zij hebben bij de vaststellingen op 18 september 2020 ook niet 
geargumenteerd dat de muur nog zou gebouwd worden, wat zij nochtans met betrekking tot 
de ophoging van het maaiveld wel hadden gedaan. Meer dan vijf jaar na de vergunning was 
de muur nog niet gebouwd conform de vergunde plannen. 

Wat de inplanting van het gebouw betreft, is het voor de rechtbank bewezen dat het gebouw 
9 cm meer naar rechts werd ingeplant en dat aldus werd afgeweken van de vergunning. De 
rechtbank heeft geen reden om te twijfelen aan de vaststelling van de verbalisant ruimtelijke 
ordening die vaststelde dat het gebouw 9 tot 20 cm te veel naar rechts stond. Nergens werd 
rekening gehouden met de metingen van die mogelijk minder nauwkeurig 
zouden zijn. Bovendien blijkt dat eerste beklaagde dit ook eerder reeds bevestigde, namelijk 
in de 'uitgebreide nota van cliënten met 12 bijlagen' die als bijlage 2 gevoegd is bij stuk 2 van 
de overtuigingsstukken van eerste en tweede beklaagde. De rechtbank leest aldaar: 
"verschuiving van gebouw. Geen commentaar: bij de ene staat het wat dichter (9cm
metsersaar), bij de andere wat verder (20 cm) ... 11

• 

Wat de overige afwijkingen van de vergunning betreffen werd geen betwisting gevoerd. Voor 
de rechtbank staat het gelet op de vaststellingen en foto's vast dat beklaagden betonnen pijlers 
achteraan In de rechtergevel plaatsten op een plaats waar een volle muur was voorzien; er 
drie extra niet-vergunde pijlers achteraan in de linkergevel werden uitgevoerd; het dak anders 
werd uitgevoerd; de betonnen pijlers achteraan in de rechtergevel op de verdieping anders 
werden uitgevoerd en er slechts 8 In plaats van 10 werden opgericht. 

De enige tenlastelegging is in al zijn aspecten bewezen. 

3. Beklaagden zijn alle drie samen eigenaar van De vergunning werd 
aangevraagd door eerste en tweede beklaagde. Eerste beklaagde is enig zaakvoerder van 
derde beklaagde. De vennootschap heeft haar zetel in Het gebouw heeft als 
functies woonhuis en architectenbureau. Eerste en tweede beklaagde betwisten niet dat zij 
strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het bouwen van de woning en de misdrijven die 
hierbij begaan werden. Gelet op het feit dat de vennootschap ook mede-eigenaar is van de 
woning en de zetel aldaar gevestigd Is, gebeurden de misdrijven ook in het kader van de 
waarneming van de belangen van de vennootschap. Binnen de rechtspersoon werd niet 
voldoende aandacht geschonken aan het naleven van de vergunningsplicht. Ook de 
vennootschap is strafrechtelijk verantwoordelijk. 

Met de personele verzwarende omstandigheid van artikel 6.2.1 lid 2 VCRO worden alle 
personen bedoeld die een beroep of een bedrijvigheid uitoefenen in verband met het 
bouwwezen in de ruimste betekenis van het woord. 
Uit het maatschappelijk doel van de 

blijkt dat deze een rechtspersoon is die in het bouwwezen actief is, aangezien onder 
meer het uitvoeren van alle opdrachten die voorbehouden zijn aan personen die gerechtigd 
zijn het beroep van architect uit te oefenen, bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen van 
bouwkundige constructies, tot haar maatschappelijk doel behoort. De eerste beklaagde is 
architect en is als zaakvoerder van 
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de natuurlijke persoon door wie deze optrad en was door deze activiteiten eveneens 
een persoon voor wie de voormelde personele verzwarende omstandigheid geldt. · 
De verzwarende omstandigheid voor eerste en derde beklaagde is bewezen. 

3. Straftoemeting 

1. De rechtbank legt voor elke beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek 
één straf op voor alle feiten van de enige tenlastelegging samen. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en het strafrechtelijk verleden 
van beklaagden. 
De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. Beklaagden bouwden een woning die op vele punten niet in overeenstemm,lng was met de 
vergunning die verleend werd. Gelet op de ligging in woonpark en de bezwaren van de 

werd bij het verlenen van de vergunning bijzondere aandacht besteed aan de 
breedte van de bouwvrije zljstrook. Beklaagden trokken zich hier blijkbaar niets van aan en 
bouwden veel dichter dan vergund bij de De afwijkingen van het plan hadden 
gevolgen op het vlak van ruimtelijke ordening, visueel-vormelijke hinder, waterhuishouding, 
geluidshinder en inkijk. Beklaagden hielden bij dit alles enkel hun eigen belangen voor ogen. 
De straf moet beklaagden duidelijk maken dat de naleving van de stedenbouwkundige regels 
ernstig te nemen is in het belang van een goede ruimtelijke ordening en dat dit des te meer 
geldt voor architecten. 

