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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

wonende te · 

natlonalltelt 

. geboren te : op 
, van Belgische 

1 , met als KBO-nummer . met maatschappelijke zetel 
gevestigd te · 

beklaagd van: 

Als dader of mededader in de zin van artlkel 66 van het strafwetboek 

A 

opsplitsen van woning of In gebouw aantal woongelegenheden wijzigen zonder of in strijd 
met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
met venwarende omstandigheden 

bulten de gevallen bedoeld In de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de 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 var:i de vergunning, hetzij lo geval van 
schorsing '(an de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, bulten het geval bedoeld 
In artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

In het pand gelegen te · 

geboren te 
van 1 

: op. 

ondernemingsnummer 
1 

ondernemingsnummer 1 

1 

, kadastraal gekend als ; 
, eigendom van 

, wonende te 

met maatschappelijke zetel te : 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

, en 

meer bepaald het aantal woongelegenheden binnen een meergezinswoning te hebben 
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gewijzigd van 6 naar 11 In strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 20.07.2011 
afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad 1 

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

Met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Rulmtelljke 
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 
verrlchtlng_en als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 

(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

: In de periode van 4 lanuarl 2013 tot 7 december 2015 (st. 4-6, 8, 103-104) 

door 

B 

afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of In strijd met 
eeri geldige vergunning • feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met 
verzwarende omstandigheden 

buiten 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, 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. lid 3 van voornoemde Codex, In stand gehouden, namelijk 

In het pand gelegen te · 

geboren te 
van 

. op 

ondernemingsnummer · 1 
1 

ondernemingsnummer 

, kadastraal gekend als ; 
, eigendom van · 

·, wonende te 

met maatschappelijke zetel te 
eigendom van 1 

met maatschappelijke zetel te 1 1 

en 

meer bepaald de gevelbekleding tot de verhoogde kroonlijst te hebben aangebracht In 
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planchetten met houtstructuur, in strijd met de bijzondere voorwaarde 3, opgenomen in de 
stedenbouwkundige vergunning van 20.07.2011 afgeleverd door het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad 

(art. 4.1.1., 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) 

Met de omstandigheid dat het In artikel 6.1.1. 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. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

: In de periode van 20 lull 2011 tot 1 augustus 2012 (st. 4, 36, 40) 

door 

PROCEDURE 

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

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te· : (art. 6.3.1.§6 
VCRO). Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp Is 
van de telastlegglng en Identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving Inzake hypotheken. 

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

Nederlandse taal. 

2. De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 

4 juni 2019. 

Bij tussenvonnis van 4 juni 2019 werd meester . . advocaat te ' 

aangesteld als lasthebber ad hoc voor 1 
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De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 3 september 2019. 

Er werden conclusietermijnen bepaald. 

Op 3 september 2019 werd de behandeling van de zaak uitgesteld naar de terechtzitting van 

1 oktober 2019. 

Het openbaar ministerie werd verzocht het voorgehouden herstel te laten controleren. 

. 3. De rechtbank nam kennis van: 

de herstelvorderlng van het college van 

vertegenwoordigd door meester 1 

, In plaats van meester 

burgemeester en schepenen, 
advocaat te 

, advocaat te � 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 1 

substituut-procureur des Konings; 

het verweer van de eerste beklaagde, bijgestaan door meester : 

advocaat te: 

het verweer van de tweede beklaagde, vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc; 

het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschort.Ingen 

van de uitspraak van veroordeling. 

STRAFRECHTEWK 

Feiten 

4. Het pand is eigendom van de beklaagden. 

Volgens het gewestplan " " (Koninklijk Besluit van 14 september 1977) 

ligt het perceel In woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde. 

5. Op 20 juli 2011 verleende het college van burgemeester en schepenen een 

stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een bestaande 
meergezinswoning. 

Op 1 augustus 2012 werd vastgesteld dat de stedenbouwkundige vergunning niet werd 
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De voorgevel was niet uitgevoerd zoals voorzien op plan. Ter hoogte van de bovenste 
verdieping ·werd hij afgewerkt met planchetten met houtlook terwijl dat een gladde 
beplelsterlng moest zijn. 

Op 7 maart 2013 weigerde het college van burgemeester en schepenen een 
regularisatievergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 

Op 7 oktober 2015 stelde een controleur van de stad · vast dat het aantal 
woongelegenheden binnen de meergezinswoning met 6 studio's werd gewijzigd naar 11 

woongelegenheden. 
Hij beval de staking van de werken/handelingen/het gebruik met verbod de niet-afgewerkte 
studio te verhuren. Op 21 oktober 2015 werd het stakingsbevel bekrachtigd door de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Op 7 december 2015 werd vastgesteld dat de werken toch werden verdergezet en op 1 
maart 2016 werd een administratieve geldboete opgelegd van 5.000 euro van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, wegens het niet naleven van het staklngsbevel. 

