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In zake van het openbaar ministerie tegen : 

, geboren te : op . 
van Belgische nationaliteit 

, wonende te · 

beklaagde 

Beklaagd van : 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het 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, 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

, kadastraal gekend als. 
, geboren te : : op : , 1 

1, geboren te 1 
en van 

op : beiden wonende te · 

, geboren te _ : op ., wonende te 

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: 

Te· 
2012 

de gevelopeningen en de indeling van het bijgebouw werden gewijzigd 

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 

, op niet nader te bepalen data In de periode van 15 augustus 2011 tot 31 mei 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 11° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

B. 

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, 
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ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al 

dan niet gemeubileerde kamer 

op het perceel gelegen te 

, eigendom van· 
, kadastraal gekend als 

, geboren te ' op , 1 
1, geboren te 
en van 

op , beiden wonende te · 
, geboren te : op ., wonende te 

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

Te� 
2012 

, op niet nader te bepalen data In de periode van 15 augustus 2011 tot 31 mei 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.11° 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 
eigendom van 

, kadastraal gekend als. 

, geboren te 1 : op , 1 
1, geboren te 1 
en van 

op beiden wonende te · 

, geboren te 1 • : op ., wonende te 

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 vergunningspllchtig werd aangemerkt) te 
hebben uitgevoerd, voortg,ezet of in stand gehouden 

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

de bestemming van een wonlngbijgebouw te hebben gewijzigd: 

Te 
2012 

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 

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

1. De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 20 juni 2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar Ministerie, bij 
monde van eerste substituut-procureur des Konings ! en de beklaagde, bijgestaan door zijn 

raadsman mr. :, advocaat te 

De Nederlandse taal werd gehanteerd voor de rechtspleging. 

Op strafrechtelllk gebied 

1. Wat betreft de gegrondheid der feiten 

a. Feiten 

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 werd voorzien 

van een volledig uitgeruste inbouwkeuken en er was een toegang voonien tot de bovenverdieping. De 
keuken was voorzien van een eettafel met stoelen. 

Het tweede compartiment werd voorzien van een grote raampartlj 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. 
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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 Kruishoutem op 13 april 2015 een 
stedenbouwkundige vergunning goed voor een aanvraag tot verbouwen van een woningbijgebouw en 
functiewijziging naar kantoor en opslagplaats. 

De Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar tekende hoger beroep aan. Dit werd verworpen door de 

Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die de regularisatie door het College van 
Burgemeester en Schepenen bevestigde bij beslissing van 16 juli 2015, mits evenwel het naleven van 
bijkomende voorwaarden. 

b. Standpunt beklaagde 

De beklaagde betwistte ter zitting en in conclusie niet dat het bijgebouw (tuinberging-garage) niet 

geheel conform de verleende vergunning werd uitgevoerd. De beklaagde kreeg het inzicht om een 
deel van de kantoor- en opslagruimte van de 1 onder te brengen in dit pand. 

Daartoe werden de binnenindeling en enkele raamopeningen enigszins aangepast in vergelijking met 
het vergunde plan. 

Beklaagde betwist dat er sprake is geweest van een herbouw als woonentiteit. De loutere aanwezigheid 
van een keuken (zonder warmeluchtoven en vaatwas) en van een doucheruimte volstaat daartoe niet. 

Na aanmaning door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur waarbij onder meer verwezen werd 
naar een regularisatie-aanvraag deed beklaagde het nodige om te regulariseren. Beklaagde vroeg een 
regularisatie aan onder verwijzing naar art. 3 (kantoorfunctie) en 8 (opslagfunctie) Besluit van 28 
november 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde 
functiewijzigingen. 

Overeenkomstig voormeld art. 3 kan het gebruik van een woning gedeeltelijk gewijzigd worden in een 
complementaire functie, zijnde kantoor- of dienstenfunctie, met inbegrip van de overige onderdelen 
van het gebouwencomplex, voor zover de woonfunctie een grotere oppervlakte blijft bekleden en de 
complementaire functie maximaal 100 m2 bedraagt. 

Overeenkomstig voormeld art. 8 kan een gebouw of gebouwencomplex met als hoofdfunctie 
"landbouw'' geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden in onder meer een functie "opslag van allerhande 

materialen of materieel". 

Beklaagde verwijst verder naar het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en naar 
het besluit van de Bestendige Deputatie waar geoordeeld werd : 
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Dat de geplaatste buitentrap, die een visuele en ruimtelijke impact kent, binnen het 
toepassingsgebied valt van de decretaal voorziene afwijkingsbepalingen, aangezien het 
overdekt volume niet toeneemt en (aldus) een aanpassingswerk betreft. 

Wat betreft de functiewijziging werd gesteld onder verwijzing naar art. 4.4.23 VCRO dat het 
de valorlsering van een bestaand gebouw betrof. Waar de aanvrager de onverenigbaarheid 

van de toonzaal en woongelegenheid met de planologische bestemming erkende, kon hij 
wel gevolgd worden in de functiewijziging van landbouw naar kantoor en opslagruimte. 

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar kon in zijn beroep niet gevolgd worden waar 
deze meende dat de functiewijzigingen verband bleven houden met de commerciële 
bedrijfsactiviteiten van de aanvrager. 