3. De rechtbank gaat niet in op de door beklaagden gevraagde gunst van de opschorting of 
eenvoudige schuldigverklaring. De rechtbank houdt hierbij rekening met de ernst en de 
hoeveelheid van de inbreuken alsook met het feit dat er nog geen herstel werd bereikt of 
regularisatievergunning werd aangevraagd. De geldboetes zoals hierna bepaald zijn passend 
en noodzakelijk. Nu beklaagden nog over een gunstig strafverleden beschikken, zal de 
rechtbank een deel van de geldboetes opleggen met de gunst van het gewoon uitstel. De 
beklaagden voldoen aan de wettelijke voorwaarden om de gunst van het uitstel van 
tenuitvoerlegging te kunnen genieten. 

4. De beklaagden moeten 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 lld 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 beklaagden moeten een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand" (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 beklaagden moeten ook een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken betalen 
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(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 58,24 
euro. 

HERSTEL 

1. Uit de recente controles ter plaatse blijkt dat er nog geen integraal herstel is waardoor de 
herstelvordering nog deels actueel is. Wat het bouwen van de muur in het midden van de 
rechtergevel en het akoestisch en visueel dichtmaken van de openingen tussen de betonnen 
pijlers achteraan rechts op het gelijkvloers betreft, is de herstelvordering inmiddels zonder 
voorwerp. 

2. Beklaagden voeren aan dat de herstelvordering met betrekking tot de verwijdering van de 
pijlers vooraan rechts en links achteraan moet worden afgewezen wegens schending van de 
decretale priorlteitenorde en wegens kennelijk onredelijk en/of onevenredig. De goede 
ruimtelijke ordening zou niet gebaat zijn met de verwijdering van deze pijlers. 

3. De rechter dient een wettigheidstoezicht uit te oefenen op de door de herstelvorderende 
overheid bij het parket ingeleide herstelvordering. 

Het wettlgheidstoezicht waartoe de rechter op basis van artikel 159 van de Grondwet 
ambtshalve kan overgaan, houdt in dat de rechter nagaat of de wettelijke herstelrangorde 
werd nageleefd en of de gevorderde maatregel niet In strijd is met de beginselen van 
behoorlijk bestuur, meer specifiek het redelijkheidsbeginsel. 

Wat de pijlers achteraan links betreft, is de rechtbank van oordeel dat de wettelijke 
herstelrangorde niet werd gerespecteerd en de impact voor de ruimtelijke ordening en de 
waterhuishouding dermate klein is dat de betaling van een meerwaarde of het uitvoeren van 
aanpassingswerken moet kunnen volstaan. Dat de pijlers zichtbaar zijn voor de buren en geluid 
kunnen weerkaatsen is geen draagkrachtige motivering voor de afbraak. Bovendien zijn de 
pijlers vergun baar. De herstelvordering moet dan ook gedeeltelijk, met name voor zover deze 
het verwijderen van de pijlers links achteraan tot voorwerp heeft, als in strijd met de wet 
krachtens artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing worden gelaten. 

De rechtbank oordeelt dat er geen redelijke verantwoording Is voor het doen verwijderen van 
de betonnen pijlers rechts vooraan. 
De pijlers maken thans inherent deel uit van de constructie en de verwijdering ervan is 
bijzonder omslachtig en duur. De rechtbank kan op basis van de adviezen niet zonder meer 
aannemen dat er zich geen stabiliteitsvraagstuk zou stellen bij het wegnemen van de pijlers 
vooraan rechts, integendeel. Het advies van dat gebaseerd is op 
beperkte informatie en vermoedens ondersteunt de conclusie van de Hoge Raad dat deze 
pijlers zonder meer kunnen worden weggehaald niet. Bovendien werd ook dit advies weerlegd 
door een stabiliteitsingenieur van en een stabiliteitsingenieur van 
Beklaagden tonen hiermee aan dat de uitvoering van de herstelmaatregel een onevenredige 
last oplegt in verhouding tot het beoogde herstel en het kennelijk vaststaat dat de opgelegde 
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herstelmaatregel technisch niet haalbaar is. 
De herstelvordering moet dan ook gedeeltelijk, met name voor zover deze het verwijderen van 
de pijlers rechts vooraan tot voorwerp heeft, als in strijd met de wet krachtens artikel 159 van 
de Grondwet buiten toepassing worden gelaten. 

