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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

geboren te 01 ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

beklaagd van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

opsplitsen van woning of in gebouw aantal woongelegenheden wijzigen zonder of in strijd 
met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 maart 2018 
buiten 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, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verva l, vernietiging of het verstrijken van de t ermijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk 

in het pand gelegen te . kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

wonende te 

in een eengezinswoning met 5 slaapkamers het aantal woongelegenheden te hebben 
gewijzigd door de woning ter beschikking te st ellen als kamerwoning 
(art. 4.2.1., 7°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

Te )p 24 september 2018 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 
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De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 16 juni 2020 ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te Gent 
1. Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van 
de tenlasteleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 

wetgeving inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregister (art. 6.2.1. 

VCRO). 

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

Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 15 

september 2020. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitting van 20 oktober 2020. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzittingen van 15 september 2020 en 20 oktober 

2020: 

de middelen en de conclusies van de herstelvorderende overheid, de gemeentelijke 
stedenbouwkundige inspecteur van de stad vertegenwoordigd door meester 

advocaat te 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 

procureur des Konings; 

substituut-

de beklaagde, n zijn middelen van verdediging, voorgedragen door 

hemzelf, enkel op de terechtzitting van 15 september 2020. 

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

Op 26 november 2018 stelde de Afdeling Bouwtoezicht van de stad proces-verbaal op 
lastens de beklaagde daar hij het aantal woongelegenheden in de eengezinswoning met vijf 
slaapkamers gelegen aan de wijzigde door de gezinswoning ter 
beschikking te stellen als kamerwoning, zonder stedenbouwkundige vergunning. 

De won ing is gelegen in een woongebied en het kwestieuze pand betreft een te beschermen 
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eerngezinswoning. 

Uit het proces-verbaal van controleur blijkt dat er reeds op 16 oktober 2017 
een plaatsbezoek werd verricht ingevolge een klacht van overlast door studenten. Er werd 
toen vastgesteld dat het pand een eengezinswoning betreft met vijf kamers, bewoond door 
vijf studenten. De toenmalige eigenaar werd schriftelijk aangemaand om het gebruik als 
kamerwoning te beëindigen t egen 31 juli 2018. Op 22 januari 2018 werd aan Bouwtoezicht 
meegedeeld dat het pand te koop stond en werd de vraag gesteld of de toekomstige koper 
de woning als studentenhuis in gebruik kon nemen, waarop negatief werd geantwoord. Aan 
de toenmalige eigenaar werd meegedeeld dat hij bij de verkoop van het pand verplicht was 
om aan de notaris mee te delen dat er een bouwovertreding op het pand rust. 

Op 24 september 2018 ontving de dienst Bouwtoezicht een nieuwe klacht daar er opnieuw 
studenten in het pand woonden. Op 1 oktober 2018 werd een onaangekondigd 
plaatsbezoek ingesteld . Een studente deed de deur open en stelde dat ze er met vier 
studenten woonden. De controleur kon de woning niet binnengaan. 

Na een controle op 23 oktober 2018 in de woning in het bijzijn van de beklaagde verklaarde 
de beklaagde op 27 februari 2019 de woning te hebben gekocht teneinde zijn twee dochters 
er te laten verblijven tijdens hun studie in . Twee vriendinnen van zijn dochters 
verblijven daar ook om er te studeren. 

De controleur stelde dat het pand een netto bewoonbare oppervlakte van minder dan 220 
m2 heeft waardoor het een te beschermen eengezinswoning betreft en de omvorming tot 
meergezinswoning niet in aanmerking komt voor een regularisatievergunning. 

Op 12 maart 2019 stelde de stad het parket ervan in kennis dat bij het overmaken van 
de herstelvordering aan de beklaagde aan hem gevraagd werd om vrijwillig herstel uit t e 
voeren tegen januari 2019. Gelet op de mededeling van de beklaagde op 8 maart 2019 dat 
hij de bewoning van het pand door zijn twee dochters en hun twee vriendinnen wenste t e 
behouden voor het lopende academiejaar, werd een nieuwe controle begin oktober 2019 
aangekondigd om na te gaan of het bouwmisdrijf effectief werd opgeheven. 