De inrichting van een kantoor- en opslagruimte verstoort de landschappelijke waarde niet. 
Wel diende de verharding beperkt te worden tot de noodzakelijke toegangen. 

Voorts wijst beklaagde er op dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur reeds op 9 december 
2014 zijn herstelvordering had opgemaakt, amper anderhalve maand na de brief van 22 oktober 2014. 
In een brief van 24 februari 2015 liet de GSI weten dat het dossier werd overgemaakt aan de Procureur 
d.es Konings en dat enkel een definitieve, uitvoerbare vergunning of een herstel in de oorspronkelijke 
staat de bouwovertreding een einde doet nemen. 

Beklaagde bekwam zijn regularisatievergunning bij de bestendige deputatie op 16 juli 2015. 

Er was hiertegen geen beroep van de GSA. Er is derhalve sprake, aldus beklaagde, van een definitieve 
en uitvoerbare vergunning zoals was gevraagd door de GSI. 

De voorwaarden gesteld in de regularisatievergunning werden strikt nageleefd. De kantoren en de 
showroom van de 1 1 werden verplaatst naar het industriepark te Het 
kwestieuze gebouw wordt derhalve niet langer benut voor opslag en kantoorfunctie. 

Beklaagde betwist de tenlasteleggingen in zoverre hij onder tenlastelegging B wordt vervolgd wegens 
het onvergund inrichten van ene woongelegenheid en de gedeeltelijke functiewijziging naar 
woongelegenheid (tenlastelegging C). 

De keuken en sanitaire voorzieningen hoorden bij de kantoorfunctie, niet bij een woning. 

In zoverre de tenlasteleggingen niet worden betwist vraagt beklaagde de opschorting gelet op 
dein middels doorgevoerde regularisatie. 

c. Beoordeling 

De tenlastelegging A heeft betrekking op de constructie van het gebouw. 

Waar beklaagde onder tenlastelegging A wordt vervolgd wegens het verrichten van bouwwerken zonder 
stedenbouwkundige vergunning, met name het oprichten van een wonlngbijgebouw waarbij op 
verschillende punten werd afgeweken van het goedgekeurde bouwplan, betwist hij dit dus niet en is dit 
ook ten genoege van rechte bewezen gelet op de vaststellingen ter plaatse waar er duidelijk sprake was 
van een nieuwbouw, doch niet conform de vergunde plannen. Gelet op de stedenbouwkundige 

-1 
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vergunning die van 2011 dateert, de vaststellingen die van 2014 dateren waarbij ook het gebruik van 
hoogwaardige materialen en een hoogstaand kwalitatieve afwerking werd vastgesteld, dient inderdaad 
geconcludeerd te worden dat het nieuwe gebouw van bij het begin niet conform de plannen werd 
opgetrokken en dat er dus geen sprake is geweest van het verbouwen van een vergund gebouw. 

Onder meer werden volgende afwijkingen ten opzichte van de plannen vastgesteld : 
de gevelopeningen en de indeling van het bijgebouw werden gewijzigd ; 
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. 

De tenlastelegging Ben C hebben betrekking op de functiewijziging. 

Onder tenlastelegging B wordt beklaagde vervolgd wegens het inrichten van een woongelegenheid in 
een bijgebouw bestemd als tuinberging/garage. Het kwestieuze bijgebouw is niet fysiek vastgehecht 
aan de woning en werd, ais niet op te richten gebouw in de plaats van een bestaand gebouw, vergund 
als tuinberging/garage. 

Tenlastelegging C betreft het wijzigen van de hoofdfunctie van het bebouwd onroerend goed, waarbij 
deze functiewijziging als vergunningsplichtig werd aangemerkt door de Vlaamse regering, meer bepaa id 
van berging/garage naar woning en handel en van zolder naar woning. 

Beklaagde betwist enkel de functiewijziging naar woning. Hij wijst er op dat de keuken geen 
W!lrmeluchtoven bevatte en geen vaatwas. Evenmin werd overnachtingsgelegenheid in het gebouw 
aangetroffen. 

Niettemin moet op basis van het bij het dossier aangetroffen fotomateriaal geoordeeld worden dat de 
aangebrachte keuken en de geplaatste douche bezwaarlijk als louter complementair aan de 
kantoorfunctie kunnen aanzien worden. 

Er is sprake van een fornuis met dampkap en oven, alsook een betegelde achterwand. Een zijmuur is 
duidelijk met sierstenen bekleed. Er is een ruime eetplaats en een trap leidt naar boven alwaar sanitair 
met toilet en inloopdouche is voorzien. Ook hier is sprake van een kwalitatieve afwerking, waarbij de 
douchewand is bezet met tegels en er sprake is van een vrij ruime inloopdouche. Op het moment van 
de vaststelling was inderdaad geen slaapgelegenheid voorzien, maar daar was in principe zeker ruimte 
voor. 

