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Not.nr. GE.66.97.002117 /18 

In de zaak Vë ' it OPENBAAR MINISTERIE en 

1. nr 

tegen 

1. nr. 

verdacht van: 

>E GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, 

met maatschappelijke zetel te 

- eiser tot herstel -

(RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek: 

A opsplitsen van woning of in gebouw aantal woongelegenheden wijzigen zonder of in 
strijd met een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2 tot en met 4.2.4 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 of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een 
flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, 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, derde lid van voornoemde Codex, in stand gehouden, 

namelijk het aantal woongelegenheden te hebben gewijzigd van één naar drie, 

in een pand gelegen te 
gekend als 
geboren te op 

in eigendom toebehorend aan 
wonende te 

kadastraal 
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(art. 4.2.1, 7°, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 en 6.1.1, eerste lid 1, 1°, en derde lid Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

te in de periode van 1 januari 2016 tot en met 1 oktober 
2018. (zie stukken 1-5, 24-25, 47-48, 54-55, 56-57, 69, 84-88) 

(voor 1 maart 2018 strafbaar gesteld door artikel 6.1.1, eerste lid, 1 ° Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

B geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder of 
in strijd met een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2 t ot en met 4.2.4 Vlaamse Codex Ru imtel ijke 
Ordening, het geheel of gedeeltelijk wijzigen van .de hoofdfunctie van een bebouwd 
onroerend goed, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig 
heeft aangemerkt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunn ing, 
verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verva l, vernietiging of het verstrijken van de 
t ermijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, verder te hebben uitgevoerd, 

namelijk de hoofdfunctie van een gebouw te hebben gewijzigd, van magazijn naar woning 
(studio}, 

in een pand gelegen te 
gekend als 
geboren te op 

in eigendom toebehorend aan 
wonende te 

kadastraal 

(art. 4.2.1, 6°, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 6.2.1, eerste lid, 1°, en 6.3.1, § 1, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1 °, a), en 6, eerste lid Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning} 

k _ ___ _ _ in de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 oktober 
2018. (zie stukken 1-5, 24-25, 47-48, 54-55, 56-57, 69, 84-88) 

(voor 1 maart 2018 strafbaar gesteld door art. 6.1.1, eerste lid, 1 ° Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

VERMOGENSVOORDEEL: art. 42 en 43bis Strafwetboek (zie stuk 30 - OK 2) 
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Eveneens gedagvaard om zich overeenkomstig artikel 42 en 43bis Strafwetboek, te horen 
veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 18.150,00 euro. 
zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen; 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld; 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen; 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

Berekening: 

huuropbrengst gedurende de periode 1 mei 2016 tot en met 28 februari 2019 of 22 
maanden aan een maandelijkse basishuurprijs van 825 euro= 18.150,00 euro 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1, besliste 
bij vonnis van 22 juni 2021 op tegenspraak als volgt: 

"Vult de dagvaarding aan als volgt: 

"( ... ) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, 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)" 

STRAFRECHTELIJK 

Spreekt 1oor de telastleggingen A en 8 zoals aangevuld vrij. 

Laat de gerechtskosten voor het openbaar ministerie ten laste van de Belgische Staat, 
begroot op 294,32 euro. 
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1.2 De eiser tot herstel stelde hoger beroep in tegen dit vonnis op 1 juli 2021. Eveneens op 1 
juli 2021 legde de advocaat van de eiser tot herstel een verzoekschrift in de zin van artikel 
204 Wetboek van Strafvordering neer op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent. 

1.3 Op de rechtszitting van 6 mei 2022 legde het hof met toepassing van de artikelen 152, § 

1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast en bepaalde de 
rechtsdag op 17 november 2022. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 17 november 2022 in het Nederlands: 

de eiser tot herstel, vertegenwoordigd door meester 
met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal; 

advocaat 

advocaat-

de beklaagde 
meester 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
advocaat met kantoor te 1 

2.1 De verklaring van hoger beroep tegen het vonnis van 22 juni 2021 is tijdig en regelmatig 
naar de vorm. 

Het verzoekschrift of grievenformulier met de grieven tegen het vonnis is eveneens tijdig. 

2.2 De advocaat van de eiser tot herstel bepaalde in het grievenformulier nauwkeurige 
grieven tegen het vonnis, namelijk met betrekking tot de procedure en op strafgebied met 
betrekking tot de schuld aan de telastleggingen A en B, en de straf. In de rubriek "Andere" 
stelt de eiser tot herstel dat de herstelvordering niet zonder voorwerp is. De eiser tot herstel 
is het niet eens met de vrijspraak en stelt nog steeds in diezelfde rubriek dat het hof wel 
bevoegd is om te oordelen over de herstelvordering, die gegrond is. 

