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Not.nr. GE.66.97 .000421/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr:)All 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

. (RRN 

op 

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

A. 

Bij inbreuk op artikel 4.2.1.7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zonder 
voorafgaande vergunning een woning te hebben opgesplitst of in een gebouw het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande te hebben gewijzigd, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een 
etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer 

op de percelen gelegen te 
eigendom van 

wonende te 

. kadastraal gekend als 
geboren te )p 

meer bepaald een meergezinswoning met vier woongelegenheden (1 studio en 3 kamers) te 
hebben omgevormd tot een meergezinswoning met vijf wooneenheden (2 studio's en 3 
kamers) 

TE in de periode van 01.12.2010 tot 12.12.2017 (zie stukken 1, 2, 23, 25-26, 65, 
66, 70-71, 73, 77) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

* * * * 
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1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 19 maart 2019 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Verklaart het feit, voorwerp van de tenlastelegging, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor het hierboven omschreven en bewezen verklaarde feit tot een 
geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 4.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 250 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 2.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het 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 
282,18 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroeo ineesteld oo: 
17 april 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis"; 
23 april 2019 door het openbaar ministerie tegen "het vonnis". 
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1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
op: 

17 april 2019 door de raadsman van de beklaagde 
- 23 april 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 5 juni 2020 in het Nederlands: 
- de beklaagde In zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 

. advocaat met kantoor te 
- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 19 maart 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 

regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
straf gebied met betrekking tot de straf. 

In het door het openbaar ministerie Ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de straf. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 

op te werpen. 

De beslissingen tot de schuld van de beklaagde voor de telastlegging en het ambtshalve 
aanhouden van de burgerlijke belangen zijn door geen enkel beroep bestreden zodat deze 
beslissingen definitief zijn. 

De saisine van het hof is beperkt tot de straf. 
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3. De aanhangig makende dagvaarding werd overgeschreven in de registers van het kantoor 
Rechtszekerheid alsook ingeschreven In het vergunningsregister, waardoor is voldaan aan de 
ontvankelijkheidsvereiste bepaald door artikel 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

4. De eerste rechter oordeelde omtrent de feiten en de schuld als volgt: 

"Feiten 

4. Op 26 maart 2014 heeft de bevoegde controleur van de stad op het perceel gelegen te 
eigendom van volgende handelingen vastgesteld: 

de meergezinswoning met 4 woongelegenheden (1 studio en 3 kamers) werd omgevormd tot een 
meergezinswoning met 5 woongelegenheden (2 studio's en 3 kamers). 

Deze handelingen werden uitgevoerd in opdracht van 

Het perceel is gelegen binnen de perimeter van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
"Afbakening grootstedelijk gebied ·. Volgens het gewestplan 1

• '' (K.B. 14 
september 1977) ligt het perceel in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische 
waarde". 

5. Historiek (voorafgaand aan huidige feiten) 

Op 28 juli 2008 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Ingediend voor de 
regularisatie van het slopen van het aangebouwde bijgebouw en het herbouwen van de 
achtergevel van de gelijkvloerse verdieping; deze aanvraag werd vergund door het college van 
burgemeester en schepenen op 23 oktober 2008. 

Op 16 februari 2009 werd vastgesteld dat de hierboven vermelde stedenbouwkundige vergunning 
niet werd nageleefd meer bepaald: de bouwdiepte van de gelijkvloerse verdieping reikt 1 meter 
verder. 
Verder werd ook vastgesteld dat op de drie bestaande kamers op de verdiepingen een keukenblok 
werd bijgeplaatst zonder de nodige stedenbouwkundige vergunning. 

Op 27 ju/l 2009 werd een tweede aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de 
regularisatie van het slopen van het aangebouwde bijgebouw en het herbouwen van de 
achtergevel van de gelijkvloerse verdieping. Deze aanvraag werd geweigerd door het college van 
burgemeester en schepenen op 24 september 2009. Tegen deze weigeringsbeslissing werd op 22 
oktober 2009 beroep aangetekend en op 17 december 2009 besliste de deputatie het beroep in te 
willigen. De stedenbouwkundige vergunning werd verleend onder de voorwaarde dat de deur 
tussen het inkomsas en de leefruimte van de gelijkvloerse woonentiteit diende verwijderd te 
worden. 