De aanwezig infrastructuur liet de gebruikers in elk geval toe gedurende de dag het bijgebouw te 
bewonen, terwijl de eigenlijke woning in de onmiddellijke omgeving lag en men zich dus de vraag kan 
stellen of er nood was aan een dergelijke inrichting en de beklaagde niet eerder een toekomstig gebruik 
als woning beoogde. Ook de Bestendige Deputatie oordeelde in die zin dat het sanitair diende te worden 
weggenomen "teneinde de mogelijkheid tot bewoning uit te sluiten" (p. 7 Besluit van 16 juli 2015). Wat 
betreft de tenlastelegging volstaat evenwel de vaststelling dat het bijgebouw als dagverblijf geschikt 
was. 

In dezelfde zin dient ook besloten te worden voor wat betreft tenlastelegging C wat betreft de 

bestemming als woning. De handelsbestemming werd niet betwist daar waar er duidelijk sprake was 
van de Inrichting als kantoorruimte, als opslagruimte en als expositieruimte van tapijten. 
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Niettegenstaande voorgehouden regularisatie zijn aldus de tenlasteleggingen A, Ben C ten genoege van 
rechte bewezen in hoofde van beklaagde die in deze als bouwheer is opgetreden. 

2. Wat betreft de strafmaat 

De in hoofde van beklaagde bewezen geachte feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A, Ben C 
zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet zodat voor deze feiten 
bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek slechts één straf moet worden uitgesproken, namelijk 
de zwaarste. 

De straftoemeting moet worden bepaald gelet op de aard en d e  objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde zoals die 
blijkt uit het strafrechtelijk verleden, zijn gezinstoestand en zijn arbeidssituatie voor zover bekend. 

De feiten zijn zwaarwichtig en getuigen van een gebrek aan respect voor de elementaire rechtsregels, 
meer bepaald deze met betrekking tot een goede ruimtelijke ordening. Het is duidelijk dat beklaagde 
moedwillig een vergunning heeft aangevraagd voor een herbouw die hij kon krijgen om onder het mom 
van deze vergunning een herbouw uit te voeren waarvoor hij normaal geen vergunning kon krijgen. 

De op te leggen straf moet van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan 
soortgelijke feiten schuldig te maken. Hij werd nog niet eerder voor dergelijke feiten veroordeeld. Ook 
moet rekening gehouden worden met het hierna bepaalde omtrent de herstelvordering. Gelet op het 
relatief gunstig strafverleden, de ernst van de feiten en de wil tot regularisatie dringt zich een geldboete 
op zoals hierna bepaald. De rechtbank acht een opschorting zoals gevraagd een onvoldoende 
waarschuwing gelet op de omvang van de inbreuk en de wijze waarop gehandeld werd. 

Wel houdt de rechtbank rekening met het hierna bepaalde omtrent de herstelvordering om geen al te 
omvangrijke geldboete op te leggen. Gelet op de beperkte omvang van de geldboeten en teneinde 
afdoende repressief te zijn wordt de geldboete niet met uitstel opgelegd. 

· 

3. Herstelvordering 

3.1 Ontvankelijkheid 

Het Openbaar Ministerie verwees naar de herstelvordering zoals geformuleerd door de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar. Omtrent de door beklaagde bekomen regularisatie gedroeg hij zich naar 
de wijsheid. Beklaagde betwistte de herstelvordering verwijzende naar de bekomen regularisatie en in 
het bijzonder werd verwezen naar de motivering door de Bestendige Deputatie. De GSI zou de 
herstelvordering geformuleerd hebben zonder rekening te houden met de moUvering. 

De verdediging wees er op dat het advies van de Hoge Raad van 22 januari 2015 inzake de 
herstelvordering niet meer geldig is overeenkomstig art. 6.3.11, § 3, 2" lid VCRO dat stelt : "een positief 
advies geldt voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop over het advies wordt 
beslist." 

Art. 6.3.10 VCRO stelt dat de stedenbouwkundig inspecteur maar een herstelvordering bij het Openbaar 
Ministerie kan inleiden, mits positief advies van de hoge raad. Op het ogenblik dat de 
stedenbouwkundige inspecteur zijn vordering bij het openbaar ministerie heeft ingeleid, dit bij brief van 



RECtiTOllNI< VAN EERSTE MNlEG OOST·VlAANOEREN, afdellnc OUOENAl\ltDE, 0 NEGENOE trnmer, 1e1ele11d In nrafzat<en, van 19.09.19 
-----------------------------·---------·--·----------------------------------------------------------·--·----·------ 9 

24 februari 2015, was er positief advies zodat de herstelvordering op ontvankelijke wijze werd ingeleid. 
Er zal pas een nieuw advies nodig zijn bij het ambtshalve uitvoeren van een gerechtelijke 
herstelmaatregel of bij het betekenen van een vonnis waarvan de termijn voor de uitvoering van de 
herstelmaatregel op de betekeningsdatum tien jaar of meer is verstreken (art. 6.3.10 §§ 1 en 3 VCRO). 

De herstelvordering is derhalve ontvankelijk, dit nog los van de mogelijkheid voor de rechtbank om 
ambtshalve te bevelen (art. 6.3.1 VCRO): 

een meerwaarde te betalen; 
bouw-of aanpassingswerken uit te voeren; 
de plaats In de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdig gebruik te staken. 

