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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

• geboren te . 1 op• wonende te ! · · · 
, van Belgische nationaliteit 

. beklaagd van: 

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

afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of In strijd met een 

geldige vergunning • feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 2Z februari 2017 
bulten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetz ij 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 

in het pand gelegen te : 
, eigendom van 

maatschappelijke zetel te 

, kadastraal gekend als . 
, ondernemingsnummer · ·met 

meer bepaald de aanwezige uitbouw te hebben verbouwd en uitgebreid met ongeveer 30 m2 

op de perceelsgrenzen 

(art. 4.Ll., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2, 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

1 op 16 oktober 2014 {stuk 61 

PROCEDURE 

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

1 1 
1 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdellng Gent, G30d • 19G001045 3· blad 

De da gv aa rdi ng werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 10 a pr il 2019 inge sc hre ven op het kantoor rechtszekerheid te -

Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp Is van �e 
tenlasteleggingen en identificeert de eigenaar e rv an zoals voorgesdueven door de wetgeving 
inzake hypotheken. 

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

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 21 mei 
2019. 

. 

2. De rec htbank aanhoorde op de terec htzitting van 21 mei 2019 de vordering van het 
openbaar ministerie, uitgesproken door , substituut-procureur des Konings. 

De b ek laagde , , liet verstek. 

3. De verjaring van de stra fvorderi ng is op heden niet ingetreden. 

STRAFRECHTELIJK 

fe it en 

4. Op 16 december 2014 begaf de sted enbouw kund ig ambten�ar van de gemeente 
1 zich naar het 1 te 1 meer bepaald naar de ac hterkant van het gebouw 

welke uitgeeft in de : te 1 1 alwaar werkzaamheden bezig waren. De 
bestaande uitbouw werd verbouwd en uitgebreid. De uitbreiding betrof bij benadering 
ongeveer 30 m2; het b est aande gedeelte da t verbouwd werd betrof ongeveer 45 m2. De 
bestaande vensters op de perceelgrens met perceelnrs. ---· en .- werden reeds dicht 
gemetst. 

De st i lle gging van de werken bevolen op 16 december 2014 werd bekrachtigd door de 
gewestelijk sted enbo uwku nd ig inspecteur op 22 de cember 2014. 

Het perceel is volgens het gewestplan · 
woongebied. Het is gelegen In het centrum van 

van 24 februari 1977 ge lege n ln 

. Van oudsher is er een café. 

l 
1 

1 
! 

1 
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5. Mevrouw , uitbater van herberg 
verklaarde op 17 december 2014 kort samengevat onder meer: 

" 
I 
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te 

-dat zij niet wist dat de werken welke bezig waren vergunningsplicht:ig zijn; 
-dat zij toestemming kreeg van de huisbaas, , welke haar meedeelde dat de 
werken geen pr oble em waren gezien zij een vroegere toestand opnieuw wensten op te 
bouwen; 
-dat de werken gedaan werden op haar vraag en zij deze bet"alt; 
-dat het de bedoeling is de 2aak te vergroten en in de zaal welke wordt verbouwd een 
biljartzaal te maken; 
-dat ze na contact met de eigenaar en een arc hitect contact zal opnemen met de dienst 
stedenbouw om de n odige stappen te zetten en een vergunning aan te vragen. 

6. verklaarde op 14 januari 2015 dat hij eigenaar Is van café 11 
."; hij 

verhuurt zijn eigendom aan de .brouwerij 1 • West welke onderverhuurt aan beklaagde. 

Hij stelde geen toestemming te hebben gegeven voor de verbouwingswerken gezien hij niet 
op de hoogte gebrac ht werd door zijn huurder van deze verbouwingswerken. 

1. Op 10 juli 2015 verklaarde · dat zij in de veronderstelling was dat de 
regularisatlevergunning wed aangevraagd door de eigenaar alsook dat zij een architec t heeft 
aangesteld. Ze nam c ontact op met de gemeente welke meedeelde dat de regularisatie nog 
niet ingediend was waarna ze contact opnam met de architect. Deze verklaarde dat het 
dossier In orde was en eerstdaags zou ingediend worden. 

8. Op 27 februari 2018 (strafdossier stukken 88-95) bleek dat: 

-het stakingsbevel gevolgd lijkt te worden; 
-de uitbreiding gebruikt lijkt te worden als open opslagplaats; 
-de drankgelegenheid ondertussen 11 ." heet. 

9. Op 28 januari 2019 keurde het college van burgemeester en sc hepenen een 
omge vings vergunning goed v oor de afbraak van de on vergunde constructie. 

