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Not.nr. GE.66.97.000644/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, 

met maatschappelijke zetel te 

tegen 

1. nr. 

2. nr 

3. nr. 

verdacht van : 

- eiser tot herstel -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

(ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

(RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek 

'. RRN 

"A geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder 
of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 
februari 2017 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als 
vergunningsp/ichtig heeft aangemerkt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
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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 artikef 6.1 .1. lid 3 van voornoemde 
Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het perceel aeleaen te 
gekend als 

kadastraal 
eigendom van 

geboren te oo wonende te 
van ondernemingsnummer mPt mnntcrhnnnPliikP 

zetel te en van 
geboren te JP wonende te 

1 een wand te hebben geplaatst in de duplex-unit 
af te sluiten van de kantoorruimte, waardoor de no0Jafunct1e 
gewijzigd werd naar wonen 

om de woongelegenheid 

van het vergunde atelier 

te 
door 

tussen 1 ianuari 2013 en 1 januari 2014, op een niet nader te bepalen datum 

2 2.unit te hebben verhuurd als hoofdverblijfplaats, waardoor de hoofdfunctie 
gewijzigd werd naar wonen, terw,jl die vergund was als atelier 

te 
door 

012. 21 april 2016 

3 unit te hebben verhuurd als hoofdverblijfplaats, waardoor de hoofdfunctie 
gewijzigd werd naar wonen, terwijl die vergund was als atelier 

te 
door 

JP 12 maart 2016 

(art. 4.2.1., 6°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °1 en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening)" 

* * * * 

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

"STRAFRECHTELIJK 
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Spreekt vrij voor de hierboven omschreven telastlegging A.2. 

Veroordeelt voor het hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1 en A.3 samen tot een geldboete van 3.000 euro, zijnde 500 euro 
vermeerderd met 50 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 

dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 1.500 euro, zijnde 250 euro 
vermeerderd met 50 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt ot 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 hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

50euro. 

Veroordeelt 1oor het hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.1 en A.2 samen tot een geldboete van 3.000 euro, zijnde 500 
euro vermeerderd met 50 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 

15 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 1.500 euro, zijnde 250 euro 
vermeerderd met 50 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt :ot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettell)Ke 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 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

50 euro. 
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Spreekt trij voor de hierboven omschreven telastlegging A.2. 

Veroordeelt voor het hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1 tot een geldboete van 3.000 euro, zijnde 500 euro vermeerderd met 50 
opdeciemen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 1.500 euro, zijnde 250 euro 
vermeerderd met 50 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

50 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel met 

betrekking tot het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als 

geboren te 
van 

maotschaooeliike zetel te 

wonende te 

op 

eigendom van 
wonende te 
ondernemingsnummer 

geboren te op 

met 
en van 

door het stoken van het strijdige gebruik als woning en het herstel van het pand naar 
bedrijfsgebouw wat inhoudt dat de domiciliëringen in het pand moeten worden stopgezet en 
dot de aangebrachte scheidingswand in de duplex-unit om de 
woongelegenheid af te sluiten van de kantoorruimte wordt verwijderd, 

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dog vert raging in de nakoming 
van dit bevel lastens de veroordeelden ten voordele van de gemeentelijk stedenbouwkundig 

inspecteur. 
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Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 8 maanden vanaf het 
definitief worden van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester, indien het vonnis 
niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan 
kunnen voorzien, overeenkomsag artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de veroordeelden. 

KOSTEN 

Veroordeelt en 
hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 338,47 euro, 
kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans in hun hoofde bewezen verklaarde 
misdrijven. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
19 juli 2021 door de beklaagde 
20 jul i 2021 door de beklaagden 
23 jul i 2021 door het openbaar ministerie tegen alle beklaagden. 

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: 

19 juli 2021 door de raadsman van de beklaagde 
20 juli 2021 door de raadsman van de beklaagde 
20 juli 2021 door de raadsman van de beklaagde 
23 juli 2021 door het openbaar ministerie ten aanzien van alle beklaagden. 

1.4 Op de rechtsz itting van 25 februari 2022 (in leidingszitting), legde het hof bij toepassing 
van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen vast en bepaalde rechtsdag op de rechtszitting van 2 juni 2022. 