3.2 Wettigheid van de regularisatie 

Beklaagde bekwam bij beslissing van 13 april 2015 van het college van burgemeester en schepenen van 
1 1 een stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het verbouwen van een 
wonlngbijgebouw met functiewijziging naar kantoor en opslagplaats, dit dus nadat de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur de herstelvordering bij het Openbaar Ministerie had ingeleid op 24 
februari 2015. 

Tegen deze regularisatievergunning werd hoger beroep aangetekend door de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar. 

Bij beslissing van de Bestendige Deputatie werd het beroep ingewilligd met dien verstande dat de 
stedenbouwkundige vergunning toch werd verleend onder de voorwaarde dat de verhardingen ·beperkt 
worden tot de noodzakelijke toegangen, cfr. plan, en de uit te breken verhardingen vervangen worden 
door begroening, dat het gebouw niet als showroom gebruikt wordt en dat het wederrechterlijk 
geplaatst sanitair dient verwijderd. 

Het staat niet ter discussie dat, indien vastgesteld wordt dat de regularisatievergunning onwettig is, deze 
overeenkomstig art. 159 G.W. buiten beschouwing moeten worden gelaten en alsnog de 
herstelvordering kan worden toegekend. 

Art. 159 G.W. stelt : 
"De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen 
alleen toe in zoverre zij met de wet ten overeenstemmen." 

"leder met rechtspraak belast orgaan heeft na te gaan of de besluiten, reglementen en verordeningen, 

waarvan de toepassing in het geding is met de wetten overeenstemmen. De door art. 107 G. W. (thans 
art. 159) aan de hoven en rechtbanken toegekende bevoegdheid betreft de controle van zowel de interne 

als externe wettigheid van de administratieve akten" (vgl. Cass" 10 november 1992). 

"Luidens art. 159 GW passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten 
en verordeningen alleen toe in zoverre ze met de wetten overeenstemmen; de met de eigenlijke 
rechtspraak belaste rechtscolleges, hebben, krachtens die bepaling, de bevoegdheid en de plicht om de 
interne en externe wettigheid te onderzoeken van elke bestuurshandeling waarop een aanspraak, een 
verweer of een exceptie gegrond is, zonder dat die wettigheidstoetsing beperkt blijft tot de eventuele 
kennelijke onregelmatigheden van die handeling" (vgl. Cass., 4 november 2011. nr. C.09.0130.F). 

"De interne legaliteit betreft de inhoud van de beslissing : zijn de feiten juridisch juist gekwalificeerd, 
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stroken het voorwerp en het doel en vooral ook de beweegredenen tot de handeling met de wet ? Een 
schending van de interne wettigheid stemt aldus overeen met de machtsoverschrijding of 
machtsafwending door de overheid." ... "De rechter vermag niet de opportuniteit van de 

bestuurshandeling te toetsen." THEUNIS, J. art. 159 G.W., in X, Publiek procesrecht. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1. Grondwet. 

3.3 Standpunt gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur (GSI) 

De GSI roept de onwettigheid van de regularisatievergunning in. Hij stelt dat gebruik werd gemaakt van 
twee principes: 

het regulariseren van een verbouwing van een zonvreemde constructie ; 

het regulariseren van een zonevreemde functiewijziging (waaronder begrepen : in een 

bestaand gebouw). 
Belde principes werden vermengd in één aanvraag. 

Het regulariseren van de constructie kan enkel gebaseerd zijn op art. 4.4.16 VCRO e.v., waarbij de 

basisvereiste geldt van art. 4.4.10 § 1 : 
"§ 1 
Deze afdeling is van toepassing op vergunningsaanvragen die betrekking hebben op hoofdzakelijk 
vergunde en niet verkrotte zonevreemde constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen of 
uithangborden. 
Het voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt beoordeeld op het ogenblik van de 

eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden, of, in de gevallen, vermeld in 
onderafdeling 3 en 4, op de vooravond van de afbraak, de vernietiging of de beschadiging." 

Wat betreft het regulariseren van de functiewi11ig!ng moet verwezen worden naar art. 4.4.23 VCRO waar 
onder punt c) als vereiste wordt gesteld dat het gebouw of het gebouwencomplex hoofdzakelijk is 
vergund. 

Onder "hoofdzakelijk vergund" dient begrepen te worden (art. 4.1.1, 7° VCRO) : 
"hoofdzakelijk vergund : een vergunningstoestand, waarbij voor de omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen geldt dat: 
a)bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor een normale 
bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie 
betreft, 

b)overige constructies slechts hoofdzakelljk vergund zijn indien ten minste negentig procent van 
het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dok, en 
met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld en van 
de fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse 

aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is, ook wat de 

functie betrefe 

De hoofdzakelijk vergunde toestand dient dus ook op de functie te slaan. De bestaande constructie 
heeft nooit een vergunde functie gehad nu zij ab initia wederrechtelijk werd opgericht zowel 

constructief als functioneel. Zonevreemde functiewijzigingen dienen om aan verouderde, niet

operationele landbouwbedrijven een nieuwe, nuttige bestemming te geven. In deze werd een gebouw 
herbouwd en terzelfdertijd van een nieuwe functie voorzien. 
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3.4 Standpunt provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar 

De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar besloot in dezelfde zin naar aanleiding van het beroep van 

de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar tegen de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen. Wat betreft de geplaatste buitentrap, die een visuele en ruimtelijke impact kent, was zij van 

oordeel dat deze niet binnen het toepassingsgebied van de decretaal voorziene afwijkingsbepalingen 
(geen uitbreidingsmogelijkheden voorzien voor zonevreemde constructies niet zijnde woningbouw) en 
komt aldus niet voor vergunning in aanmerking. 

