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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

1) 

2) 

geboren te )p 
ingeschreven tE 
van Belgische nationaliteit 
Volgens verklaring ter terechtzitting thans met adres te 

met maatschaooeliike zetel gevestigd te 

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
BTW-nummer: 

beklaagd van: 

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

A aanmerkelijk wijzigen van reliëf van bodem zonder of in strijd met een geldige 
vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, onder meer door 
de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie 
van het terrein wijzigt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 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 vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet 
of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 
namelijk 

oo het terrein aeleaen te 

P.im:mdom van 
met maatschappelijke zetel te 

een aanmerKelijke reliëfwijziging te hebben uitgevoerd 

kadastraal gekend als 

ondernemingsnummer 

(art. 4.2 .1 ., 4°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1 . lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

te 
door 

in de periode van 1 december 2015 tot 1 januari 2016 

B optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 
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strijd met de vergunning, hetzij na verval , vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet 
of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 
namelijk 
on het terrein aeleaen te kadastraal aekend als 

eigendom van onderneminasnummer 
met maatschappelij ke zetel te 

(art. 4 .1.1 ., ::3u en 9°, 4.2.1., 1 °, a), 4.2.2., 4.2.3. , 4.2.4. en 6. 1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

1 een terras te hebben aangelegd op een plat dak 
te p 27 mei 2016 
dou1 

2 een keerwand te hebben geplaatst 
te in de periode van 1 december 2015 tot en met 1 januari 2016 
door 

Vordering herstel 
bij toepassing van artikel 6.3.1 .§ 1. Van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zich te horen 
veroordelen tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand binnen een door de 
rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van € 100 per dag bij niet 
naleving van deze veroordeling. 

PROCEDURE 

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

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 20 december 2021 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 
te Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het 
voorwerp is van de telastlegging 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. 

2. De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 1 

februari 2022. 

Bij tussenvonnis van 1 februari 2022 werd meester 
aangesteld als lasthebber ad hoc voor de tweede beklaagde. 

advocaat te 

Er werden conclusietermijnen bepaald en de behandeling van de zaak werd uitgesteld naar 
de terechtzitting van 7 juni 2022. 



Hf.CMll!ANI( VAN EEHSTE At\NI.EG ()0ST-VI.AANOEHl:11J, afdeline OlJDl:NAI\IUJF., 0 TWAI\U:DE Immer, zetelend in s11·<lfw l,e11, viln 2,1.J X I 

3. De rechtbank gaf de verdediging de gelegenheid zich eveneens te verweren over de 
verzwarende omstandigheid, met name dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende 
ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of 
activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of 
verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of 
personen die bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun 
beroep, namelijk als verhuurders van verschillende onroerende goederen (artikel 6.2.1. 
VCRO), en vult de dagvaarding in die zin aan. 

4. De rechtbank nam kennis van: 
de vorderina van de buraerliike oartiien rn vertegenwoordigd door 
meester 
de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door substituut-
procureur des Konings; 
hAt vArweer van de eerste beklaaQde, bijgestaan door meester mr. loco mr. 

beiden advocaat te 
het \/AnMAAr ,1::111 de tweede beklaaade. vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc 
mr. advocaat te 
het positief advies van het openbaar ministerie over de door de eerste beklaagde 
gevraagde opschorting van uitspraak van veroordeling. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

5. De tweede beklaagde is eigenaar en exploitant van een residentie met assistentiewoningen 
te 

De eerste beklaagde is de bestuurder van de vennootschap. 

Op 6 april 2016 stelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vast dat in de linker bouwvrije 
strook een keerwand werd geplaatst en dit zonder vergunning. 

Op 20 juli 2016 stelde de politie vast dat er een dakterras werd aangelegd met een oppervlakte 
van 113 m2• daarvoor was geen vergunning verleend. 

De werken werden stilgelegd. 

6. Op 20 juli 2016 verklaarde de eerste beklaagde : 

'Ik ben gedelegeerd bestuurder van 
gemachtigd om inzake een verklaring afte leggen. 