Nu de eiser tot herstel geen hoger beroep op strafgebied kan instellen en dus ook geen grief 
kan aanvoeren tegen de beslissingen over de schuld en de straf, zijn de grieven van de eiser 
tot herstel met betrekking tot de schuld en de straf onontvankelijk. Dit doet geen afbreuk 
aan de nauwkeurigheid van de overige grieven en aan de ontvankelijkheid van het hoger 
beroep van de eiser tot herstel. 

2.3 Het hoger beroep van de eiser tot herstel is ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 
Strafvordering). 
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Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van het hoger beroep en vervolgens van de 
grieven zoa ls bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. Het hof stelt vast dat er 
geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te werpen. 

De devolutieve werking voortvloeiende uit het beperkte hoger beroep en de grieven, brengt 
mee dat de vrijspraak van de beklaagde voor de telastleggingen A en B (zoals aangevuld door 
de eerste rechter) definitief is. 

3. De dagvaarding werd oo 29 maart 2021 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 
(ref. : zoals voorgeschreven door artikel 6.3.1, § 6 Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

De dagvaarding werd eveneens ingeschreven in het vergunningenregister van 

4.1 De beklaagde is eigenaar van het pand gelegen aan 
Hij kocht het pand aan in 2013. Het pand is vergund als eengezinswoning. 

Naar aanleiding van een woonstvaststell ing op 4 mei 2016 en de toekenning van een extra 
huisnummer op 4 juni 2016, legde controleur van de dienst Toezicht 
Wonen, Bouwen en Mi lieu van een plaatsbezoek af op 28 oktober 2016 in 
aanwezigheid van de beklaagde. Ze stelde toen vast dat er op het gelijkvloers een studio was 
ingericht van ongeveer 30 m2

• Deze studio had het huisnummer en was toegankel ijk via 
een deur links achter de garagepoort in de voorgevel, in de doorgang naar het magazijn dat 
op zijn beurt is afgesloten met een rolluik. De studio bevond zich op de plaats waar op de 
bouwplannen van 1974 de woonkamer, keuken en sanitaire cel van de eengezinswoning zijn 
ingetekend. De deur t ussen de hal en de woonkamer was afgedicht met een gipskartonplaat. 
De studio werd bewoond door de beklaagde, die er is gedomicilieerd sinds 27 juni 2016. Zijn 
oorspronkelijke inschrijving in de eengezinswoning dateert van 13 december 2013. 

Op de eerste verd ieping bevond zich een appartement met twee slaapkamers, verhuurd aan 
een famil ie bestaande uit vier personen. Het appartement droeg het huisnummer De op 
de bouwplannen van 1974 aangeduide achterste slaapkamer was ingericht als keuken. 

De beklaagde vertelde de controleur dat hij de woning kocht in opgedeelde toestand, maar 
dat hij de elektriciteits- en gastellers liet vernieuwen. 

Volgens de gegevens die de controleur inwon bij was er oorspronkelijk één 
elektriciteitsteller met eerste ingebruikname op 16 november 1987, die op 23 juli 2014 werd 
vervangen. Er was eveneens één aardgasteller geplaatst, met eerste ingebruikname op 6 juni 
2005 en vervangen op 11 juni 2013. Op 28 januari 2016 werd er voor het magazijn nog een 
elektriciteits- en aardgasteller bijgeplaatst. 
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De controleur nam contact op met de vorige eigenaar, Deze liet op 16 januari 2017 
weten dat de woning als eengezinswoning was ingericht. Er was enkel een keuken op het 
gel ijkvloers, wat strookte met de bouwplannen uit 1974. 

Een tweede plaatsbezoek kon pas doorgaan op 17 oktober 2018. De controleur stelde toen 
vast dat het magazijn op het gelijkvloers was ingericht als appartement met een oppervlakte 
van ongeveer 168 m2• Volgens de beklaagde was er aan de toestand van het pand niets 
gewijzigd sinds het plaatsbezoek van 28 oktober 2016. Er werden wel een brievenbus en 
deurbel toegevoegd, net als het huisnummer 

4.2 Bij verhoor op 3 februari 2019 verklaarde de beklaagde dat hij de woning aankocht in de 
staat waarin ze zich nog steeds bevond. Hij had er geen werken uitgevoerd of laten 
uitvoeren met de bedoeling bijkomende woonentiteiten te creëren. Hij vernieuwde enkel de 
bestaande meters en liet er nieuwe bijplaatsen. Hij deed dit enkel en alleen om 
transparantie te hebben met betrekking tot het verbruik. Voor de watertoevoer waren er al 
vanaf het jaar 2004 meerdere tellers aanwezig. 