Op 28 oktober 2019 deelde Stad aan het parket mee dat het bouwmisdrijf nog steeds 
niet werd opgeheven en dat een herstelmaatregel zou worden opgemaakt. Op 6 december 
20:ll.9 keurde de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur de herstelmaatregel goed, 
zijnde het staken van het strijdige gebruik en het herstel van het pand naar de 
oorspronkelijke toestand als eengezinswoning. De Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering verleende positief advies op 17 januari 2020. 

Beoordeling 

De beklaagde wordt onder de enige tenlastelegging vervolgd voor het aantal 
woongelegenheden van de eengezinswoning met vijf slaapkamers gelegen in de 
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zonder vergunning te hebben gewijzigd door de woning ter beschikking te 

stellen als kamerwoning. 

Gelet op de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak op de 
terechtzitting van 20 oktober 2020 en in het bijzonder gelet op de vaststelling van de 
bevoegde controleur, de resultaten van de controle van het pand in het bijzijn van de 
beklaagde op 23 oktober 2018 en het daaropvolgende verhoor van de beklaagde waarbij hij 
deze vaststellingen niet heeft betwist, zijn de feiten alsook de ten laste gelegde datum van 
24 september 2018 bewezen in hoofde van de beklaagde. 

De tenlastelegging werd ten andere door hem niet betwist op de terechtzitting van 15 

september 2020. 

Straf 

De beklaagde heeft zijn eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
een goede ruimtelijke ordening. 

Ondanks diverse aanmaningen vanwege de overheid heeft de beklaagde nagelaten om 
vrijwillig tot herstel over te gaan en bleef hij de inbreuk handhaven. Ingevolge het misdrijf 
werd afbreuk gedaan aan de stedenbouwkundige bestemming van het pand namelijk een te 
beschermen eengezinswoning met vijf kamers in het centrum van 

De beklaagde getuigt hierdoor van een asociale houding, in het bijzonder ten aanzien van 
degenen die zich wel strikt aan de regelgeving houden inzake het ter beschikking stellen van 
kamerwoningen aan studenten. 

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met het gegeven dat de 
beklaagde inmiddels vrijwillig overging tot herstel van ·het pand door enkel zijn eigen 
kinderen in het pand te laten wonen, zij het na de betekening van de dagvaarding. De 
rechtbank houdt tevens rekening met het blanco strafrechtelijk verleden van de beklaagde 
en het gegeven dat de beklaagde niet blijkt te hebben gehandeld vanuit het opzet om 
illegale winsten op te strijken. 

Anderzijds stelde de rechtbank bij de ondervraging van de beklaagde op de terechtzitting 
van 15 september 2020 weinig schuldbesef in zijn hoofde vast. Hij bleek de door hem 
begane inbreuk fel te minimaliseren. Hij verscheen tevens niet meer op de terechtzitting van 

20 oktober 2020. 

In die omstandigheden kan de rechtbank niet anders dan repressief optreden. De beklaagde 
komt nog in aanmerking voor het gewoon uitstel van tenuitvoerlegging van de op te leggen 
bestraffing. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
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"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 opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte 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 oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 55,15 

euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad keurde op 6 december 2019 
een herstelvordering goed, namelijk het herstel van het pand naar de oorspronkelijke 
toestand als eengezinswoning. Geen enkel vertrek in het pand mag als afzonderlijke 
woonentiteit worden ingericht of ter beschikking gesteld. Alle ruimtes in het gebouw 
moeten worden samengevoegd tot één woonentiteit, waarvan het volume samenvalt met 
dat van het volledige gebouw. 

De uitvoering van aanpassingswerken binnen een termijn van 3 maanden werd gevorderd, 
alsook de veroordeling van de beklaagde tot betaling van een dwangsom van 150 euro per 
dag ingeval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn. 

Op 29 januari 2020 verleende de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een positief advies 
over deze herstelvordering. 

Gelet op het inmiddels tussengekomen vrijwillig herstel, dient de herstelvordering zonder 
voorwerp te worden verklaard. 

BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door het bewezen verklaarde 
misdrijf, worden de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 
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Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
art. 1 (§1, 2° en §2), 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor het hierboven omschreven en bewezen verklaarde feit tot 
een geldboete van 750 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 6.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 500 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 4.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

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

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 50 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
373,62 euro. 
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STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 17 november 2020 

waarbij de voorschriften vervat in artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 
substituut-procureur des Konings 
griffier. 