Partijen die conclusies neerlegden, deden dat tijdig. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 2 juni 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagde rn zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
1dvocaat met Kantoor te 
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- de beklaagde 
meester 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
3dvocaat met kantoor te 

- de beklaagd0 

door meester 
in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd 

advocaat met kantoor te in zijn hoedanigheid 
van lasthebber ad hoc, 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-gene raa 1, 

- de stedenbouwkund ig inspecteur van 
vertegenwoordigd door meester 

eiser tot herstel, in zijn middelen 
advocaat met kantoor te 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 22 juni 2021 werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De grievenformulieren werden eveneens tijdig inged iend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier de 
procedure, de schuld, de strafmaat en de herstelvordering als nauwkeurige grieven. 

De advocaat van de beklaagden en bepaalde in 
het grievenformulier dezelfde grieven als nauwkeurige grieven. 

Het openbaar ministerie duidde de strafmaat als nauwkeurige grief aan. 

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

Het hof besl ist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoa ls 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. 

Geen hoger beroep of grief is gericht tegen de beslissing tot vrijspraak van 
en telkens voor de telastlegging A2. Deze beslissing is definitief en 
maakt geen deel uit van de saisine van het hof. 

3. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht van het beroepen vonnis onder de randnummers 
4 tot en met 9. 
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4. Het hof verwijst binnen de perken van zijn saisine ook naar de beoordeling van de schuld 
door de eerste rechter, onder de randnummers 10 tot en met 16 van het beroepen vonnis 
en maakt deze binnen deze perken tot de zijne. 

5. Terecht stelde de eerste rechter vast dat de beoordeelde misdrijven niet verjaard waren. 
Dlt is voor het hof ook nog niet het geval. De telastleggingen Al en A3 voor 

de telastleggingen Al en A2 voor ~n de telastlegging Al voor 
Nerden door elk van hen met eenheid van opzet gepleegd. 

Voor begint de verjaringstermijn te lopen vanaf 1 januari 2014. De 
verjaringstermijn werd gestuit door de voeging op 3 december 2018 van het strafregister. 
Sindsdien is geen vijf jaar verstreken, zodat de verjaring van de strafvordering voor deze 
beklaagde niet is ingetreden. 

Voor de beklaagden en begint de 
verjaringstermijn te lopen vanaf 12 maart 2016. De verjaring werd voor elk van hen gestuit 
op 2 februari 2021, door het tussenvonnis. Sindsdien is geen verjaring ingetreden. 

Ten onrechte leiden de beklaagden uit de brief van 21 augustus 2019 van het parket aan de 
herstelvorderende overheid af dat hen een oprichtingsmisdrijf (strijdig gebruik) wordt te last 
gelegd en geen (vergunningsplichtige) functiewijziging (zonder vergunning) en dat hierover 
reeds op 30 juni 2009 proces-verbaal zou zijn opgesteld, waardoor de feiten zouden verjaard 
zijn. Uit niets blijkt dat op 30 juni 2009 een proces-verbaal werd opgesteld en de 
strafvordering werd opgestart. In het proces-verbaal van 14 en 15 september 2016 werd 
enkel gemeld dat op 30 juni 2009 werd vastgesteld dat er van een functiewijziging geen 
sprake was en dat de aangetroffen keuken en badcel pasten in de functies van de 
kunstateliers {stuk 3). De voeging van dergelijk proces-verbaal moet dan ook niet "bevolen" 
worden, zoals de beklaagden aanvoeren. Evenmin leidt het ontbreken van dergelijk proces
verbaal tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, op grond van een daaruit 
vermeende schend ing van het recht van verdediging. 

Er is nu geen vervolging voor het oprichten van een keuken en een badcel. Dat er toen 
sprake was van drie woon-werklofts doet geen afbreuk aan het feit dat in 2009 geen 
functiewijziging werd vastgesteld. Het proces-verbaal van 14 en 15 september 2016 
vermeldt verder dat in een e-mail van 2 september 2009 de opdrachtgevers, zonder dat 
vermeld werd w ie, er werden op gewezen dat een woonfunctie in de ateliers 
stedenbouwkundig niet aanvaardbaar is en dat mochten er in de toekomst aanwijzingen zijn 
dat de toestand wijzigt, een nieuw onderzoek niet uitgesloten was. Dit bevestigt dat toen 
geen functiewijz iging werd vastgesteld, zodat de verjaring niet vanaf 30 juni 2009 loopt. 
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6. De aanhangig makende rechtstreekse dagvaarding van het openbaar ministerie werd 
overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid zoals ook de eerste rechter terecht 
vaststelde, zodat voldaan is aan artikel 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

7. Er is helemaal geen noodzaak om de plaats van de misdrijven te bezichtigen. Het hof is 
voldoende ingelicht op grond van de dossiergegevens. Een bevoegde opsporingsambtenaar 
deed op 14 september 2016 al een plaatsbezoek en beschreef gedetailleerd wat hij 
vaststelde. Dit proces-verbaal bevat verschillende foto's (stukken 8-11), een situatieschets 
en gedetailleerde grondplannen (stukken 12-16). Een plaatsbezoek door het hof kan hier 
geen voor de beoordeling nodige en nuttige informatie aan toevoegen. 