4.3 Op 27 september 2019 verhoorde de politie Hij verklaarde de woning te hebben 
gekocht in 2004 en ze in 2013 of 2014 te hebben verkocht aan de beklaagde. De woning 
bestond uit een gelijkvloers en een eerste verdieping, en een opslagplaats achter de woning. 
Naast de woning was er een garage. Via de garage kon men direct naar de opslagplaats gaan. 
Er was een gasmeter, een elektriciteitsmeter en een watermeter. 

Omdat hij handelde in ramen en deuren, gebruikte hij de opslagplaats voor de stockage van 
ramen en deuren. 

Het was absoluut niet juist dat hij de woning had verbouwd naar een meergezinswoning en 
ze zo had verkocht aan de beklaagde. Twee jaar geleden had de beklaagde hem gebeld om 
te vragen of hij voor hem wilde liegen. Meer bepaald vroeg de beklaagde hem of hij wilde 
verklaren dat hij de woning al als meergezinswoning had aangekocht van de eigenaar vóór 
hem. Hij antwoordde dat hij dat niet wilde. Op het ogenblik van de verkoop aan de 
beklaagde was de woning nog steeds een eengezinswoning. Hij woonde in de woning samen 
met zijn gezin en had helemaal geen reden om ze te verbouwen. 

S. Nu enkel de eiser in herstel beroep aantekende tegen het vonnis, kan het hof niet meer 
oordelen over de strafvordering. Dit neemt niet weg dat het hof wel moet nagaan of de aan 
de beklaagde te last gelegde misdrijven bewezen zijn en als basis kunnen dienen voor het 
door de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur gevorderde herstel. 

Dit is volgens het hof niet het geval. 

In het kader van een onderzoek naar de reële verblijfplaats van de beklaagde, schreef de 
politie in een verslag van 10 oktober 2018 (p. 29 strafdossier) inderdaad : "Betreft compleet 
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nieuw ingerichte woongelegenheid in een reeds lang bestaand pand op de 
- waar momenteel reeds de huisnummers en zijn 

toegekend, die respectievelijk gelegen zijn op de gelijkvloerse ( en 
en l st

e verdieping (gezin - het pand had/heeft tevens een enorme 
opslagplaats (gelijkvloers/achteraan) waar de eigenaar momenteel een nieuwe bijkomende 
{3de) studio heeft geconstrueerd en waar hij zelf zijn intrek heeft genomen. (. .. )" De politie 
verduidelijkt nochtans niet op basis waarvan ze concludeerde dat het om een "compleet 
nieuw'' ingerichte woongelegenheid ging en evenmin is duidelijk welke van de drie in het 
pand aanwezige woonentiteiten ze bedoelde. Hieruit kan het hof met andere woorden niet 
afleiden dat het de beklaagde is die het pand zonder vergunning opsplitste, in de 
incriminatieperiode voorzien bij de telastlegging A, of die de functie van magazijn wijzigde 
naar woning, zoals bedoeld in de telastlegging B. 

Ook het vernieuwen en plaatsen van bijkomende tellers voor de nutsvoorzieningen is 
daarvoor in dit geval een onvoldoende bewijs. Het is op basis van het strafdossier niet 
duidelijk of er nu voor elk van de drie woonentite iten afzonderlijke tellers aanwezig zijn en 
wanneer ze precies werden geplaatst. Bovendien is het niet onmogelijk dat het pand 
aanvankelijk over slechts een teller beschikte voor elke afzonderlijke nutsvoorziening, en dat 
dit ook nog het geval was enige tijd na de opsplitsing in verschillende woonentiteiten door 
een andere eigenaar dan de beklaagde. Het is niet helemaal ongeloofwaardig dat de 
beklaagde bijkomende tellers liet plaatsen enkel om een beter zicht te krijgen op het 
verbruik van de verschillende woonentiteiten, maar dat de woning al voordien, door (een 
van) de vorige eigenaar(s) was opgesplitst. 

Het toekennen van afzonderlijke huisnummers en de inschrijving in de bevolkingsregisters in 
2016 van nieuwe bewoners bewijzen evenmin voldoende dat de beklaagde de woning in de 
loop van 2016 opsplitste. Beide gegevens sluiten niet uit dat de opsplitsing al eerder een feit 
was en door de vorige eigenaar gebeurde. 

