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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTEL 

DE GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN DE 
STAD AALST, Administratief centrum, Werf 9, 9300 Aalst; 

==:> Ter terechtzitting van 02 december 2019 vertegenwoord/ad door mr. 
loco mr. advocaat tE 

BEKLAAGDE 

1. 

2. 

wonende te 
nationaliteit 

op 

geboren te op 
van Belgische 

, geboren te 
wonende te 

van Belgische nationaliteit 

==:> Ter t<>r<>r-ht,itting van 02 december 2019 belden vertegenwoordigd 
door mr advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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

De eerste en de tweede 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

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, 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 
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op het perceel gelegen te 
als 
geboren te op 

beiden wonende te 
verleden door notaris te 

eigendom van 
en van 

. kadastraal gekend 

geboren te 
bij aankoopakte van 

op 

meer bepaald de hoofdfunctie te hebben gewijzigd van detailhandel naar wonen door in het 
winkelgedeelte van een "winkelhuis" twee woonentiteiten te hebben ingericht 

Te in de periode van 01.01.2013 tot 01.08.2013 (st . 21) 

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

B. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

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 nietgemeubileerde kamer 

op het perceel gelegen te 
als 
geboren te op 

beiden wonende te 
verleden door notaris te 

. eigendom van 

. en var 

kadastraal gekend 

~eboren te 
. bij aankoopakte van 

op 

meer bepaald het aantal woongelegenheden te hebben gewijzigd van 2 naar 4, terwijl slechts 
één woongelegenheid binnen een "winkelhuis" vergund was 

Te in de periode van 01.01.2013 tot 01.08.2013 (st. 21) 

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

om er hun verdediging voor te dragen en, op onze conclusie, het vonnis te horen uitspreken. 

* • * 



.. 

Rechtbank v_a_n_e_er_st_e_a_an_l_eg_o_o_s_t--VI-aa_n_d_er_e_n_- a-f-de_l_in_g _o_en_d_e_rm_o_n_d_e ------------4-e _bl-ad /:5 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven in het hypotheekkantoor van het gebied waar het 
onroerend goed is gelegen. De stelling van beklaagden dat dit niet zo zou zijn en de 
strafvordering daarom onontvankelijk zou zijn, kan niet worden bijgetreden. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 2 december 2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Op 24 augustus 2016 stelde de gemachtigde ambtenaar van de stad vast dat op een 
perceel gelegen aan de kadastraal gekend als 

een winkelhuis met twee woonentiteiten werd 
omgevormd naar een woongelegenheid met vier woonentiteiten. Op 22 november 1957 
verleende het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning 
voor het bouwen van een winkelhuis met één woongelegenheid. Het perceel is gelegen in 
woongebied. 

Tweede beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

2. 

Hij is samen met zijn echtgenote eigenaar van het pand. Hij is ook zelf 
verantwoordelijk voor de functiewijziging en de inrichting van de woongedeelten. De 
winkel werd sinds augustus 2013 gebruikt voor bewoning. Hij heeft deze werken begin 
2013 aangevat en zelf uitgevoerd. Er werd enkel een wand in gyproc bijgeplaatst. 
De twee duplex-appartementen waren al voor 2013 aanwezig. 
Hij was bezig met een regularisatiedossier op te stellen. 

Er werd geen regularisatiedossier ingediend. De overtreding is ook niet voor regularisatie 
vatbaar, want strijdig met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
meergezinswoningen. 

3. 
Een herstelvordering werd opgemaakt. Deze verkreeg op 23 februari 2018 het positief advies 
van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Het bestuurvordert het volgende herstel. 
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Het herstel in de oorspronkelijke staat. Dit impliceert: het terugbrengen van het aantal 
woongelegenheden van vier naar één, door: de vier aparte woongelegenheden en hun 
voorzieningen te ontmantelen en uit het pand te verwijderen. Het pand dient in 
overeenstemming te worden gebracht met de stedenbouwkundige vergunning van 22 
november 1957 met ref. 
Binnen een termijn van 12 maanden na de uitspraak. 
Met machtiging aan het bestuur om ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien. 
Onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in geval van niet
uitvoering binnen de gestelde termijn. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens een functiewijziging van 
winkel naar wonen zonder vergunning in 2013 en het opsplitsen van een woning door het 
aantal woongelegenheden van 2 naar 4 te wijzigen zonder vergunning in 2013. 

2. 
Bij een aflopend misdrijf vangt het begin van de verjaringstermijn aan op de laatste dag, dit is 
in casu 1 augustus 2013. Het misdrijf betreft een wanbedrijf waarvan de verjaringstermijn vijf 
jaar bedraagt. De verjaringstermijn werd gestuit op 28 juni 2017 door het versturen van een 
brief door het parket aan het college met de vraag om een herstelvordering te formuleren. 
Sindsdien is geen termijn van vijf jaar verlopen zodat de strafvordering nog niet verjaard is. 

