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2019/PGG/2896 - 2019/VJll/1125 

Not.nr. OU.66.RW.202000/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

verdacht van: 

geboren te 
wonende te 

- beklaagde -

op 

(RRN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek; 

"A. 

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, 

oo het oerceel aeleaen te 

wonende te 
geboren te op 

eigendom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

geboren te op 
~n van 

op 
beiden 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

a) : het optrekken of plaatsen van een constructie 
b) : het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
c) : het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald zonder stedenbouwkundige vergunning of in strijd met de stedenbouwkundige 
vergunning van 30 mei 2011 

een woningbijgebouw te hebben opgericht waarbij op verschillende punten werd afgeweken 
van het goedgekeurde bouwplan, zoals onder meer: 

de geve/openingen en de indeling van het bijgebouw werden gewijzigd 
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een buitentrap werd geplaatst teneinde het derde compartiment op de eerste 
verdieping rechtstreeks toegankelijk te maken van buitenaf 
in de voortuin werd overmatige grindverharding (parking) aangebracht 

Te op niet nader te bepalen data in de periode van 15 augustus 2011 
tot 31 mei 2012 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1 1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

8. 
Bij inbreuk op artikel 4.2.1. r 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 het perceel geleqen te 

wonende te 
geboren te op 

e1genaom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

geboren te 'JO 

en van 

op 
beiden 

meer bepaald in een bijgebouw naast de eigenlijke woning en bestemd als 
berging/garage/zolder een bijkomende woongelegenheid te hebben ingericht 

Te op niet nader te bepalen data in de periode van 15 augustus 2011 
tot 31 mei 2012 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.1 1° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

c. 
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, 

op het perceel gelegen te 

wonende te 
geboren te op 

eigendom van 

wonende te 

tmrlnc:traal gekend als 
7eboren te 

geboren te op 
~n van 

op 
beiden 
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hiernavermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als 
vergunningsplichtig werd aangemerkt) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden 

meer bepaald zonder stedenbouwkundige vergunning of in strijd met de stedenbouwkundige 
vergunning van 30 mei 2011 

de bestemming van een woningbijgebouw te hebben gewijzigd: 

Te 

op de gelijkvloerse verdieping van berging/garage naar woning (keuken) en handel 
(kantoor en expositieruimte voor allerhande tapijten) 
op de eerste verdieping van zolder naar woning (bergruimte, badkamer) en handel 
(opslagruimte voor tapijten) 

op niet nader te bepalen data in de periode van 15 augustus 2011 
tot 31 mei 2012 

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

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 0 negende 
kamer, besliste bij vonnis van 19 september 2019 op tegenspraak als volgt: 

"Op strafrechteliik gebied : 

Verbetert de tenlasteleggingen A, B en C in die zin dat waar er verwezen wordt naar art. 
6.1.1, al. 1, 1 ° VCR dit moet gelezen worden als art. 6.2.1, al. 1, 1 ° VCR. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hem ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten A, 8 
en C samen tot : 

een geldboete van 500,00 euro, te vermeerderen met 50 opdeciemen (x6) en aldus 
gebracht op 3.000,00 euro. 

Zegt dat bij niet voldoening binnen de door de wet gestelde termijn deze geldboete zal 
vervangen worden door een gevangenisstraf van drie maanden. 

Spreekt tegen de beklaagde de verplichting uit een bijdrage te betalen van vijfentwintig euro 
verhoogd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 200 euro tot financiering van het 
bijzonder fonds voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 
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Veroordeelt de beklaagde krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017, tot het 
betalen van een bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

Legt bovendien aan de veroordeelde een vergoeding op van 54, 76 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de proceskosten, wat de openbare partij betreft tot op heden 
in het geheel begroot op 282,60 euro. 

Herstelvordering 

Beveelt in toepassing van art. 6.3.1 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening volgende 
bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en het met de bestemmingsvoorschriften strijdige 
gebruik te staken : 

1. aanpassen van de wederrechtelijke constructie naar de vergunde toestand door: 

het verwijderen van alle elementen die de constructie tot bewoning geschikt kunnen 
maken (keuken, badkamer, c. v.), 
het aanpassen van alle raam- en deuropeningen conform het vergunde bouwplan 
zodat de constructie de vergunde functie kan innemen (verwijderen raampartijen en 
vervangen door de voorziene poorten, openmaken van de linker voor- en zijgevel); 
verwijderen van de buitentrap aan de rechterzijgevel; 
verwijderen van de overmatige verharding in de voortuin (steenslag). 