Op 7 oktober 2010 werd vastgesteld dat de keukenblokken in de 3 studentenkamers werden 
verwijderd. 
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Op 17 april 2013 werd naar aanleiding van een controle op het vlak van woonkwaliteit volgende 
indeling in het pand vastgesteld: 
- Gelijkvloers, fietsenstalling, gemeenschappelijk toilet en gemeenschappelijke douche; 
- Gelijkvloers achteraan: studio; 
- Eerste verdieping voorgevel: kamer met keuken/unctie; 
- Eerste verdieping achtergevel: studio; 
- Tweede verdieping voorgevel: kamer met keuken/unctie; 
- Tweede verdieping achtergevel: kamer met keuken/unctie. 

Op 26 maart 2014 verklaarde de eigenaar dat de 3 keukenblokken op de 3 kamers werden 
teruggeplaatst in december 2010. 

6. Van verklaarde op 12 november 2014 kort samengevat: 

- dat hij zelf de opdracht heeft gegeven om de werken uit te voeren; 
- dat hij de eigenaar is van de gronden en gebouwen waar de werken werden uitgevoerd: 
- dat de werken werden uitgevoerd in Juli en augustus 2008 en de architect uit 

betrot dat de architect enkel werd aangenomen voor het opmaken van een plan, er 
werd geen toezicht gehouden; 
- dat de metselwerken en het plaatsen van vinyl door hemzelf werden uitaevoerd; 
- dat volgende aannemers werken uitvoerden: (leveren en plaatsen 
gyproc), (uitvoeren schilderwerken) en firma {leveren en plaatsen van 
ramen en deuren); 
- dat in overleg met 'verbalisant) alles in orde werd gebracht en een kamer 
gesloten werd (gemeenschappelijke keuken) en keukenblokken verwijderd werden; 
- dat de veranderingen en het plaatsen van de keukenblokken werden gedaan op vraag van de 
studenten. 

Verder overhandigde hij de huurcontracten sedert september 2010 tot 31 augustus 2014 alsook 
het contract met de architect en de facturen van de verschlllende aannemers. 

7. Op 10 november 2016 werd een herstelmaatregel goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen. Deze beveelt het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
door: 
- Het verwijderen van de drie keukenblokken in kamer 1 op de eerste verdieping en in kamers 2 en 
3 op de tweede verdieping; dit herstel moet duurzaam zijn en voldoende garanties bieden dat het 
herstel niet snel kan worden ongedaan gemaakt; hiervoor moeten zowel de toestellen als de 
kasten (boven- en onderkasten) en de leidingen van de keuken gesupprimeerd of minstens onklaar 
gemaakt worden en de leidingsopeningen moeten als volle muur worden afgewerkt; 
- Het omvormen van een studio op de eerste verdieping naar de oorspronkelijke toestand, zijnde 
een gemeenschappelijke keuken en gemeenschappelijke badkamer. Het ter beschikking stellen en 
het gebruik van deze studio als aparte woonentlteit moet worden gestaakt. 

Dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging indien het herstel niet 
binnen de opgelegde uitvoeringstermijn wordt gerealiseerd waarbij het college van burgemeester 
en schepenen een termijn van drie maanden ruimschoots voldoende acht als hersteltermijn. 
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8. Op 14 november 2016 sloot de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zich daarbij aan en 
de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid adviseerde positief op 26 januari 2017. 

9. Op 17 januari 2017 werd vastgesteld dat op de tweede verdieping de keuken werd verwijderd 
in de achterste kamer. 

10. Op 20 februari 2017 vond een overleg plaats waarbij duidelijke afspraken gemaakt werden 
ten behoeve van het herstel van het bouwmisdrijf. 

11. Op 9 oktober 2017 werd opnieuw een onderzoek ter plaatse uitgevoerd waarbij werd 
vastgesteld dat: 

- er een douche bijgeplaatst is op het gelijkvloers aan de traphal; 
- op de eerste verdieping in de achterste studio niet de volledige keuken verwijderd is: de 
gootsteen werd verwijderd maar er staan nog steeds een frigo, microgolf en (verplaatsbaar) 
kookplaatje; alsook de kasten en tegels zijn nog behouden; deze inrichting heeft nog steeds het 
uiterlijk van een keuken en wordt als dusdanig gebruikt door de inwonende student; 
- de kamer op eerste verdieping vooraan is als gemeenschappelijke keuken ingericht. 