3. 
Beklaagden beroepen zich op de schulduitsluitingsgrond onoverwinnelijke dwaling en 
verzoeken de rechtbank om hen vrij te spreken. Zij stellen enkel een gyproc wand in hun 
woonkamer geplaatst te hebben zodat hun Inwonende en zorgbehoevende vriendin 
wat privacy zou hebben. Zij hadden nooit gedacht dat deze simpele verbouwing 
vergunningsplichtig was. 

De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van onoverwinnelijke dwaling. Een 
eenvoudige vergissing, ook al zijn beklaagden te goeder trouw, levert geen onoverwinnelijke 
dwaling op. Ook een loutere onwetendheid maakt in principe geen dwaling uit. Uit niets blijkt 
dat beklaagden zich vooraf geïnformeerd hadden, verkeerd geïnformeerd waren of een goede 
reden hadden om in de veronderstelling te zijn dat wat zij deden in overeenstemming met de 
wet was. Het pand was enkel vergund als winkelhuis met één woongelegenheid en zij hadden 
kennis van deze vergunning. Er was voor beklaagden geen enkele reden om aan te nemen dat 
deze vergunning niet moest worden nageleefd. Door de woning op te splitsen en de functie te 
wijzigen zonder vergunning handelden zij in strijd met wat een normaal voorzichtig en 
vooruitziend persoon in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Ten tijde van het 
verhoor van tweede beklaagde in 2016 werd de tweede woonentiteit op het gelijkvloers 
trouwens al niet meer gratis bewoond door ·, maar werd deze woonentiteit verhuurd 
en werden huurgelden geïnd. Hiermee is ook bewezen dat het wel degelijk om een aparte 
entiteit gaat en niet gewoon om een wandje om een beetje privacy te creëren. 
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4. 
Gelet op de duidelijke vaststell ingen in het strafdossier die op zich ook niet betwist worden 
door beklaagden staat het vast dat beklaagden als eigenaars van het pand de functie gewijzigd 
hebben van winkel naar wonen en het aantal woongelegenheden gewijzigd hebben van twee 
naar vier. Aangezien beide beklaagden daar ook effectief woonden en beide beklaagden de 
huurovereenkomsten als verhuurders ondertekenden waren zij beiden op de hoogte van de 
functiewijziging en opsplitsing en kunnen zij beiden veroordeeld worden. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de felten van de tenlasteleggingen A en B samen, met name de zwaarste. 

De feiten waren voorheen strafbaar op grond van de in de telastleggingen aangehaalde 
bepalingen. Vanaf 1 maart 2018 tot op heden zijn die feiten strafbaar gebleven op grond van 
de artikelen 4.2.1 en 6.2.1 VCRO. De strafmaat is gelijk gebleven. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinsteestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagden stoorden zich duidelijk niet aan de vergunnlngsplicht. Zij wijzigden een winkel met 
woongedeelte naar een pand met vier woongelegenheden zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning. Zij deden afbreuk aan de inspanningen die worden geleverd 
om binnen de stad een mix aan woningen en een minimum aan woonkwaliteit te 
garanderen. Zij plaatsten daarmee hun eigen belang boven het belang van een goede 
ruimtelijke ordening. De inbreuken werd reeds verschillende jaren geleden vastgesteld en toch 
deden beklaagden niets om aan de wederrechtelijke toestand een einde te maken. Sinds 2013 
bekomen zij op die manier winsten in de vorm van huurgelden gesteund op een misdrijf. Hun 
beweerdelijke goede trouw is in die zin relatief. 

3. 
Beklaagden hebben nog een blanco strafverleden en vragen de rechtbank om de gunst van de 
opschorting. 

De gunst van de opschorting zou een onvoldoende signaal zijn om beklaagden de ernst van hun 
gedrag te doen beseffen, zeker nu zij de situatie nog niet hersteld hebben. U ft niets blijkt dat 
de hierna opgelegde geldboete op onevenredige wijze de sociale declassering van beklaagden 
zou veroorzaken of hun sociale reclassering in het gedrang brengen. Gelet op hun blanco 
strafverleden, zal de rechtbank de opgelegde geldboetes deels met uitstel opleggen. 
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Beklaagden komen hiervoor nog in aanmerking. Zij moeten beseffen dat dit een gunst is en dat 
het uitstel kan worden herroepen wanneer zij nieuwe misdrijven plegen. 