Wat betreft de functiewijziging stelt de provinciaal ambtenaar dat het bijgebouw recent werd herbouwd 

zodat niet voldaan is aan de voorwaarde la van artikel 4.4.23 dat het gebouw dient "te bestaan". De 

regelgeving is immers ingegeven vanuit het oogpunt dat bestaande zonevreemde gebouwen moeten 

kunnen gevaloriseerd worden door functiewijzigingen. In deze betreft het evenwel niet het valoriseren 
van een bestaand gebouw maar een herbouwd bijgebouw in functie van een nieuw gebruik. 

In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 is de functiewijziging van landbouw naar 

handelsruimte/showroom niet opgenomen en komt dus niet voor vergunning In aanmerking, net zomin 

als dit het geval is voor de inrichting van een woonentiteit. 

Wat betreft de toepassing van art. 3 en art. 8 Besluit Vlaamse Regering van 28 november 2003 dient de 
stelling van de gewestelljke stedenbouwkundig ambtenaar bijgetreden te worden dat het hier geen 

zuivere "kantoor- of dienstenfunctie" betreft, noch loutere opslag, doch dat de beoogde functiewijziging 

wel degelijk verband blijft houden met de commerciële bedrijfsactiviteiten van de aanvrager. 

Verder stelt art. l § 3 van voormeld Besluit van de Vlaamse Regering dat de functiewijzigingen enkel 

kunnen worden toegestaan als het gebouw of gebouwencomplex fysisch geschikt is voor de nieuwe 

functie. Dit is het geval als aan het gebouw geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te worden voor 

de nieuwe functie uit financieel of bouwtechnisch oogpunt. Daarmee wordt bedoeld dat de functie 

gerealiseerd kan worden als de bestaande structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en 
gevaloriseerd, waarbij het gebouw aangepast kan worden aan hedendaagse comfort-, energie- en 
milieueisen. 

Waar het hier een nieuwbouw betrof, waren duidelijk ingrijpende werken nodig zodat een 

functiewijziging niet kan in aanmerking genomen worden. 

Tenslotte leidt de inrichting van kantoor- en opslagruimte op deze plaats tot een niet gewenste 

mobiliteitslmpact en wordt niet verenigbaar gevonden met de onmiddellijke omgeving. Onder meer 

een ruime verharding werd aangelegd. Het gevraagde overschrijdt de ruimtelijke draagkracht van deze 

landelijke omgeving. De aanvraag voldoet evenmin aan het landschappelijk esthetisch criterium. 

3.5 Standpunt beklaagde 

Beklaagde van zijn kant poogde aan de onwettigheid te remediëren door: 
enerzijds het regularlseren van de wederrechtelijk uitgevoerde gewijzigde gevelopeningen 

en binnenindeling en de toevoeging van de buitentrap, en 
anderzijds een functiewijziging van tuinberging-garage naar kantoor- en opslagruimte te 

bekomen. 

De Bestendige Deputatie verwees in haar besluit naar art. 4.4.16 VCRO dat stelt: 



REc,HTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST·VLAANDEREN, :>fdeling OUDENAARDE, 0 NEGENDE kRmer. ietclcnd in strllf•aken, van 19.09.!9 

------------·-····-··--·-···--·------------------------ ---- ------ ---- ------- ----------- ----- ----------------- --· 12 

"In alle bestemmingsgebieden geldt dat de vigerende bestemmingsvoorschriften op zichzelf geen 
weigeringsgrond vormen bij de beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 
voor het verbouwen van een bestaande zone vreemde constructie, niet zijnde woningbouw"." 

Op basis van deze bepaling meende de BO de juridische mogelijkheid te hebben om de uitgevoerde 
aanpassingen aan raamopeningen en binnenindelîng te vergunnen, zonder daarbij uitspraak te doen 
over de praktische verenigbaarheid met de beoogde functies noch over de overeenstemming met de 
goede plaatselijke aanleg. 

Wat betreft de goede plaatselijke aanleg stelde de BO dat de geplaatste buitentrap, die een visuele en 
ruimtelijke impact heeft, binnen het toepassingsgebied valt van de decretaal voorziene 
afwijkingsbepalingen, aangezien het overdekt volume niet toeneemt zodat het een vergunbaar 
aanpassingswerk betreft. 