Nu de overheid echter uiting heeft gegeven van de wil om herstel te bekomen, moet de 
rechtbank ambtshalve een herstelmaatregel opleggen. 
Op grond van art. 6.3.1. VCRO kan de rechtbank ambtshalve een meerwaarde opleggen als het 
gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, dan wel 
bouw- en aanpassingswerken opleggen als dit kennelijk volstaat om de ruimtelijke ordening te 

herstellen. 
Om deze redenen acht de rechtbank het gepast om een heropening der debatten te bevelen 
teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen omtrent de herstelmaatregelen zoals • 
bepaald In art. 6.3.1. §1,1° en 2" VCRO. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

1. De vordering van 

1. stelde zich burgerlijke partij lastens beklaagden. Deze vordering is tijdig 
en regelmatig. Ze is ontvankelijk. 

vordert in hoofdorde het herstel in natura en een schadevergoeding van 
2.500 euro voor morele schade en een vergoeding van 500 euro voor administratieve 
rompslomp, advocatenkosten en achternageloop. 
Ondergeschikt vordert zij een provisie van 13.000 euro, hierin begrepen een morele 
schadevergoeding van 2.500 euro, een vergoeding van 500 euro voor administratie en een 
provisie van 10.000 euro voor de geleden visuele hinder en de waardevermindering van haar 

perceel. 

Beklaagden verzochten de vordering integraal af te wijzen. 

2. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene die door zijn schuld aan 
een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat 
de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden 
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld. Degene die schadevergoeding 
vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, 
een oorzakelijk verband bestaat; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich 
niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan. 

Morele schade komt niet voor precieze begroting in aanmerking. Het gaat In essentie om de 
juridische erkenning van het leed dat werd berokkend. Bij de begroting van deze schade houdt 
de rechtbank rekening met de ernst van de feiten en de Impact hiervan op het slachtoffer 
evenals met de bedragen die gebruikelijk worden toegekend in gelijkaardige gevallen. 
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De rechtbank heeft reeds geoordeeld over de publieke herstelvordering en omwille van 
onredelijkheid niet tot een verwijdering van de pijlers besloten. De rechtbank legt geen 
bijkomend herstel op in het kader van de burgerlijke vordering tot herstel in natura. De 
rechtbank meent immers dat het opleggen van het herstel in natura door het verwijderen van 
de pijlers rechts vooraan en het vervangen van de intussen geplaatste muur door een dikkere 
muur in de private verhouding tussen de benadeelde en de overtreder te kwalificeren valt als 
rechtsmisbruik. De verbalisant ruimtelijke ordening oordeelde immers dat de dikte van de 
muur geen Impact had op het vlak van geluidshinder. Het enkel verhogen van de muur volstond 
aldus in het kader van de goede ruimtelijke ordening en zorgt ervoor dat de 
schadeverwekkende oorzaak wordt weggenomen. Wat de pijlers rechts vooraan betreft 
verwijst de rechtbank naar de motivering om de publieke herstelvordering af te wijzen als 
kennelijk onredelijk. 
De rechtbank zal aldus enkel nog oordelen over de ondergeschikte vordering van de burgerlijke 
partij tot betaling van een provisie van 13.000 euro. 

Wat de morele schade betreft, verwijst de burgerlijke partij naar visuele hinder, geluidshinder 
en wateroverlast. De rechtbank aanvaardt dat er een visuele hinder is wat betreft de pijlers 
vooraan rechts, doch deze hinder lijkt eerder beperkt nu het leefgedeelte van de woning van 
de burgerlijke partij niet rechtstreeks geconfronteerd wordt met deze constructie. Bovendien 
zou er in elk geval een luifel geweest zijn die wel vergund was alsook dergelijke pijlers iets 
dieper gelegen. De rechtbank aanvaardt ook dat de burgerlijke partij meer geluidshinder en 
inkijk ondervond door het niet optrekken van de muur in het midden van de rechtergevel en 
door het plaatsen van pijlers in plaats van een volle muur achteraan in de rechtergevel op het 
gelijkvloers. Dat de burgerlijke partij wateroverlast zou hebben ten gevolge van de bewezen 
misdrijven is echter niet aangetoond en komt zelfs niet aannemelijk voor. De rechtbank 
bepaalt de morele schade in billijkheid op 1.000 euro. 

Er worden geen redenen aangehaald waarom voor de administratiekosten en het 
achternageloop zou moeten worden afgeweken van de bedragen die gebruikelijk zijn. Gelet op 
de complexiteit van de zaak is een vergoeding van 150 euro gerechtvaardigd. 