Volgende afwijkingen werden vastgesteld: 

Studio 1 gelijkvloers links: 
De keuken Is verplaatst naar de leefruimte, de fletsenst�lling naar de voorziene 
keukenruimte en de vrijgekomen fietsenruimte is nu een niet-afgesloten slaapgedeelte. 
Door de gewijzigde plaats van de fietsenruimte ontstaat er ter hoogte van de toegang tot 
studio l een nieuwe gemeenschappelijke ruimte. 

Studio 2, gelijkvloers rechts: 
De voorziene afgesloten badkam�r Is verplaatst naar de leefruimte. De vrijgekomen ruimte 
Is opgenomen in de bestaande slaapkamer als studeerhoek. De vergunning voorziet echter 
In het vergroten van de voorziene deuropening van de slaapkamer om de entiteit als studio 
te kunnen beschouwen. De werkelijk uitgevoerde toestand Is echter als appartement te 
beschouwen. 

St.udlo 3, in• verdieping links: 
De deur tussen de ruimten living en kamer Is niet uitgevoerd volgens de bijzondere 
voorwaarde zoals opgenomen In. de stedenbouwkundige vergunning. De �eur diende 
gesupprimeerd te worden en er diende voorzien te worden In een opening van minstens 
1.20 m. Bovendien Is het aantal entiteiten binnen deze oorspronkelijk als studio vergunde 
ruimte gewijzigd, enerzijds door het plaatsen van de lichte wanden, en anderzijds door In de 
living een bijkomende afgesloten slaapkamer te hebben Ingericht en de ruimte ter 
beschikking te stellen als een kamerwoning met twee kamers. 

Studio 4, 1i1• verdieping rechts: 
De voorziene afgesloten badkamer is verplaatst naar de leefruimte. De voorziene badkamer 
is nu een extra te kleine slaapkamer. De deur tussen de ruimten living en kamer Is niet 
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uitgevoerd volgens de bijzondere voorwaarde zoals opgenomen in de stedenbouwkundige 
vergunning. De deur diende gesupprimeerd te worden en er diende voorzien te worden In 
een opening van minstens 1.20 m. Het aantal entiteiten binnen deze oorspronkelijk als 
studio vergunde ruimte werd gewijzigd enerzijds door het plaatsen van de lichte wanden en 

anderzijds door de toegevoegde slaapkamer (op plan badkamer) en de ruimte ter 
beschikking te stellen als kamerwoning met twee kamers. 

Studio S, 2·- en dakverdieping links (Duplex): 
De vergunde toestand voorziet in een leefruimte met open keuken en op verdieping 2 en 
een badkamer en slaapkamer met open dressing op de dakverdleping. 
De werkelijk uitgevoerde toestand voorziet op verdieping 2 In een leefruimte met open 
keuken, ee·n toegevoegde afgesloten badkamer en een toegevoegde slaapkamer. Op de 
dakverdieplng 2 afzonderlijke slaapkamers. Het aantal entiteiten binnen deze oorspronkelijk 

als studio vergunde ruimte wordt gewijzigd enerzijds door het plaatsen van de lichte 

wanden en anderzijds door het toevoegen van twee extra slaapkamers aan deze entiteit en 
door deze entiteit ter beschikking te stellen als kamerwoning met drie kamers. 

· 

Studio 6, 2°- en dakverdieping rechts (Duplex): 
De vergunde toestand voorziet In een leefruimte met open keuken en op verdieping 2 een 
badkamer en slaapkamer met open dressing op de dakverdieping. 
De werkelijk uitgevoerde toestand voorziet op verdieping 2 in een leefruimte met open 
keuken en een toegevoegde afgesloten badkamer. Op de dakverdieping 2 afzonderlijke 
slaapkamers. Het aantal entiteiten binnen deze oorspronkelijk als studio vergunde ruimte 
wordt gewijzigd enerzijds door het plaatsen van de lichte wanden en anderzijds door het 
toevoegen van één extra slaapkamer aan deze entiteit en door deze entiteit ter beschikking 
te stellen als kamerwoning met twee kamers. 

6. Uit de verklaring van de eerste beklaagde van 10 december 2015 (stuk 73} blijkt dat de 
beklaagde bewust opteerde om af te wijken van het goedgekeurde plan en dat hij zelf de 
werken uitvoerde. 

7. Op 13 juli 2017 vorderde het college van burgemeester en schepenen bijgevolg het 
herstel binnen de 6 maanden naar de oorspronkelijk vergunde toestand, onder verbeurte 
van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

8. Op 30 september 2019 werd vastgesteld dat aan de herstelvordering is voldaan. 



rechtbank v;in eerste aanles Oost-Vlaanderen, afdeflns Gent 

Oosslemr 19G001064 zltUnsszaal 3.4 

Beoordeling 

Vonnisnr / 
p.8 

9. Sinds 1 maart 2018 Is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning l'n werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 

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

10. De vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

De feiten worden niet betwist. 

De telastleggingen zijn bewezen. 