Wat betreft de zonevreemde functiewijzigingen verwees de BO naar ar t. 4.4.23 VCRO dat stelt: 
"Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning die 
betrekking heeft op een vergunningsplichtige functiewijziging van een gebouw of een 
gebouwencomplex, afwijken van de bestemmingsvoorschriften, voor zover voldaan is aan beide 
hiernavolgende voorwaarden: 
1°het gebouw of het gebouwencomplex beantwoordt op het ogenblik van de aanvraag aan alle 
hiernavolgende vereisten: 

a)het gebouw of het gebouwencomplex bestaat, 
b)het gebouw of het gebouwencomplex is niet verkrot, 
c}het gebouw of het gebouwencomplex is hoofdzakelijk vergund, 
d)het gebouw of het gebouwencomplex is niet gelegen in: 
l}ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden en agrarische gebieden 
met ecologisch belang of ecologische waarde, 
2}recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en 
de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van 
gebiedsaanduiding "recreatie" soneren; 

2"de functiewijziging komt voor op een door de Vlaamse Regering vast te stellen lijst, waarin nadere 
regelen en bijkomende voorwaarden voor de betrokken wijzigingen von gebruik kunnen worden bepaald. 

De weigering om een afwijking, vermeld in het eerste lid, te verlenen, geeft nimmer aanleiding tot een 
planschadevergoeding." 

Er werd op gewezen dat het bijgebouw recent met vergunning herbouwd werd en dat hetgeen gevraagd 
werd (functiewijziging) het valoriseren van een bestaand gebouw betrof. 

De doorgevoerde functiewijziging van landbouw in de ruime zin naar kantoor en opslagruimte is op de 
lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen opgenomen, zoals vastgesteld bij besluit van de 

Vlaamse regering van 28 november 2003. 

Art. 3 van dit Besluit van de Vlaamse regering stelt : 
"Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening]1, kan een vergunning 
worden verleend voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een woning, 1{met Inbegrip van de 
overige onderdelen van het gebouwencomplex/1, ·in een complementaire functie 2[meer bepaald 
kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen, voor zover]1 aan al de volgende voorwaarden voldaan 
is: 
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1 "de complementaire functie beslaat een totale moxlmole vloeroppervlakte van 100 vierkante meter; 
2"de woonfunctie beslaat een grotere oppervlakte don de complementaire functie." 

Art. 8 van voormeld besluit stelt : 

"Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning 
worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of 

gebouwencomplex van de hoofdfunctie land- en tuinbouw in de ruime zin, voorzover aan al de volgende 
voorwaarden voldaan Is: 
1 "het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de ruime zin; 
2"het gebouw of gebouwencomplex maakt deel uit van een gebouwengroep; 
3"de nieuwe functie heeft fouter betrekking op de opslag van allerhande materialen of materieel." 

Verder verwierp de BD de argumentatie van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar dat het 
hier geen zuivere "kantoor-of dienstenfunctie" betreft, noch loutere opslag maar de beoogde 
functiewijziging verband blijft houden met de commerciële bedrijfsactiviteiten van de aanvrager. 

Tenslotte oordeelde de BO dat de inrichting van een kantoor- en opslagruimte de landschappelijke 
waarde niet verstoorde nu de bouwplaats een achteruitgelegen geïsoleerde voormalige hoeve betreft 
in een gaaf agrarisch landschap. 

Door het doorvoeren van de gestelde laagdynamische functiewijzigingen komt de goede plaatselijke 
aanleg niet in het gedrang. De herbouw is vergund als bijgebouw. Het gebouw is hoofdzakelijk als 
vergund te beschouwen, zodat functiewijzigingen mogelijk zijn. De twee kantoren zijn kleiner dan 100 
m2, nl. 92 m2 en in het tweede gebouwtje 44 m2 gelijkvloers en 32 m2 verdieping als opslag van tapijten. 
De handel zelf is elders gevestigd. De regularisatie werd derhalve vergund mits het sanitair werd 
verwijderd, het gebouw niet als showroom werd gebruikt en de verhardingen werden beperkt tot de 
noodzakelijke toegangen. 

3.6 Beoordeling 

De regularisatie verleend door de Bestendige Deputatie betreft zowel de constructie- als de 
functiewijziging. 

Constructiewijzigingen in afwijking van stedenbouwkundige voorschriften worden geregeld door 
afdeling 2 van hoofdstuk IV (afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften) VCRO. 

Wat betreft de vergunning van de constructie dient gekeken te worden naar de initiële toestand van het 
gebouw, dit is voorafgaandelijk aan de herbouw op het ogenblik van de eerste vergunningsaanvraag 
(art. 4.4.10 VCRO). 

Voor wat het gebouw in kwestie betreft, werd initieel een afzonderlijke vergunningsaanvraag ingediend, 

los van en zelfs voorafgaandelijk aan de vergunning voor de woning. De vergunning voor het bijgebouw 

werd verleend op 30 mei 2011, de vergunning voor het herbouwen van de woning werd verleend op 23 
april 2012. 

Derhalve dient gekeken te worden naar het herbouwen op dezelfde plaats van zonevreemde 
constructies, niet-zijnde woningbouw (subsectie z (herbouwen op dezelfde plaats) van sectie 2 

(bestaande zonevreemde constructies - niet zijnde woningen), onderafdeling 2 (bestaande 
zonevreemde woningen), afdeling 2 (basisrechten voor zonevreemde constructies)} . 
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Art. 4.4.17 VCRO stelt in dit verband : 

"§ 1 De vigerende bestemmingsvoorschriften vormen op zichzelf geen weigeringsgrond bij de 

beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het op dezelfde plaats herbouwen 

van een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw. Er Is sprake van een herbouw op 
dezelfde plaats indien de nieuwe constructie ten minste drie kwart van de bestaande oppervlakte 
overlapt. 

