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In de zaak van het openbaar ministerie t egen: 

, geboren te : op , ingeschreven te 
, van Belgische nationaliteit, 

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 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2 .2 . tot en met 4.2.4 . van de Vlaamse Codex 
Ruimtel ijke 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 
stedenbouwkund ige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verva l, vernietiging of het 
verstrijken van de termijn van de bet reffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van 
de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van de voornoemde Codex, in stand gehouden, 

namelijk: 

op het perceel kadastraa l gekend als 

eigendom van , geboren te o~ ., wonende te 
een bij komende woonge legenheid te hebben 

ingericht in een eengezinswoning door de praktijkruimte op de gelijkvloerse verdieping te 
hebben omgevormd tot een zelfstandige woonentiteit. 

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

Ordening; art . 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

Te , op een niet nader t e bepalen data in de periode van 1 juli 2017 tot 31 
augustus 2017 (stuk 5) 
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PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 16 mei 2019 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 18 juni 
2019. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 17 september 2019 
en 15 oktober 2019. 

De zaak werd op de terechtzitting van 17 september 2019 in zijn geheel voor de zetel in zijn 
huidige samenstelling hernomen. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitt ing van 15 oktober 2019: 

De vordering van de eiseres tot herstel, het college van burgemeester en schepenen 
van de stad :, vertegenwoord igd door meester , advocaat te 

, loco meester advocaat te - -- · 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
procureu r des Konings; 

:, substituut-

de beklaagde, 
hemzelf. 

, in zijn middelen van verdediging, voorgedragen door 

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

Feiten 

Op 26 september 2017 verzocht de beklaagde aan de controleur van dienst Toezicht Wonen, 
Bouwen en Milieu van stad het pand gelegen aan de te : te 
bezichtigen teneinde na te gaan of de gelijkvloerse verdieping die thans geregistreerd staat 

als handelsruimte terug als woonentiteit erkend kan worden. 

De controleur stelde vast dat op het ogenblik dat de beklaagde het pand kocht er reeds twee 
woonentiteiten waren ingericht meer bepaald een studio op de gelijkvloerse verdieping en 
een appartement op de eerste en de tweede verdieping. Uit de inschrijvingen in het 
bevolkingsregister kon worden afgeleid dat de opdeling in twee zelfstandige entiteiten 
dateerde van 2003. Voor deze opdeling was er geen vergunning voorhanden. Na de aankoop 
in 2011 betrok de beklaagde zelf het appartement en richtte hij het gelijkvloers in als 
kinesitherapieruimte. Hiermee beoogde hij het herstel van de oorspronkelijk vergunde 

toestand (eengezinswoning met nevenfunctie op de gelijkvloerse verdieping) te bekomen. 
Hij ontmantelde de kitchenette in de studio, de gootsteen en de badkamer werden 
behouden. In het voorjaar van 2017 werd de kinesitherapieruimte opnieuw ingericht als 
studio door de installatie van een nieuwe kitchenette en verhuurde hij deze studio op 1 
september 2017. De huurder kon zich evenwel niet domiciliëren aangezien de verdieping 
geregistreerd stond als handelsruimte. Doordat de beklaagde derhalve de verdieping 
opnieuw inrichtte als woonentiteit, in strijd met de vergunde toestand, werd een proces
verbaallastens hem opgesteld. 

De beklaagde verklaarde op 7 december 2017 alle werken zelf te hebben uitgevoerd. Hij 
richtte de gelijkvloerse verdieping in als kinesitherapieruimte alwaar hij zijn werk uitvoerde 
en woonde op de bovenverdieping. In 2016 besliste hij zijn praktijk te verhuizen en de 
gelijkvloerse verdieping opnieuw in te richten als woonentiteit en deze te verhuren. Hij 
stelde te goeder t rouw te hebben gehandeld omdat hij ervan uitging dat de toestand op het 
moment dat hij het huis kocht daadwerkelijk een correct vergunde toestand was. Hij vernam 
van stad : dat het verkrijgen van een regularisatievergunning niet mogelijk was en stelde 
het nodige te zullen doen om het gelijkvloers opnieuw in te richten als een ruimte voor vrij 
beroep. 