8. De telastlegging slaat enkel op het zonder vergunning geheel of gedeeltel ijk wijzigen van 
de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, waar dergelijke wijziging door de 
Vlaamse regering vergunningsplichtig is gesteld. De telastleggingen moeten overigens 
verbeterd worden door de vaststelling dat de hoofdfunctie werd gewijzigd van industrie en 
bedrijvigheid (art. 2, § 1, 8°1 Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling 
van de vergunningsplichtige functiewijzigingen) naar wonen (art. 2, § 1, 1°, Besluit van de 
Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen). Dit gebeurde op de wijze en door de handelingen die in de onderdelen 
1, 2 en 3 van de telastlegging A werden beschreven. Deze verbetering wijzigt de aanhangig 
gemaakte feiten niet, noch voegt die er feiten aan toe. Het is op de zo verbeterde en 
gepreciseerde telastleggingen dat de tegenspraak betrekking had, onder meer door de 
vordering van het openbaar ministerie op de rechtszitting van 2 juni 2022. 

9. Het onroerend goed is vergund als atelier en had dus de hoofdfunctie industrie en 
bedrijvigheid (stukken 18-24). 

verklaarde dat in unit een wand geplaatst werd die dient als 

afscheiding voor een slaapruimte voor Hij zocht immers een 
slaapplaats na zijn echtscheiding (stuk 35). ~rkende op de hoogte te zijn 
dat op dat adres was ingeschreven (stuk 36). De unit is 
verhuurd aan een bedrijf, met zaakvoerder De unit is ingericht als 
fotostudio, bureel of kantoor. De unit is ingericht met een keuken en badcel. 

vernam naar aanleiding van deze zaak dat daar was ingeschreven . 

.terklaarde dat hij eigenaar is van de units en Enkele 
ateliers werden na de oprichting in 2007 van in het begin bewoond, doch niemand 
domicilieerde zich daar (stukken 61-62). Hij zelf liet zich in november 2015 in de 
bevolkingsregisters inschrijven in unit eigendom van i ij woont op zijn 
werk, verklaarde hij. is verhuurd aan Van bij de bouw werden de 
ateliers ingericht zoals ze zijn, het enige verschil is dat er nu mensen zijn in gedomicilieerd, 
verklaarde hij op 23 januari 2017. In unit woont de eigenaar 
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Op grond van de dossiergegevens staat onmiskenbaar vast dat de hoofdfunctie van het 
goed, minstens gedeeltelijk, gewijzigd werd naar de hoofdfunctie wonen zonder dat hiertoe 
een vergunning voorhanden was. Dit werd veruitwendigd door het plaatsen van de wand in 
de duplexunit en >m de woongelegenheid van de kantoorruimte af te slu iten 
en in de units en het wonen te organiseren. Zoals hierna vastgesteld, brengt 
niet het plaatsen van een wand op zich de wijziging van de functie mee, maar wordt dit 
gerealiseerd door de activiteit van het wonen zelf. 

De telastleggingen Al en A3 voor de telastleggingen Al en A2 voor 
en de telastlegging Al voor zijn dan ook 

bewezen gebleven. 

Dat de betrokkenen actief zijn in de creatieve sector en dergelijke personen vaak zouden 
verbl ijven in hun atelier of er hun domicilie aanhouden, is niet van algemene bekendheid, 
noch doet het afbreuk aan de vergunninesolicht voor de (gedeeltelijke) functiewijziging. Dit 
geldt ook voor het feit dat units en nog steeds grotendeels een fotostudio zijn en 
dat er een afscheiding werd voorzien. Ook de benaming "woon-werk/aft'' verandert niets 
aan de vergunningsplicht. Ook de overweging dat het uitzicht van een atelier "vandaag" niet 
meer zou te vergelijken zijn met "vroeger", heft de vergunningsplicht niet op. 