Indien de herbouwingswerken betrekking hebben op projecten waarvoor een omgevingsvergunning voor 

de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereist is, gelden de mogelijkheden, vermeld in 
het eerste lid, slechts indien voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden: 
1 °  de opdrachtgever beschikt op het ogenblik van de vergunningsaanvraag over de voor een normale 
bedrijfsvoering noodwke//jke omgevingsvergunning; 

2° de constructie werd in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag daadwerkelijk uitgebaat. 

§ 2 De mogelijkheden, vermeld in § 1, gelden niet in: 

1 "ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden; 
2•recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en de 

gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van gebiedsaanduiding 

"recreatie" sorteren." 

Op het ogenblik van de eerste vergunningsaanvraag luidde dit artikel als volgt : 

"§ 1 De vigerende bestemmingsvoorschriften vormen op zichzelf geen weigeringsgrond bij de 
beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het op dezelfde plaats 

herbouwen van een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw. Er Is sprake van een 

herbouw op dezelfde plaats indien de nieuwe constructie ten minste drie kwart van de bestaande 
oppervlakte overlapt. 
Indien de herbouwingswerken betrekking hebben op milieuvergunningsplichtige inrichtingen, gelden de 

mogelijkheden, vermeld in het eerste lid, slechts indien voldaan is aan alle hiernavolgende voorwoorden: 

1 • de bouwheer beschikt op het ogenblik van de vergunningsaanvraag over de voor een normale 
bedrijfsvoering noodzakelijke milieuvergunning; 
2· de constructie werd in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag daadwerkelijk uitgebaat. 

§ 2 De mogelijkheden, vermeld in § 1, gelden niet in: 
1 •ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden; 

i-recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en de 
gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van gebiedsaanduiding 
"recreatie" sorteren." 

Er dient vastgesteld te worden dat waar de uitgevoerde constructies een bedrljfsexploitatie mogelijk 
maakte in de zin van handel, de beklaagde of zijn zoon daarvoor over geen vergunning beschikten. Het 

oorspronkelijke gebouw was niet geschikt als kantoorruimte en showroom en werd ook niet in die zin 

gebruikt gedurende het voorafgaande jaar. 

Ongeacht het huidige gebruik (beklaagde liet weten dat ook de kantoor- en opslagruimte naar een 
industrieterrein was verhuisd), was en is de constructie en Inrichting op heden nog steeds van die aard 

dat het gebouw kan gebruikt worden als kantoor en opslagruimte in functie van de handelszaak en zelfs 

als showroom. 
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Er kon derhalve geen vergunning verleend worden om de afwijkende constructie ten opzichte van de 
bestaande vergunning te regulariseren_ Zoals hierna zal blijken, doet de aangevraagde functiewijziging 

daar geen afbreuk aan. 

Wat betreft de functiewijziging dient gekeken te worden naar afdeling 3 zonevreemde 
functiewijzigingen. Art 4.4.23 VCRO stelt daarbij dat van de vigerende bestemmingsvoorschriften kan 

afgeweken worden voor zover het gebouw bestaat, niet is verkrot en hoofdzakelijk is vergund. De 
functiewijziging dient voor te komen op een door de Vlaamse Regering vast te stellen lijst. 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat het (oorspronkelijke) gebouw niet langer bestaat. De 
mogelijkheid om functiewijzigingen door te voeren, is voorzien voor bestaande gebouwen die een 
herbestemming krijgen. In casu betreft het evenwel een nieuw opgericht gebouw, weze het een 

herbouw. 

Vervolgens stelt beklaagde dat het gebouwencomplex hoofdzakelijk ls vergund als woning. 

Opnieuw moet er op gewezen worden dat voor het bijgebouw een afzonderlijke stedenbouwkundige 
vergunning werd bekomen ten opzichte van de woning. 

Zelfs indien echter het geheel als een gebouwencomplex zou worden beschouwd dan nog blijkt uit de 
oppervlakte van beide gebouwen dat niet kan gesproken worden over een "hoofdzakelijk" vergund 
gebouwencomplex. 

De rechtbank treedt hier de stedenbouwkundig inspecteur bij dat de kantoorfunctie niet als 
onderscheiden ten opzichte van opslagfunctie mag aanzien worden, nu beide activiteiten betrekking 

hebben op één en dezelfde handelsactiviteit. Er is ook geen sprake van opslag van allerhande 

materialen, zoals voorzien in art. 8 Besluit Vlaamse Regering, maar van opslag van handelswaar 

(tapijten). De handelsactiviteit (initieel met showroom) besloeg dus het volledige bijgebouw, waarvan 
het totale volume niet substantieel kleiner is dan deze van de woning. 

Overeenkomstig art. 4.1.1.7° VCRO moet de vergunde hoofdfunctie 90 % van het gebouw of het 

gebouwencomplex beslaan. Indien vertrokken wordt van het gehele gebouwencomplex blijkt uit de 

foto's op st. 58 van het strafdossier dat dit geenszins het geval is. Het bijgebouw heeft minstens dezelfde 
volume als het woonhuis. 