U vraagt mij wie de opdracht heeft gegeven tot de uitvoerinq der werken? 
Deze opdracht werd gegeven door de 

Ik ben 
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Ik was in kennis van het bouwmisdrijf ik wens mij bij deze te verduidelijken. Op vraag van de 
brandweer van diende er een noodzakelijke brandweg te worden aangelegd. 
Omdat deze brandweg een bepaalde tonnage diende te dragen en om het niveauverschil met 
het aanpalend perceel te kunnen overbruggen was de aanleg van een keermuur noodzakelijk. 
Ik verwijs naar een bijlage voor preciezere informatie. Ik wens te benadrukken dat ik deze 
overtreding niet moedwillig heb veroorzaakt. Ik diende aan de voorwaarden van de brandweer 

te vof doen vandaar. 

U vraagt mij wie de eigenaar van de gronden is waarop de werken zijn uitgevoerd? 
De eigenaar betreft de Er zijn geen andere eigenaars. De heeft zijn 

toestemming verleend voor de werken. f k ben de enigste gedelegeerd bestuurder van dé 
De )etreft een erkendA 11ifhAfina van assisstentiewoningen. Ik wens te vermelden dat wij 
enkel op het adres in de assistentie woningen uitbaten, wij zijn nergens 
anders actief Dé )etreft geen instrumenterende ambtenaren, noch vastgoedmakelaars 
nog andere personen die in de uitoefening van hun beroep onroerende goederen kopen, 
huren, verkopen of verhuren. Binnen d€ ~en ik diegene die zich bezig houd met het 
algemeen beheer, hieronder vallen onder het aanvragen, opvolgen en naleven van de 
vergunningen. 

U vraagt mij wanneer de werken werden aangevat en hoe lang deze werken hebben geduurd? 
De werken zijn aangevat in december 2015 en hebben ongeveer een week lang geduurd. 

U vraagt mij wie de architect was die toezicht hield op de werken? 
Dit betreft 

U vraagt mij wie de aannemer was die de werken uitvoerde? 
Dit betreft onze hoofdaannemer, Dit was de enigste aannemer. 

U vraagt mij naar de beweegredenen om de werken uit te voeren? 
Zoals eerder vermeld diende deze werken te gebeuren op vraag van de brandweer van 

De brandweg was noodzakelijk om hulp te kunnen bieden bij een eventuele 
tJrana. ue tJranaweg diende 4 meter breed te zijn en diende een bepaalde tonnage (gewicht 
van de brandweerwagens) te kunnen dragen. Vandaar dat wij de brandweg hebben aangelegd 
zoals te zien op de bijgevoegde foto's. Wij dienden een keerwand aan te brengen om het 
niveauverschil te kunnen overbruggen (hetgeen eveneens duidelijk te zien is op de foto's) 

U vraagt mij of er reeds stappen zijn gezet naar regularisatie 
Dit is inderdaad het geval. Op datum van 04 juli 2016 heb ik via mijn architect, 

de nodige stappen ondernomen. Ik geef u een kopie van het ontvangstbewijs van de 
bouwaanvraag f k wens te vermelden dat wij meteen nadat wij het pv van de Inspectie Rwo 
hebben ontvangen wij meteen de nodige stappen hebben ondernomen. Op 04 juli heeft onze 
architect dan het dossier ingediend.' 

7. Op 22 augustus 2016 werd hij opnieuw verhoord en verklaarde toen: 

'Inzake de aanleg van het terras wist ik niet dat hiervoor een vergunning nodig was. 
Ik heb ondertussen een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een 
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uitgebreide dossiersamenstelling vereist is aangevraagd. 
De stillegging der werken werd sedert 27/5/2016 naaeleefd. 
De werken (zullen) worden uifgP.vnP.rrl rfnn, 

in opdracht van 
oeswuraer. 
De archtitect die toezicht houdt op de werken is 

IK ben de enige gedelegeerd 

8. Op 9 november 2016 werd het regularisatiedossier stopgezet in afwachting van een 
beslissing over een andere vergunningsaanvraag. 
Het college van burgemeester en schepenen weigerde de tweede regularisatieaanvraag. Op 
22 februari 2018 weigerde de deputatie eveneens de vergunning. Telkens was het 
aanvraagdossier onvolledig. 

9. Op 16 maart 2017 werd de eerste beklaagde opnieuw verhoord en verklaarde : 

'Mijn intentie is om zeer binnenkort alsnog een nieuw dossier in te dienen. 
Dienst stedenbouw jee/de mee dat we moesten afwachten op uitspraak van 

dienst ruimtelijke vergunningen van provincie inzake een ander dossier op 
hetzelfde gebouw (van de recente uitbreiding), Er zal dus niet overgegaan worden tot vrijwillig 
herstel. Mijn advocaat zal een 

dossier opstellen teneinde dit over te maken aan de dienst Stedenbouw van 
Wij ontvingen pas op 16/2/2017 een aangetekend schrijven van dienst ruimtelijke 

vergunningen met positief advies. Hiervan overhandig ik U een kopie met vermelding van het 

besluit.' 