De verwijzingen naar het BPA missen relevantie voor de beoordeling van het te last gelegde 
misdrijf. 

Het te last gelegd misdrijf vereist enkel (algemeen) opzet, dit is wetens en willens handelen. 
Dat de beklaagden te goeder trouw zouden zijn geweest of dat kwade trouw hen ontbrak, 
mist elke relevantie voor de schuldvraag. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat de 
beklaagden "aan a/Jes" hun medewerking zouden hebben verleend. De beklaagden 
handelden bewust en zonder dat rechtvaardiging of verschoning voor hen enigszins 
aannemelijk wordt gemaakt, zodat zij wetens en willens handelden. Aldus is hun opzet 
bewezen. 

9.1 Tot 1 maart 2018 werden de bewezen feiten strafbaar gesteld door artikel 6.1.1, eerste 
lid, 1 °, Vlaamse Codex Ru imtelijke Orden ing met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf 
jaar en een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen. 
Sinds 1 maart 2018 zijn de bewezen feiten strafbaar op grond van artikel 6.2.1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en dit met dezelfde straffen. 

9.2 Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoorde/ijk gesteld wordt uitsf uitend wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 
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Artikel 2 van 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, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking 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." 

Gezien de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
arrest, doch wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30 
juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek toe. 

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
vera ntwoordelijk voor misdrijven die hetzij een int rinsiek verband hebben met de 
verwezenlijk ing van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 
veroordeeld . Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de 
natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de 
fout wetens en willens heeft gepleegd. 

Gezien de bewezen feiten met opzet, dit is wetens en willens werden gepleegd, is er geen 
grond voor toepassing van de decumul van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen 
de rechtspersoon en de natuurlijke personen door wiens optreden de rechtspersoon 
handelde. 
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9.3 De feiten van de bewezen telastleggingen werden door elke beklaagde telkens met 
eenzelfde misdadig opzet gepleegd, zodat overeenkomstig artikel 65, eerste lid, 
Strafwetboek voor elk van hen één straf van toepassing is. 

Een goede ruimtelijke ordening vereist dat alle stedenbouwkundige verplichtingen strikt 
worden nageleefd. Dit geldt ook voor functiewijzigingen, die van belang zijn voor het 
ruimtelijk beleid dat een overheid wil gestalte geven. 

De eerste rechter stelde bij de straftoemeting terecht vast dat de nadelige ruimtelijke impact 
van de bewezen misdrijven niet erg groot was en legde elke beklaagde een passende, milde 
geldboete op. Deze vaststelling staat het bevelen van een herstel in de oorspronkelijke staat 
nochtans niet in de weg, zoals hierna besproken. 

De beklaagden voeren correct aan dat de redelijke termijn in strafzaken is overschreden. De 
feiten situeren zich in 2016 en er waren periodes van stilstand in het opsporingsonderzoek 
die vooral te wijten waren aan het aanvankelijk uitblijven van de herstelvordering. Dit is niet 
aan de beklaagden te wijten en kan ook niet toegeschreven worden aan de complexiteit van 
het onderzoek. De gevolgen van de overschrijding voor de beklaagden zijn echter beperkt. Al 
die tijd behielden zi j immers de wederrechtelijke toestand. Het opleggen van een bestraffing 
is maatschappelijk nog steeds verantwoord. Als de redelijke te rmijn niet was overschreden, 
had het hof de door de eerste rechter bepaalde geldboeten effectief opgelegd. Als passend 
rechtsherstel voor de overschrijding van de redelijke termijn, bevestigt het hof het uitstel. 
Dit is een reële en meetbare vermindering van de straf, als voldoende rechtsherstel. Een 
eenvoudige schuldigverklaring zou de beklaagden onvoldoende wijzen op het belang van het 

naleven van de omgevingsregels. 

Hieruit volgt dat het hof evenmin ingaat op de vraag tot het gelasten van de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling. Hoewel al een gedeeltelijke regularisatie werd 
gerealiseerd, is er nog geen volledig herstel. De opgelegde geldboete is bovendien niet van 
aard de beklaagden sociaal te declasseren of hun sociale reclassering disproport ioneel te 
bemoeilijken. Dit geldt nog meer door het verleende uitstel van tenuitvoerlegging. 