Verder stelt art. 3 Besluit Vlaamse regering van 28 november 2003 dat de complementaire 
kantoorfunctie niet meer dan 100,00 m2 mag beslaan en dat de woonfunctie een grotere oppervlakte 

moet beslaan dan de complementaire functie. 

Opnieuw dient vastgesteld te worden dat deze redenering in hoofde van beklaagde maar kan opgaan 
Indien woning en bijgebouw als één gebouwencomplex worden aanzien, daar waar initieel een 
afzonderlijke vergunning was bekomen voor het bijgebouw. 

Verder weze het herhaald dat de kantoorfunctie niet afzonderlijk kan gezien worden van de 

opslagfunctie nu zij dezelfde handelszaak betreffen_ 

De totaliteit van de kantoorruimtes alleen al zou 92,12 m2 beslaan, waar nog de opslagruimtes moeten 

bijgerekend worden, zodat de totale oppervlakte zeker meer is dan 100,00 m2. 

Het blijkt niet uit de besluitvorming van de Bestendige Deputatie dat met zekerheid kan gesteld worden 
dat het volume van de woonfunctie groter Is dan het volume van de kantoor- met opslagfunctie. 
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Overeenkomstig art. 8, 3° Besluit Vlaamse Regering kan de opslagfunctie maar vergund zijn indien deze 
betrekking heeft op de opslag van allerhande materialen. Handelswaar is niet te aanzien als materialen. 
Ook deze functiewijziging kon niet vergund worden. 

De beslissing van de bestendige deputatie dient derhalve als onwettig bulten beschouwing gelaten te 
worden. De herstelvordering dient wel degelijk in  ogenschouw genomen te worden. 

3, 7 Herstelvordering 

De rechter heeft de mogelijkheid : 
of een meerwaarde op te leggen ; 
en/of bouw- en aanpassingswerken te bevelen en het strijdig gebruik te staken ; 
het herstel in de oorspronkelijke toestand te bevelen. 

Waar het hier een herbouw betreft en er ter zake een niet-betwiste vergunning bestond, vraagt de 
bevoegde ambtenaar de uitvoering van aanpassingswerken teneinde in de oorspronkelijk vergunde 
toestand te komen. 

De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering is de ambtenaar (GSI) hierin bijgetreden. De Hoge Raad 
wees er op dat een meerwaarde niet mogelijk was wanneer blijkt dat de plaatselijke ordening door de 
geviseerde handelingen op kennelijk onevenredige wijze wordt geschaad. 

Daarbij werd er op gewezen dat er sprake is van een gebrek aan functionele inpasbaarheid binnen de 
onmiddellijke omgeving en een schaalgrootte die niet Inpasbaar is binnen de onmiddellijke omgeving. 
De gelijkvloerse verdieping van het bijgebouw beslaat reeds meer dan 120 m2, met daarenboven 
bergruimtes op de verdieping. Door het voorzien van een kantoor met bijhorende expositieruimte en 
dagverblijf met dergelijke proporties wordt de ruimtelijke draagkracht van het perceel en de quasi 
onaangetaste omgeving overschreden. 

Tevens is het ruimtegebruik niet inpasbaar binnen de onmiddellijke omgeving en is de visueel-vormelijke 
hinder onaanvaardbaar binnen de onmiddellijke omgeving. Door het uitvoeren van een volle muur en 
raampartijen is een volledig afgesloten volumineuze constructie gerealiseerd en is het deels open 
karakter van het vergunde woningbljgebouw verloren gegaan. De thans gerealiseerde constructie is 
naar ruimtegebruik niet meer Inpasbaar ter plaatse. Het bijgebouw in de huidige toestand heeft de 
morfologische kenmerken van een woning en niet langer van een woningbijgebouw, waardoor de 
constructie substantieel afwijkt van de vergunde garage-berging. 

De door de GSI gevorderde herstelmaatregel dient derhalve integraal overgenomen te worden, zoals 
hierna bepaald in het beschikkend gedeelte. 

Gelet op de artikelen : 
40, 65, 66, 100 strafwetboek ; 
4.2.1.6°, 4.2.1.7°, 6.2.1, al. 1, 1 •en 6.3.1 § 1  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
28, 29 Wet 01.08.1985 ; 
Wet 05.03.1952, zoals gewijzigd ; 
4 Wet 26.06.2000 ; 
162, 163, 179, 182, 184, 189, 190, 194 Wetboek strafvordering ; 
Wet 15.06.1935 ; 
Door de voonitter ter zitting aangeduid. 
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DE RECHTBANK, rechtdoende in eerste aanleg en op tegenspraak voor beklaagde : 

Op strafrechtelijk 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 Jaste gelegde en bewezen verklaarde feiten A, Ben 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. 

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 tweedelijnsbljstand. 

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. 

Herstelvorderlng 

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, e.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. 
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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. 

Zegt dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven gedinginleldende 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 gemeente 

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. 

Aldus gedaan en uitgesproken In openbare terechtzitting van negentien september tweeduizend 

negentien. 

Aanwezig : 

, rechter, alleenrechtsprekend rechter; 
substituut-procureur des Konings; 

, griffier. 
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