De eigenaar, 1 , met zaak voerder stelde hiermee te pogen 
het bouwmlsdrijf te regulariseren. Na afbraak van de aanbouw is de situatie weer als 
voorheen; de ruimte wordt weer gebruikt als opslagplaats bij het café, deze ruimte is niet 
toegankelijk voor het publiek. De visuele hinder van het slordige bijgebouw is dan ook volledig 
weggevallen. De ac htergevel werd dichtgemetseld en er werden geen raam- of 
deuropeningen voorzien. 
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Beoordeling 

10. Uit de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak op de terechtzitting is 
gebleken dat het ten laste gelegde feit ten aanzien van beklaagde afdoende bewezen is. 

Hiervoor kan inzonderheid verwezen worden naar de vaststellingen van de verbalisant en de 
stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente 1 alsook naar de bijhorende foto's. 

Straf 

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

De feiten zijn echter (nu} onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

Krachtens art. 6.2.1. VCRO kunnen de feiten 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. 

12. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 500 euro. 

13. De beklaagde stelde het eigen belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bi] een 
goede ruimtelijke ordening. 

Beklaagde huurde het café sedert 1 juni 2014 (strafdossier stuk 40). 

Uit het dossier blijkt dat beklaagde thans de herberg niet meer uitbaat (stopgezet sinds 1 

november 2016, opening faillissement sinds 13 januari 2017 volgens Krulspuntbnnk van 
Ondernemingen - stuk 78}. 

Beklaagde werd in het verleden reeds eerder een aantal keren veroordeeld door de 
politierechtbank tot betaling van een geldboete (onder meer wegens snelheidsovertredingen). 
Bij vonnis van 17 mei 2016 werd beklaagde bij verstek veroordeeld door de correctionele 
rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent tot betaling van een geldboete wegens inbreuk op 
de wetgeving betreffende de strijd tegen de nicotinevergiftiging / inbreuk inzake 
gezondheldspolitie, hygiëne van lokalen en personen in de voedingssector. 

De op te leggen straf moet duldelijk 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. 
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De straf moet van die 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 wordt veroorzaakt in de vorm van de noodzakelîjke 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 hierna bepaalde geldboete komt tegemoet aan het beoogde preventieve en repressieve 
doel van de strafwet. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

14. Het college van burgemeester en schepenen besllste in zitting van 19 maart 2018 een 

vordering tot herstel in te leiden bij het openbaar ministerie overeenkomstig art 6.3.1. VCRO, 
meer bepaald een meerwaarde van 1.500 euro. 

15. Bij schrijven van 11 april 2018 werd het collegebesluit overgemaakt aan het parket van 

de procureur des Koning. 

16. De hoge Raad voor het handhavingsbeleid verleende positief advies op 25 mei 2018. 

17. Uit de stukken blijkt dat het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2019 
een omgevingsvergunning heeft verleend voor de afbraak van de onvergunde constructie. 

Er ligt op heden vooralsnog geen bewijs voor dat de onvergunde constructie afgebroken zou 

zijn. 

Het komt aangewezen voor de zaak in voortzetting te stellen naar de zitting van 17 maart 2020 
teneinde alsdan na te gaan of de onvergunde constructie is afgebroken. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN 

18. De beklaagde moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

19. 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 



Rechtbank van eerste aanleg oost· Vlaanderen, afdeling Gent, G30d • 19G001045 rblad 

Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1augustus1985 houdende fiscale 
bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een 
eigen aard en is geen straf. 

20. 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 
tweedelijnsbljstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

21. 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 53,58 
euro. 

BURGERRECHTELIJK 

22. Gelet op het mogelijk bestaan van schade veroorzaakt door het bewezen verklaarde 
misdrijf, 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 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 186, 189, 190, 19'1, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 
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de rechtbank, recht doende bij verstek, 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde enige 
tenlastelegging tot een geldboete van 350 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 2.100 
euro, of een vervangende gevangenisstraf van 21 dagen. 

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

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op · 
278,88 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening van dit vonnis. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Stelt de zaak In voortzetting naar de openbare terechtzitting van deze rechtbank en kamer 
van 17 maart 2020 om 09.00 uur teneinde alsdan na te gaan of de onvergunde constructie i s  
afgebroken conform d e  omgevingsvergunning verleend op 28 januari 2019. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen voor wat betreft het bewezen verklaarde misdrijf ambtshalve 
aan. 
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 juni 2019 

waarbij de voorschriften vervat in artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

v oorzitter 
substituut-procureur des Konings 

griffier. 
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