2. Het staken van het gebruik strijdig met de bestemming van het gebied : de 
handelszaak (kantoor en toonzaal) moet verwijderd worden ; enkel een functie 
ondergeschikt aan de woning (garage) is toegelaten. 

Zegt dat deze werken dienen uitgevoerd te zijn uiterlijk één jaar na de uitspraak tenzij de 
beklaagde de gehele constructie zou afgebroken hebben binnen diezelfde termijn. 

Machtigt de stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen 
ambtshalve in de uitvoering van de herstelmaatregel te voorzien, dit op kosten van de 
veroordeelde, voor het geval binnen deze termijn van één jaar de plaats niet in de vorige 
staat werd hersteld, dat het strijdige gebruik niet werd gestaakt of dat de bouw- of 
aanpassingswerken niet werden uitgevoerd. 

Tenslotte wordt de beklaagde veroordeelt tot het betalen van een dwangsom van 250,00 
euro per dag vertraging in het uitvoeren van de herstelmaatregel na het verstrijken van de 
voormelde termijn van één jaar. 
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Zegt dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven gedinginleidende akte moet 
worden ingeschreven op de wijze vermeld in artikel 84 van de Hypotheekwet van 16 
december 1851 en dient ingeschreven te worden in het vergunningsregister van 

,. 

De griffiers mogen, op straffe van vergoeding van alle schade, geen uitgifte van zodanige 
vonnissen afgeven, voordat hun behoorlijk bewezen is in de bij artikel 84 voorgeschreven 
vorm dat de inschrijving gedaan is." 

1.2 Tegen dit vonnis stelden de partijen hoger beroep in als volgt: 

de beklaagde op 18 oktober 2019 tegen alle beschikkingen van het 
vonnis; 

het openbaar ministerie op 21 oktober 2019 tegen alle beschikkingen op strafgebied. 

1.3 Deze partijen dienden verzoekschriften overeenkomstig artikel 204 Wetboek van 
Strafvordering in op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Oudenaarde: 

de raadsman van de beklaagde )p 18 oktober 2019; 
het openbaar ministerie op 21 oktober 2019. 

1.4 Het hof stelde de zaak op de rechtszittingen van 28 Januari 2021 (inleidingszitting), 27 
mei 2021, 19 november 2021 en 31 maart 2022 telkens in voortzetting op vraag van de 
raadsman van de beklaagde om het herstel te kunnen uitvoeren en laten vaststellen. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 20 oktober 2022 in het Nederlands: 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd 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 september 
2019 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en 
regelmatig naar de vorm. 

De grievenformulieren zijn eveneens tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde :luidde in het grievenformulier de 
schuld (enkel voor wat betreft de telastlegging B en deels telastlegging C (functiewijziging 
naar woongelegenheid)), de straf en andere (herstelvordering) aan als nauwkeurige grieven 
tegen het beroepen vonnis. 
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Het openbaar ministerie bepaalde in het grievenformulier een nauwkeurige grief over de 
st rafmaat. 

2.3 De hoger beroepen van de beklaagde en van het openbaar 
ministerie zijn tijdig en regelmatig naar de vorm en z1Jn 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 devolutieve werking van de hoger beroepen en vervolgens de grieven brengt mee dat de 
schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A en de telastlegging C (functiewijziging naar 
handel) definit ief vaststaat . De saisine van het hof is beperkt tot het oordeel over de schuld 
van de beklaagde aan de telastleggingen 8 en C (functiewijziging tot wonen), de strafmaat en 
de herstelvordering. 

3. De dagvaarding werd op 2 mei 2019 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van 
(referentie overeenkomstig artikel 6.3.1. § 6 Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening. 

4. De eerste rechter vatte de feiten in het beroepen vonnis oordeelkundig samen als volgt: 

"De feiten gaan terug op vaststellingen op 19 september 2014 van een bouwovertreding in 
agrarisch landschappelijk waardevol gebied, meer bepaald te 
Aldaar stonden oorspronkelijk drie gebouwen, met name een woongelegenheid, stallingen en een 
garage. Met betrekking tot de woning werd op 23 april 2012 een stedenbouwkundige vergunning 
afgeleverd voor het herbouwen van de woning. Voordien reeds, op 30 mei 2011, was een 
stedenbouwkundige vergunning verleend voor het slopen van de oude stallingen en het bouwen 
van een tuinberging-garage. 