Volgende zaken waren derhalve nog niet uitgevoerd: 

- de deur van de badkamer op de eerste verdieping is nog niet verplaatst zodat de badkamer 
vanop de traphal gemeenschappelijk toegankelijk is; 
- de te supprimeren keukens zijn nog niet integraal verwijderd; integraal betekent dat zowel de 
toestellen als de kasten (onder- en bovenkasten) als de leidingen moeten gesupprimeerd worden. 
Concreet moeten dus de kasten, het werkblad, de kookplaat, de microgolf, de frigo en de 
wandtegels boven het vroegere keukenwerkblad verwijderd worden en dit zowel wat betreft de 
keuken op de eerste verdieping achteraan als de keuken in badkamer 3 op de tweede verdieping 
vooraan. 

12. Op 28 november 2017 deelde mevrouw mede de werken te willen uitvoeren 
doch dit pas op het einde van het academiejaar als de studenten weg zijn. 

Beoordeling 

13. 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 bewezen is. 

Hiervoor kan onder meer verwezen worden naar de vaststellingen van de ambtenaar bevoegd om 
stedenbouwkundige misdrijven op te sporen en vast te stellen én de bijhorende foto's. 

De tenlastelegging werd overigens ter zitting van 19 februari 2019 niet betwist door beklaagde. 11 

5. De eerste rechter wees er terecht op dat de beklaagde het eigen belang boven het belang 
stelde dat de gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening. 
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Gedurende jaren genoot hij inkomsten uit een extra studio zonder dat hij daarvoor over de 
vereiste vergunning beschikte. 

Bovendien werden reeds in 2009 vaststellingen verricht in verband met het niet naleven van 
een stedenbouwkundige vergunning, waardoor de beklaagde wel degelijk op de hoogte was 
gebracht van de terzake geldende regelgeving. 

Anderzijds kan wel rekening gehouden worden met het gegeven dat de situatie 
geregulariseerd is en de kamers technisch in orde waren. 

De beklaagde is 65 jaar en geniet naar eigen zeggen een pensioen van 1.300 euro. 

Tevens beschikt hij over een blanco strafregister. 

In het licht van deze overwegingen is het hof van oordeel dat de door de eerste rechter 
opgelegde geldboete van 500 euro, te vermeerderen met deciemen, een gepaste straf is 
voor de beklaagde. 

Om de beklaagde aan te zetten voortaan de regels wel na te leven, gezien het belang van de 
goede ruimtelijke ordening en als passende maatschappelijke vergelding is het opleggen van 
deze geldboete noodzakelijk, maatschappelijk verantwoord en passend. 

Deze geldboete veroorzaakt niet de sociale declassering van de beklaagde, noch brengt het 
zijn sociale reclassering op onevenredige wijze in het gedrang. Er is dan ook geen grond om 
de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te verlenen, noch om een 
gedeelte van de geldboete met uitstel toe te kennen. De aard en ernst van de bewezen 
feiten brengt ook mee dat het verlenen van deze gunsten voor de beklaagde een totaal 
onvoldoende signaal zou zijn om hem de ernst en het ontoelaatbaar karakter van de door 
hem gepleegde feiten te doen inzien en hem van recidive te weerhouden. 

6. De bewezen verklaarde feiten gepleegd werden over een tijdsspanne die zich uitstrekt 
zowel voor als na 1 januari 2017, zodat de uitgesproken geldboete wordt verhoogd met 70 
deciemen. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde er toe aan te 
zetten de geldboete te betalen. 

7. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Het hof bevestigt de veroordeling van de beklaagde door de eerste rechters tot het betalen 
van: 
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- de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, 
die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen 
tot 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten; 

- de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 
19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (8.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde tot betaling van de 
vermelde vergoeding van 50 euro. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 en 211bis 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 gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren de beslissingen van het beroepen vonnis van 19 maart 2019 tot de 
schuld van de beklaagde aan de telastlegging en het ambtshalve aanhouden van de 
burgerlijke belangen definitief zijn. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 
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verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met éénparige 
stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

veroordeelt de beklaagde voor het hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde feit tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 4.000 
euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden; 

legt de beklaagde de verplichting op een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot 
de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 50,00 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot het betalen van een bijdrage van 20 euro 
aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie (her)begroot op 282,17 euro in eerste aanleg 
en 107,92 euro in beroep; 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. bekl.: 

Hypoth. lnschr.: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 26,52 
€ 230,00 

€ 256,52 
€ 25,65 

€ 282,17 

€ 30,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,11 

€ 98,11 
€ 9,81 

€ 107,92 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer Bart Meganck, als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en en in openbare rechtszitting van 11 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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