Bovendien legt de beklaagde twee "bruikleen"-ove reenkomsten voor, waaruit bl ijkt dat hij 
het appartement op de eerste verdieping vanaf 3 mei 2013 verhuurde aan 
(stuk 1 van de beklaagde) en de studio en opslagplaats op het gelijkvloers vanaf 21 juli 2013 
aan (stuk 2 van de beklaagde). In een aan de bruikleenovereenkomst gehecht 
document verklaarde dat ze het appartement op de eerste verdieping 
gedurende ongeveer een jaar heeft bewoond, sedert medio 2013. De beklaagde woonde 
toen op het gelijkvloers vooraan, in de grote achterbouw, waar ze een 
opslagruimte en woonst had. 

Volgens de "bruikleen"-overeenkomst van 15 april 2016 huurde 
van die datum het appartement op de eerste verdieping. 

11et ingang 

Geen van deze huurders werden in het kader van het strafonderzoek verhoord, zodat hun 
verklaringen niet werden geverifieerd. Dit neemt niet weg dat ze de stelling van de 
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beklaagde ondersteunen dat de opdeling van het pand al een feit was vóór de aankoop door 
hem, minstens wijzen ze erop dat de opdeling dateert uit een periode van meer dan vijf jaar 
voor het aanhangig maken van de strafvordering. Dat de bruikleenovereenkomsten niet 
werden geregistreerd, neemt de bewijswaarde ervan niet weg. 

is de ex-echtgenote van Ze zou mede-eigenaar van het pand zijn 
geweest. In enkele niet gedateerde WhatsAppberichten met de beklaagde schreef ze dat zij 
en in 2010 uit elkaar gingen en beslisten om afzonderlijk te gaan wonen (stuk 7 van 
de beklaagde). Dit wil zeggen dat zij en de kinderen op de eerste verdieping bleven wonen, 

ging wonen op het gelijkvloers. Ze plaatsten toen samen een bijkomend keukentje 
voor haar en de kinderen op de eerste verdieping. Er waren al aparte badkamers en wc's en 
op het gelijkvloers was er al een keuken. Een gedeelte van het magazijn gebruikte 
voor de opslag van ramen en deuren. Het andere gedeelte werd gebruikt om er 

werknemers, of vrienden van hem, te laten overnachten. Daar was ook een 
keuken, toilet en douche. bevestigde deze berichten in een e-mail van 13 april 
2021, met aangehecht een fotokopie van haar identiteitskaart (stuk 8 van de beklaagde). 

De opsplitsing door en waarbij beiden in een afzonderlijk deel van het 
pand gingen wonen terwij l ze oorspronkelijk samen een gezin vormden en de gehele woning 
gebruikten, verklaart mogelijk waarom er toen nog geen afzonderlijke huisnummers werden 
aangevraagd of toegekend voor de verschillende entiteiten. 

Het is niet uitgesloten dat )p 27 september 2019 aan de politie verklaarde dat hij de 
woning aan de beklaagde verkocht als eengezinswoning, uit vrees zelf strafrechtelijk te 
worden vervolgd voor het zonder vergunning opsplitsen van een eengezinswoning in 
verschillende woonentiteiten. Uit de dossiergegevens blijkt bovendien niet dat hij dat ook al 
op 16 januari 2017 aan de controleur van .terklaarde. 

In die omstandigheden is niet bewezen dat de beklaagde de als misdrijf omschreven feiten 
van de telastleggingen A en B heeft gepleegd, of dat hij dit heeft gedaan in een 
strafrechtelijk niet verjaarde periode. Er bestaat daarover minstens redelijke twijfel. Dit 
brengt mee dat de herstelvordering ongegrond is. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
211 Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat het niet te oordelen heeft over de schuld van de beklaagde aan de 
telastleggingen A en B (zoals aangevuld door de eerste rechter), evenmin over de straf. 
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Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart het beroep van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur bij 
ontvankelijk, maar wijst het af als ongegrond; 

veroordeelt de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur bij 
van het hoger beroep, begroot op 79,12 euro. 

tot de kosten 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschrift akte HB: 
Dagv. bekl.: 

Dagv. eiser tot herstel: 

€ 21,00 
€ 3,00 

€ 27,56 
€ 27,56 

€ 79,12 

Dit arrest is gewezen te Gent door het 
samengesteld uit raadsheer 

en 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

hof van beroep, t iende correctionele kamer, 
als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszitting van 3 februari 2023 
in aanwezigheid van 