De stedenbouwkundige vergunning werd verleend aan 

De vastgestelde overtredingen betroffen deze inmiddels herbouwde tuinberging-garage. 

Het vergunde plan voorzag met betrekking tot deze tuinberging-garage op de gelijkvloerse 
verdieping vier compartimenten : 

open berging tuingerief; 
een berging tractor, kar; 
een hal met aansluitende berging; 
een garage met dubbele poort. 

Door de stedenbouwkundig inspecteur werd evenwel vastgesteld dat het linkercompartiment 
volledig werd dichtgebouwd met een volle muur aan de voorzijde en glas in de zijgevel. Ruimte 
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werd voorzien van een volledig uitgeruste inbouwkeuken en er was een toegang voorzien tot de 
bovenverdieping. De keuken was voorzien van een eettafel met stoelen. 

Het tweede compartiment werd voorzien van een grote raampartij in de plaats van een houten 
poort en was uitgerust als bureelruimte. De inrichting was maatwerk. 

Het derde compartiment deed dienst als hall, met aansluitende berging als technische ruimte. 
Het vierde compartiment was voorzien van twee glaspartijen in de plaats van houten poorten, 
zoals voorzien in de vergunning en was ingericht als tentoonstellingsruimte voor tapijten. 

Op de eerste verdieping voorzag het goedgekeurde plan in essentie drie compartimenten, met 
name een hooizolder en twee zolders. 
De hooizolder werd volledig afgewerkt en was in gebruik als bergruimte. Het tweede 
compartiment was in gebruik als badkamer, het derde compartiment als opslagruimte voor 
tapijten. 

De gehele constructie werd kwalitatief hoogstaand afgewerkt. 

Aldus stelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vast dat het gebouw zowel wat betreft 
constructie als functie afweek van wat was vergund. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur nam dan ook een herstelvordering op 24 februari 
2015 met positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (nu Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering). 

Evenwel keurde het College van Burgemeester en Schepenen van op 13 april 2015 
een stedenbouwkundige vergunning goed voor een aanvraag tot verbouwen van een 
woning bijgebouw en functiewijziging naar kantoor en opslagplaats. 

De Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar tekende hoaer beroep aan. Dit werd verworpen 
door de Bestendige Deputatie van de provincie die de regularisatie door het 
College van Burgemeester en Schepenen bevestigde bij beslissing van 16 juli 2015, mits evenwel 
het naleven van bijkomende voorwaarden." 

5. Aan de beklaagde worden wanbedrijven te last gelegd, die verjaren na verloop van vijf 
jaar. De feiten van de telastleggingen A, B en C vormen een voortgezet misdrijf waarvan de 
verjaringstermijn begon te lopen vanaf het laatste feit, te weten vanaf 31 mei 2012. De 
verjaringstermijn was niet geschorst. Ook rekening houdend met een stuiting op de laatst 
nuttige datum, is de verjaring van de strafvordering ingetreden op 30 mei 2022 om 
middernacht. 

Het hof stelt vast dat de strafvordering voortkomend uit de feiten van de telastleggingen A, 
B en C is verjaard. 

6. De herstelvordering is ingesteld voor het verval van de strafvordering. Het hof is tijdig 
gevat om hierover uitspraak te doen. 
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Gelet op het proces-verbaal van vaststelling van 6 april 2022, is de herstelvordering zonder 
voorwerp. 

Dictum 

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: 

De saisine van het hof is beperkt tot het oordeel over de schuld van de beklaagde aan de 
telastleggingen Ben C (functiewijziging tot wonen), de strafmaat en de herstelvordering. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

stelt vast dat de strafvordering voortkomend uit de telastleggingen A, B en C is vervallen 
door verjaring; 

verklaart de herstelvordering zonder voorwerp; 

legt de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 256,91 euro 
in eerste aanleg en 122, 70 euro in beroep te last van de Belgische Staat. 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. bekl.: 

Hypoth. lnschr.: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

Totaal: 

·p. 10 

€ 26,91 
€ 230,00 

€ 256,91 

€ 54,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 27,70 

€ 122,70 

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

en en in openbare rechtszitting van 25 november 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