De bewezen feiten werden gepleegd voor 1 januari 2017, zodat de eerste rechter de 
geldboeten terecht verhoogde met 50 deciemen. De door de eerste rechter bepaalde 
vervangende gevangenisstraf is voor de beklaagden die natuurlijke persoon zijn, passend en 

voldoende om hen tot betaling van de geldboete aan te sporen. 

10. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen 
aan de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezen verklaarde telastleggingen, die hen 

gemeen zijn. 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - -p.13 

Veroordeeld tot een correctionele hoofdstraf zijn de beklaagden elk gehouden tot het 
betalen van 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 telkens 200 euro, 
en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 

de kosten met 10 %. 

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, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 apri l 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 
oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

11.1 De gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van heeft bij brief van 16 
oktober 2019 een herstelvordering ingeleid bij het parket (art. 6.3.1, § 2 en 3, Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening). Hierbij werd een kopie gevoegd van het positief advies van 27 
september 2019 van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering (art. 6.3.10, § 1, Vlaamse 
Codex Ru imtelijke Ordening), zodat de herstelvordering ontvankelijk is. 

11.2 De beklaagden stellen dat de herstelvordering voor de feiten van de telastleggingen A2 
en A3 zonder voorwerp zou zijn, omdat de domicilies werden verwijderd, het pand 
leegstaat en het andere atelier BPA-conform werd verhuurd. Nochtans ligt geen proces
verbaal overeenkomstig artikel 6.3.6, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor. 
Behalve in geval van bewijs van het tegendeel, geldt alleen het proces-verbaal van 
vaststelling als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel. 

Wat betreft de telastlegging A2 met betrekking tot en 
stelde het hof hiervoor al vast geen saisine t e hebben. Dit geldt ook voor een 

herstelvordering die hier ten aanzien van die beklaagden zou op steunen. 

Verder kan het hof geen "akte verlenen" van het herstel, zoals door de beklaagden gevraagd, 
noch kan het hof vaststellen dat dit deel van de herstelvordering zonder voorwerp is. Er is 
voorlopig aldus geen sprake van (gedeeltelijk) herstel. 

De herstelvordering strekt tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand. 
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Deze herstelmaatregel wordt draas;rkrr1r.hti1? en voldoende gemotiveerd door de verwijzing 
naar de voorschriften van het BPA :è!n het kader van de stad op basis van een 
ruimtelijke structuurvisie: bij afwijking van de voorschriften zoals voorzien door de BPA 
zullen de zones voor producerende en dienstverlenende bedrijven worden verdrongen door 
de meer lucratieve woonfuncties. Er wordt gewezen op de noodzaak van een doordacht 
beleid. Verder wees de motivering ook op de niet wenselijkheid van woonunits in de 
geschetste context . Waarom geen meerwaarde wordt gevorderd, is concreet gemotiveerd. 

Dat de piste van een "te vrijwaren (schaarse)" KMO-zone, waarop de overheid een 
"mastodont" zou willen gerealiseerd zien "te midden van een reeds bestaande residentiële 
buurt" fundamenteel onjuist zou zijn, brengt niet de onredelijkheid van de herstelvordering 
mee. Dit wordt door de herstelvorderende overheid trouwens niet zo overwogen. Evenmin 
volgt dit uit het feit dat het perceel van de beklaagden gelegen is naast een toekomstige 
residentiële buurt, die door een projectontwikkelaar zou worden ontwikkeld. Het hof mag 
zich bovendien niet in de plaats stellen van de overheid en kan slechts de wettigheid van de 
herstelvordering toetsen. 

De herstelvordering is niet kennelijk onredelijk, noch disproportioneel. 

Gezien de bewezen telastleggingen enkel slaan op de functiewijziging, behelst het herstel 
enkel het staken van het strijdig gebruik. Het plaatsen van een scheid ingswand is niet 
noodzakelijk een gegeven van een woonfunctie. Een scheidingswand kan immers ook in de 
oorspronkelijke functie als atelier door de gebruiker van de ruimte en functie nodig of nuttig 
worden geacht. Het verwijderen van deze wand is dan ook niet noodzakelijk een element 
van het herstel. Het is enkel het strijdig gebruik dat moet worden gestaakt voor het 
realiseren van het herstel. 

11.3 Het hof is niet verplicht op de vraag tot bemiddel ing overeenkomstig artikel 6.3.12/4 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in te gaan. Het hof is van oordeel dat dergelijke 
bemiddeling ook niet aangewezen is. De herste!eisende overheid dringt immers duidelijk aan 
op integraal herstel. 