10. De beklaagden werden door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur tot herstel 
aangemaand tegen 1 mei 2018. 

Op 13 maart 2019 kondigde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur een herstelvordering 
aan maar die kwam er niet. Ook niet na herhaalde vragen van het openbaar ministerie. 

Beoordeling 

11. De vaststellingen in het dossier spreken voor zich. 

De telastleggingen worden niet betwist en zijn bewezen. 

De verzwarende omstandigheid is eveneens bewezen. De beklaagden verhuren onroerende 

goederen. 
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Toerekening 

12. Op 31 juli 2018 trad de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft in werking. 

Artikel 2 van die wet vervangt artikel 5 van het Strafwetboek. Daarmee werd de decumulregeling 
van het tweede lid van artikel 5 afgeschaft. 

Artikel 5 Strafwetboek bepaalt nu: 
Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk voor de misdrijven die hetzij een intrinsiek 

verband hebben met de verwezen/ijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of 

die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 
Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 

1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 

2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 

Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 

aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 

personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit. 

Het oude artikel 5 bevatte een strafuitsluitende verschoningsgrond ten gunste van de persoon 
die de minst zware fout had begaan wanneer het misdrijf niet wetens en willens werd gepleegd. 

Gelet op artikel 2 Strafwetboek blijft wat betreft feiten gepleegd vóór 31 juli 2018 de 
decumulregel van toepassing als meest gunstige toestand voor de beklaagde die de fout niet 
wetens en willens zou hebben gepleegd en evenmin de 'zwaarste fout' pleegde. 

13. Krachtens het oude artikel 5 Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

De gepleegde misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel 
of de waarneming van de belangen van de vennootschap of zijn voor haar rekening gepleegd. 

Cumulatie in de vervolging van rechtspersonen en natuurlijke personen is mogelijk. Wanneer 
de geïdentificeerde natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, dan kan 
hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden (art. 5, tweede lid, Sw.). 

Uit het dossier blijkt dat de eerste beklaagde bestuurder is en de beslissingsmacht had in de 
tweede beklaagde. 
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Hij pleegde de misdrijven wetens en willens. Wetens in de zin dat hij kon weten dat hij een 
misdrijf pleegde, en willens, in de zin dat hij zich niet op een rechtvaardigingsgrond kan 
beroepen. De tweede beklaagde kan dus samen met de rechtspersonen worden vervolgd en 
veroordeeld. 

Straf 

14. De bewezen verklaarde feiten zijn de uitvoering van een zelfde strafbaar opzet zodat voor 
ze samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

15. De feiten kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met 
een geldboete van 26 tot 400.000 euro of met één van die straffen alleen in hoofde van een 
natuurlijke persoon, en, ingevolge art. 7bis en 41 bis §1 Strafwetboek met een geldboete van 
500 tot 800.000 euro in hoofde van een rechtspersoon. 
In geval van verzwarende omstandigheid is de minimumstraf echter een gevangenisstraf van 
15 dagen en/of een geldboete van 2. 000 euro in hoofde van een natuurlijke persoon ( en een 
geldboete van 2.000 euro in hoofde van een rechtspersoon). 

16. De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het ook in artikel 5 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 
inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

De beklaagden stelden het eigen belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een 
goede ruimtelijke ordening. 

Zij pleegden de misdrijven in een professioneel kader en uit winstbejag. 

Zij handelden ook uitgaande van de stoutmoedige en verwerpelijke opvatting dat 
bouwmisdrijven en het herstel ervan niet ernstig worden genomen en dat éénmaal opgericht 
de illegale constructies wel geregulariseerd, en minstens niet zullen verwijderd worden. 

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 beklaagden zich niet 
ongestraft boven de wet kunnen stellen. 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden 
of aanzet tot een afweging van pakkans en voordeel. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt 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. 

Bij het bepalen van de geldboete wordt ook rekening gehouden met de omvang van de 
inbreuken en de financiële draagkracht van de beklaagden. 
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Om al die redenen gaat de rechtbank ook niet in op de vraag tot opschorting van uitspraak van 
veroordeling van de eerste beklaagde. 