Op 21 december 2017 werd een herstelmaatregel goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen waarbij het herstel naar de oorspronkelijke toestand werd 
bevolen. Meer bepaald moet het pand zowel qua inrichting als qua gebruik hersteld worden 
naar een eengezinswoning, eventueel met nevenfunctie (handel/diensten/vrij beroep) op 
het gelijkvloers. Geen enkel vertrek in het pand mag als afzonderlijke woonentiteit worden 
ingericht of ter beschikking gesteld. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid adviseerde 
positief op 23 februari 2018. 

Op 13 mei 2018 werd de beklaagde gedagvaard met als tenlastelegging het opsplitsen van 
een woning of in een gebouw het aantal woongelegenheden te wijzigen zonder of in strijd 

J 
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met een geldige vergunning meer bepaald een bijkomende woongelegenheid te hebben 
ingericht in een eengezinswoning door de praktijkruimte op de gelijkvloerse verdieping te 
hebben omgevormd tot een zelfstandige woonentiteit in de periode van 1 juli 2017 tot 31 
augustus 2017, op niet nader te bepalen data. 

Op de terechtzitting van 17 september 2019 stelde de beklaagde dat hij de herstelvordering 
volledig uitvoerde en verzocht hij de zaak uit te stellen teneinde stad : het nodige te 
laten doen om dit te controleren. 

Op 11 oktober 2019 stelde dien·st Toezicht Wonen en Bouwen van stad 
bouwmisdrijf volledig opgeheven werd. 

Beoordeling 

: vast dat het 

Uit de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak op de terechtzitting van 
15 oktober 2019 is gebleken dat de feiten ten laste gelegd aan de beklaagde bewezen zijn 
gelet op de vaststellingen van de bevoegde ambtenaar van stad dewelke gestaafd 
worden door de op dit pand van toepassing zijnde vergunning en de foto's. De feiten alsook 
de incriminatieperiode werden ten andere door de beklaagde niet betwist. 

Straf 

Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 

De feiten zijn echter {nu) onder artikel6.1.1.1id i,l0 VCRO strafbaar gebleven. 

De door de beklaagde gepleegde feiten zijn maatschappelijk niet toelaatbaar en dienen op 
een passende wijze bestraft te worden teneinde de beklaagde ertoe aan te zetten dergelijke 
feiten in de toekomst niet meer te plegen. 

Het openbaar ministerie verzocht op de behandelende terechtzitting aan de beklaagde de 
gunst van de opschorting te verlenen gelet op het vrijwillig herstel. 

De rechtbank oordeelt dat hierop kan worden ingegaan gelet op de specifieke 
omstandigheden waarin de feiten gekaderd dienen te worden, de medewerking van de 
beklaagde om tot volledig herstel over te gaan en de vaststelling dat er geen blijvende 
schade of nadeel is. 

De beklaagde beschikt bovendien over een blanco strafverleden. De gunst van de 
opschorting zal hem ertoe aanzetten om in de toekomst wel alle wetten en regels na te 
leven en zal derhalve van aard zijn om recidive te vermijden. 
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De beklaagde moet 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 53,58 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Er zijn geen redenen om de burgerlijke belangen in toepassing van artikel 4 Vt.Sv aan te· 

houden. 

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. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
art. 1 (§1, 1° en §2), 3, 5, 6, 13 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

I STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige ten lastelegging, bewezen. 

Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling ten voordele var 

gedurende een termijn van 3 jaar vanaf heden. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 

282,18 euro. 
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 19 november 2019 

waarbij de voorschriften vervat in artikel195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 

substituut-procureur des Kon ings 

griffier. 