De verzwarende omstandigheid in hoofde van de belde beklaagden is eveneens bewezen. 

11. Op 31 juli 2018 trad de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de 

Voorafgaande Tltel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft in werking. 

Artikel 2 van die wet vervangt artikel 5 van het Strafwetboek. Daarmee werd de 
decumulregellng van het tweede lid van artikel 5 afgeschaft. 

Artikel 5 Strafwetboek bepaalt nu: 

Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
Intrinsiek verbond hebben met de verwezen/Ijking 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 straf rechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet ult. 

Het oude artikel 5 bevatte een strafuitsluitende verschonlngsgrond ten gunste van de 

persoon die de minst zware fout had begaan wanneer het misdrijf niet wetens en willens 
werd gepleegd. 

�------,------ .... 
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Gelet op artikel 2 Strafwetboek blljft wat betreft feiten gepleegd vóór 31 juli 2018 de 
decumulregel van toepassing als meest gunstige toestand voor de beklaagde die de fout 
niet wetens en willens zou hebben gepleegd en evenmin de 'zwaarste fout' pleegde. 

10. l<racfitens het oude artikel 5 Strafwetboek Is een rechtspersoon strafrechtélijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

De gepleegde misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel 
of de waarneming van de belangen van de vennootschap of zijn voor haar rekening 
gepleegd. 

Cumulatie In de vervolging van rechtspersonen en natuurlijke personen Is mogelijk. 
Wanneer de geïdentificeerde natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens heeft 
gepleegd, dan kan hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden (art. S, tweede lid, 
Sw.). 

Uit het dossier blijkt dat de eerste beklaagde zaakvoerder is en de beslissingsmacht had in 
de tweede beklaagde. 
Hif pleegde de misdrijven wetens en willens. Wetens In de zin dat h Ij kon weten dat hij een 
misdrijf pleegde, en willens, In de zin dat hij zich niet op een rechtvaardigingsgrond kan 
beroepen. De eerste beklaagde kan dus samen met de rechtspersoon worden vervolgd en 
veroordeeld. 

Straf 

13. Krachtens artikel 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, en, Ingevolge art. 
7bls en 41bls §1 Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro In hoofde van 
een rechtspersoon. 

In geval van verzwarende omstandigheid Is de minimumstraf echter een gevangenisstraf van 
15 dagen en/of een geldboete van 2.000 euro In hoofde van een natuurlijke persoon (en 
een geldboete van 2.000 euro in hoofde van een rechtspersoon). 

14. Het openbaar ministerie vorderde geldboeten van 2.000 euro. 

15. De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrlkkend zijn. Zo staat het ook In artikel 5 
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van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 
inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

16. De beklaagden zijn professionelen en handelden uit winstbejag. Zij stelden het eigen 
belang boven het belang dat de gemeensc�ap heeft bij een goede ruimtelijke ordening. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming 
van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de beklaagden zich niet 
ongestraft boven de wet kunnen stellen. 

De straf moet ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden opnieuw dergeliJke 
feiten te plegen. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt In de vorm van de noodzakelljke Inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie brengt voor 
de gemeenschap een grote kost met zich. 

De eerste beklaagde heeft een ongunstig strafrechtelijk verleden. 

Om die redenen wordt ook niet ingegaan op de vraag van de beklaagden tot opschorting van 
de uitspraak van veroordeling. Bovendien is er geen gevaar voor de sociale reclassering. 

De hierna bepaalde geldboeten komen tegemoet aan het beoogde preventieve en 
repressieve doel. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

17. Uit het debat ter terechtzitting en de overgelegde stukken is gebleken dat het herstel 

werd uitgevoerd. 

De herstelvordering is zonder voorwerp. 

KOSTEN en BUDRAGEN 

18. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna 
begroot. 

1 
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19. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de financiering van het "Bijzonder 
Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdecle.men). Deze bijdrage heeft een 
eigen aard en Is geen straf. 

20. De beklaagden moeten elk een 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 opr.lchting van een Begrotingsfonds. voor de juridische 
tw.eedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

21. De beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken 
betalen (artikel 9l, 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. 

BURGERRECHTEllJI< 

22. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 
(VTSv) moet de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 junl 1935; 
art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bls, 38, 40, 41, 41bls, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vo.nnis 
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de. rechtbank, recht doende op tegenspraak 

STRAfRECHTEllJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven 

en bewezen verklaarde telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 2.000 euro, 

vermeerderd met 50 opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 

3 maanden. 

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 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 
tweedelljnsbljstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

Veroordeelt 1 voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 12.000 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 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 haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
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tweedelljnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van�en vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt . en 

de gerechtskosten voor het openbaar mf nlsterie, begroot op 309, 76 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 

hoofdelijk tot 

Dit vonnis werd uitgesproken In buitengewone openbare terechtzitting van de dertigste 
kamer van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 4 n ovember 
2019, bestaande uit , rechter en 1 ·, griffier, in 

aanwezigheid van , substituut-procureur des Konings. 