11.4 Gelet op het talmen van de beklaagden in het verleden om tot het volledig herstel over 
te gaan en het voortschrijden van de inbreuken, wordt terecht de verbeurte van een 
dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot herstel. De hierna uitgesproken 
modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de veroordeelden om nu 
effectief zelf tot herstel over te gaan of over te laten gaan. Een vrijwillige uitvoering van de 
opgelegde herste lmaatregelen verdient vanuit het oogpunt van het algemeen belang de 
voorkeur, gez ien een ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregelen kosten voor de 
gemeenschap veroorzaakt, waarbij er geen enkele zekerheid bestaat over de recuperatie van 
deze kosten. 
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De beklaagden krijgen een hersteltermijn vooraleer de dwangsom verbeurt, terwijl de 
hersteltermijn pas loopt vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagden reeds vrijwillig konden overgaan tot het volledig 
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand en de gezien de aard en omvang van de 
werken voldoende ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er 
geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog 
een zekere termijn te bepalen waarna zij pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 

Het bedrag van de dwangsom per dag dat na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest 
en na het verlopen van de hersteltermijn geen gevolg wordt gegeven aan het opgelegde 
herstel, moet voldoende hoog zijn om de beklaagden aan te zetten tot vrijwillig herstel. 

Er is geen grond om een maximum voor de te verbeuren dwangsom te bepalen, gezien dit in 
casu de effectiviteit van de dwang die moet uitgaan van een dwangsom zou beperken, wat 
nodeloze uitvoeringskosten voor de gemeenschap zou veroorzaken. 

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, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 

belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al en A3 
samen tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van een maand en vijftien dagen; 
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gelast voor de beklaagde 
uitstel van de tenuitvoerlegging 
geldboete van 500 euro; 

- p. 16 

voor een proeftermijn van drie jaar gewoon 
van een gedeelte groot 250 euro van de opgelegde 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al en 
A2 samen tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van een maand en vijftien dagen; 

gelast voor de beklaagde ,oor een proeftermijn van drie jaar 
gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging van een gedeelte groot 250 euro van de opgelegde 
geldboete van 500 euro; 

veroordeelt de beklaagde ,oor de bewezen telastlegging Al tot een 
geldboete van 500 euro, verhoogd met '.:>U dec1emen tot 3.000 euro; 

gelast voor de beklaagde 
uitstel van de tenuitvoerlegging 
geldboete van 500 euro; 

,oor een proeftermijn van drie jaar gewoon 
van een gedeelte groot 250 euro van de opgelegde 

veroordeelt de beklaagden ~n 
elk tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo 

gebracht op telkens 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 beklaagden ~n 
elk tot betal ing van een bedrag van 52,42 euro als vergoeding voor de kostprijs van het 

verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en 
~Ik tot betaling van een bijdrage van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden =n 
hoofdelijk tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie 

begroot op 338,47 euro in eerste aanleg en 295,45 euro in beroep; 

herstelvordering: 

beveelt op vordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van 
lastens de beklaagrlPn wat betreft de feiten van de telastleggingen Al en 
A3), de beklaagde (wat betreft de feiten van de telastlegging Al en 
A2) en de beklaagde (wat betreft de feiten van de telastlegging Al) tot 
het herstel in de oorspronkel ijke toestand van het perceel gelegen te 
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kadastraal gekend als 
door het staken van het strijdig gebruik, meer bepaald de woonfunctie; 

en dit binnen een termijn van zes maanden vanaf de dag dat dit arrest in kracht van gewijsde 
is, onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in nakoming van dit 
bevel lastens elke beklaagde; 

machtigt overeenkomstig artikel 6.3.4, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
de gemeentelijk en gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur tot ambtshalve uitvoering van 
de herstelmaatregel. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Afschr ift vonnis: 
Afschriften akten HB: 

Opstelrecht ber. bekl.: 
Dagv. le bekl.: 

Dagv. 2e bekl.: 
Dagv. 3e bekl.: 

Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal : 
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€ 338,47 

€ 45,00 
€ 9,00 

€ 105,00 
€ 26,91 

€ 27,56 
€ 27,56 
€ 27,56 

€ 268,59 
€ 26,86 

C 295,45 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 

samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

2n plaatsvervangend magistraat en in openbare 
rechtszitting van 28 oktober 2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter n 
aanwezie:heid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

V 