Wat de provisie betreft, is de rechtbank van oordeel dat er geen reden is om deze vergoeding 
slechts provisioneel te bepalen. Het is niet zo dat er In de toekomst meer duidelijkheid zal 
komen omtrent de visuele hinder en waardevermindering en een berekening van deze schade 
in de toekomst exacter zal kunnen worden bepaald. Enkel een begroting van deze schade in 
billijkheid is mogelijk. Nu de woning van beklaagden door de bewezen misdrijven dichter bij 
het perceel van de burgerlijke partij werd gebouwd, niet in het minst omdat er betonnen pijlers 
werden gegoten op ongeveer 3 meter van de perceelsgrens zonder vergunning en deze afstand 
in het woonpark allerminst gebruikelijk is, kan de rechtbank aannemen dat er zich een 
beperkte waardevermindering en een blijvende beperkte visuele hinder manifesteert die de 
rechtbank In billijkheid bepaalt op 8.000 euro. 

De toegekende schadevergoedingen zijn te vermeerderen met Interesten zoals hierna 
bepaald. 

De burgerlijke partij heeft recht op een rechtsplegingsvergoeding van 1.650 euro, zijnde het 
basisbedrag bepaald op basis van het gevorderde bedrag. 
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2. Overige burgerlijke belangen 

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

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven 
en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

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, 162bis, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 38, 39, 40, 41, 41bis, 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 dé wet van 1 augustus 1985; 
art. 1 (§1, 2° en §2), 8, 14, 18bis van de Wet van 29 juni 1964; 

art. 159 Grondwet; 
art. 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek; 
art. 1022 Gerechtelijk Wetboek; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 
bij verstek ten aanzien var. 

Voorafgaand 

Verbetert de dagvaarding als volgt: 

"A. optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning met 
verzwarende omstandigheden 
f...l. nameliik In strijd met de vergunning afgeleverd door de deputatie van de Provincie 

d.d. 27/07/2017, 

( ... )" 
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Op strafgebied 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging A (zoals verbeterd): 

tot een geldboete van 16.000,00 EUR, zijnde 2.000,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft deze geldboete voor een termijn van 
3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 8.000,00 EUR, zijnde 1.000,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

58,24 EUR 

- hoofdelijk met medeveroordeelden en 
tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 295,50 EUR. 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging A (zoals verbeterd): 

tot een geldboete van 4.000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft deze geldboete voor een termijn van 
3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 2.000,00 EUR, zijnde 250,00 EUR verhoogd 

met 70 opdeciemen. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
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met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
58,24 EUR 

- hoofdelijk met medeveroordeelden en 
tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 295,50 EUR. 

Ten aanzien van derde beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging A (zoals verbeterd): 

tot een geldboete van 16.000,00 EUR, zijnde 2.000,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft deze geldboete voor een termijn van 
3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 8.000,00 EUR, zijnde 1.000,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
58,24 EUR 

- hoofdelijk met medeveroordeelden en tot de kosten van 

Herstel 

de strafvordering, op heden begroot op 295,50 EUR, meer de betekeningskosten van 
dit vonnis. 

Stelt wat het bouwen van de muur in het midden van de rechtergevel en het akoestisch en 
visueel dichtmaken van de openingen tussen de betonnen pijlers achteraan rechts op het 
gelijkvloers vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 
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Laat met toepassing van artikel 159 van de Grondwet de herstelvordering van de gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur voor wat betreft de verwijdering van de betonnen pijlers rechts 
vooraan en de verwijdering van de drie betonnen pijlers links achteraan buiten toepassing 
wegens kennelijk onredelijk. 

Beveelt een heropening der debatten op de terechtzitting van 18 april 2023 om 11.15 uur 

teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen omtrent de herstelmaatregelen zoals 
voorzien in art. 6.3.1. §11 ° en 2° VCRO. 

Op burgerlijk gebied 

Ten aanzien van burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
gegrond. 

ontvankelijk en deels 

Veroordeelt beklaagden hoofdelijk om aan de burgerlijke partij een 
definitief bedrag van 9.150,00 EUR te betalen voor de geleden materiële en morele schade, te 
vermeerderen met de vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf de 
gemiddelde datum van 4 april 2018 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen 
met de gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet tot de datum va_n algehele 
betaling. 

Veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten van deze burgerlijke partij, hierin begrepen 
een rechtsplegingsvergoeding van 1.650, 00 EUR. 

Overige burgerlijke belangen 

Houdt de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 21 februari 2023 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 