4. HERSTEL 

1. 
Beklaagden maken op geen enkele manier duidelijk waarom zij wensen dat er een 
gerechtelijke bemiddel ing bij de Hoge Raad zou worden bevolen door de rechtbank en wat zij 
wensen te bereiken met deze bemiddeling. Oe standpunten van partijen zijn duidelijk en 
gedurende het lange strafonderzoek hebben beklaagden zelf nooit stappen ondernomen om 
te onderhandelen of te bemiddelen met de stad of met de Hoge Raad. De rechtbank gaat 
niet in op het verzoek van beklaagden. 

2. 

Bij brief van 5 april 2018 werd door het college van de stad een herstelvordering ingeleid 
bij het parket. De herstelvordering verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid. De herstelvordering werd met toepassing van artikel 7.7.5 VCRO 
verdergezet door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Deze herstelvordering is 
tijdig, regelmatig en ontvankelijk. 

Het blijkt niet dat de vordering inzake de gevorderde herstelmaatregelen gesteund is op 
motieven die vreemd zijn aan de goede ruimtel ijke ordening of die uitgaan van een opvatting 
over de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is. 

De herstelvorderende overheid toont aan dat de gevolgen van het misdrijf niet kennelijk 
verenigbaar zijn met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, zodat het betalen van een 
meerwaarde niet volstaat als herstelmaatregeL Ook toont deze overheid aan dat bouw- of 
aanpassingswerken niet kennelijk volstaan om de goede plaatselijke ordening te herstellen. 
Aldus wordt terecht de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
gevorderd. 

3. 
Een herstelvordering moet gesteund zijn op een bewezen misdrijf. Nu beklaagden enkel 
vervolgd en veroordeeld worden voor het wijzigingen van twee woonentiteiten naar vier 
woonentiteiten, kan de rechtbank enkel een herstel naar twee woonentiteiten bevelen. Dit 
herstel werd ondergeschikt ook zo geformuleerd door de herstelvorderende overheid. 

4. 
De stedenbouwkundige inspecteur vordert in de herstelvordering de niet-nakoming van het 
bevel tot herstel te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

Gelet op het talmen van de veroordeelden in het verleden om tot het herstel over te gaan, 
wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De dossiergegevens tonen aan dat de veroordeelden ruim de kans geboden werd het 
herstel uit te voeren, doch dat zij verkozen de afloop van deze zaak af te wachten. 
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De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de 
veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de veroordeelden reeds konden overgaan tot het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand en de 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 de veroordeelde pas 
de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat de door beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, houdt 
de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETIEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 66; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake 
justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet 11 van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W.10.2.1994; (uitstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van beklaagden en 
en de eiser .tot herstel de Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van de 

stad 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A en B; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 
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veroordeelt eerste beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten samen tot een 
GELDBOETE van 3.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd 
met 50 opdeciemen (x6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van 1.000,00 euro van de opgelegde geldboete van 3.000,00 euro voor een 
periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelij ke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel4 §3 van de wet van 19 maart 2017 t ot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

* * * 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A en B; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 
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veroordeelt tweede beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten samen tot een 
GELDBOETE van 3.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd 
met 50 opdeciemen (x6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van 1.000.00 euro van de opgelegde geldboete van 3.000,00 euro voor een 
periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt beklaagde tweede bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2d"lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken; 

* * * 

De rechtbank veroordeelt eerst e en t weede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 56,76 euro. 
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HERSTEL 

De rechtbank: 

beveelt beklaagden en 
oorspronkelijke toestand van het pand te 

door: 

elk tot het herstel in de 

o de gelijkvloerse verdieping van de woning terug in te richten als winkelruimte 
en de twee woongelegenheden te verwijderen zodat de gelijkvloerse 
verdieping in overeenstemming is met de stedenbouwkundige vergunning van 
22 november 1957; 

o en dit binnen een t ermijn van twaalf maanden na het in kracht van gewijsde 

gaan van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van elk 100 euro per 

dag vertraging in geval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde 

termijn. Zegt voor recht dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn 

geen termijn is in de zin van art. 1385bis, vierde lid Ger.W. 

macht igt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de 
burgemeester van de stad overeenkomstig artikel 6.3 .4 Vlaamse Codex 
Ruimtelij ke Ordening tot ambtshalve uitvoering ervan. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare t erechtzitting uitgesproken op ZES JANUARI TWEEDUIZEND TWINTIG 
door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M kamer, 
samengesteld uit: 

, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van Eerste substituut-procureur des Konings 

~~v~er 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openb~ar Min ister ie . 
Dendermonde, de U 7 JAN. 2020 

Oe griffier-t:teofg >Jall dienst, 
/ 