De hierna bepaalde geldboeten zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

17. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur nam geen herstelvordering. 

Het openbaar ministerie vorderde het herstel. 
Op 9 juni 2022 verleende de deputatie een regularisatievergunning. 

De herstelvordering is zonder voorwerp. 

BIJDRAGEN en KOSTEN 

18. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

19. De beklaagden moeten een 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. 

20. De beklaagden moeten een 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. 

21. De beklaagden moeten ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
betalen (artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 58,24 
euro. 
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BURGERRECHTELIJK 

22. De burgerlijke partijen zijn omwonenden en zijn reeds jaren verwikkeld in een juridische 
strijd met de beklaagden. Op hun verzoek werden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
herhaaldelijk regularisatievergunningen vernietigd. 

Op 9 juni 2022 verleende de deputatie een regularisatievergunning voor de uitbreiding en de 
brandweg. Ook voor die vergunning werd een vernietigingsberoep ingediend. 

In hun nota burgerlijke partijstelling vorderen de burgerlijke partijen op grond van artikel 159 
Grondwet het buiten toepassing laten van de oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning 
voor het bouwen van een bejaardentehuis, alsook van de regularisatievergunning van 21 
januari 2021 verleend door de deputatie voor de uitbreiding met assistentiewoningen. 
Verder vorderen de burgerlijke partijen 1 euro als provisionele schadevergoeding en een 
rechtsplegingsvergoeding van 1.560 euro. 

De beklaagden worden enkel vervolgd voor de aanleg van een dakterras en de aanleg van 
een noodtoegang voor de brandweer met een keermuur. 

De burgerlijke partijstelling is enkel ontvankelijk in zover ze geënt is op deze telastleggingen. 

De burgerlijke partijen hebben als omwonenden een morele schade geleden door de 
gepleegde misdrijven. 

Hun schade kon reeds lang begroot zijn. 

Er wordt aan de burgerlijke partijen een definitieve schadevergoeding van 1 euro toegekend. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 41 van de 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, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering, alsook de overige 
wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis; 
art. 1, 2, 3, 5, 7, ?bis, 25, 38, 39, 40, 41, 41 bis, 44, 45, 65, 66, 100 Strafwetboek, alsmede 
alle artikelen vermeld in de dagvaarding; 
2 KB 26.10.2007; 1022 Ger. Wb.; 
1382 burgerlijk wetboek ; 

de rechtbank, oordelend op tegenspraak, 
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STRAFRECHTELIJK 

Vult de dagvaarding aan als volgt: 

"A 
( .. . ) 

B 
( .. . ) 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende 
ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun 
beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, 
verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of 
opstellen of personen die bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de 
uitoefening van hun beroep, namelijk als verhuurder van verschil/ende onroerende 
goederen (artikel 6.2.1. VCRO)." 

Veroordeelt ,oor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde teIast1eggIngen A, t:s.1 en t:s.l, zoals hierboven aangevuld, samen tot een 
geldboete van 12.000 euro, zijnde 2.000 euro vermeerderd met 50 opdeciemen, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 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 hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
58,24 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en 
bewezen verklaarde telastleggingen A, B.1 en B.2, zoals hierboven aangevuld, samen tot een 
geldboete van 12.000 euro, zijnde 2.000 euro vermeerderd met 50 opdeciemen. 
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Veroordeelt haar tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 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 haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
58,24 euro. 

Gerechtskosten 

Veroordeelt, m 
1oofdelijk tot betaling van de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, tot op heden 

in het geheel begroot op 325,49 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de burgerlijke partijen deels toelaatbaar en deels gegrond. 

Veroordeelt, 
hoofdelijk om te betalen aan elk der burgerlijke partijen het bedrag van 1 euro, te 

vermeerderen met de gerechtelijke intrest op de hoofdsom vanaf vandaag tot de dag van 
volledige betaling. 

Veroordeelt, 
1oofdelijk tot de kosten en begroot de rechtsplegingsvergoeding op 225 euro. 

Dit vonnis is gewezen te Oudenaarde door de rechtbank van eerste aanleQ Oost-Vlaanderen, 
afdeling Oudenaarde, O twaalfde correctionele kamer, samengesteld uit 
rechter, en door hem uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari twee-
duizenddrieëntwintig, met bijstand van griffier, en in aanwezigheid van 

substituut-procureur des Konings. 




