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In de zaak van het openbaar ministerie t egen: 

1. geboren te op ingeschreven te: 

van Turkse nationaliteit, RRN 

2. geboren te op . ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

beklaagd van: 

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

A opsplitsen van woning of In gebouw aantal woongelegenheden wijzigen zonder of In 
strijd met een geldige vergunning 
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, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 

namelijk het aantal woongelegenheden van één naar drie te hebben gewijzigd in een te 

beschermen eengezinswoning; 

in een pand gelegen te 

op en 
samenwonende te 

in eigendom toebehorend aan 
geboren te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

op beiden 

(art. 4.2.1., 7°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1 . lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening) 

Te in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 (zie 
stukken 1-4, 16-17, 22-23, 25, 31, 32, 34, 40, 52, 55-68) 
dooi 
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B optrekken of plaatsen van constructie zonder of In strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij In 
strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van 
de vergunning, hetzij In geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, bulten het geval bedoeld In artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, In 

stand gehouden, 
namelijk 

1. een achterbouw aan de woning te hebben opgericht van ca. 35 m2; 
2. de bouwdiepte van het gelijkvloers te hebben uitgebreid met een bouwdiepte van 

ca. 10 meter tot 27 meter; 

in een pand gelegen te 

op 
samenwonende t1 

en 

, in eigendom toebehorend aan 
geboren te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

o~ beiden 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening) 

Te in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 (zie stukken 
1-4, 16-17, 22-23, 25, 31, 32, 34, 40, 52, 55-68) 
door 

PROCEDURE 

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

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd ingeschreven op 22 juni 2020 op het kantoor rechtszekerheid te 
1. Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van 
de ten lasteleggingen 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. 
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De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 15 

september 2020. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 15 september 2020: 

- de herstelvordering van de EISER TOT HERSTEL, de burgemeester van de stad 
vertegenwoordigd door meester advocaat te 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
substituut-procureur des Konings. 

eerste 

De eerste beklaagde en de tweede beklaagde, alhoewel 
behoorlijk gedagvaard, zijn op de terechtzitting niet verschenen, noch iemand om hen te 

vertegenwoordigen. 

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

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

De beklaagden zijn de eigenaars van het pand gelegen te 

Naar aanleiding van een melding van de politie aan de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en 
Milieu van de stad betreffende de vaststelling van een opdeling van deze 
eengezinswoning naar aanleiding van een nieuwe woonstvaststelling, werden in de loop van 
de maanden april en mei 2017 door de bevoegde controleur meerdere pogingen 
ondernomen om een afspraak vast te leggen met de beklaagden voor een plaatsbezoek. 

Een afspraak werd vastgesteld op 30 juni 2017 en de tweede beklaagde verleende toen 
haar schriftelijke voorafgaandelljke toestemming aan de controleur tot het betreden van de 
eigendom teneinde er de nodige vaststellingen te doen. 

Na dit plaatsbezoek stelde de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de stad 
een proces-verbaal op lastens de beklaagden. Er werd vastgesteld dat het aanta l 
woongelegenheden van deze te beschermen eengezinswoning gewijzigd werd van één naar 
drie woongelegenheden, zonder omgevingsvergunning (één appartement en twee studio's). 
Daarnaast werd ook vastgesteld dat een achterbouw aan de woning werd opgericht met een 
oppervlakte van ongeveer 35 m2 waardoor de gelijkvloerse bouwdiepte werd uitgebreid met 
ongeveer 10 meter en reikt tot 27 meter. Foto's van de vaststellingen van 30 juni 2017 
werden aan het dossier gevoegd. 
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De eerste en de tweede beklaagde werden herhaalde malen uitgenodigd voor verhoor. De 
beide beklaagden boden zich op 7 oktober 2017 aan voor verhoor. legde in het 
bijzijn van een verklaring af en deze verklaring werd door de beiden beklaagden 

ondertekend. 

In dit verhoor verduidelijkt :tat zij samen met haar man de 
woning In oktober 2015 van heeft gekocht. De woning zou toen reeds 
ingedeeld geweest zijn In twee verschillende woningen. Het gelijkvloers stond toen leeg, de 
eerste en de tweede verdieping waren bewoond. Ze wonen er thans met acht personen. Zij 
woont met haar gezin op het gelijkvloers en het gezin woont op de eerste 
verdieping. De zolder zou leeg staan en niet gebruikt worden. Er werd beslist om het 
gelijkvloers uit te breiden zodat zij de bovenverdieping konden verhuren. Ze informeerde 
zich bij de stad teneinde na te gaan of ze dit kon doen. Ondanks de negatieve 
beslissing, beslisten ze om hun ideeën toch uit te werken. Haar vader zou goed op de hoogte 
zijn van bouwwerken alsook een nonkel die in de bouw heeft gewerkt. Er was geen 
aannemer noch architect bij de werken betrokken. De bouwwerken startten In de lente van 
2016 en duurden twee weken. Ze verklaarde zich bereid om de achterbouw af te breken 
maar Indien er teveel veranderingen In de woning zouden moeten gebeuren, zullen ze de 

woning verkopen. 

Uit stuk 66 van het strafdossier en de Indicaties zoals die blijken uit de Inschrijving In het 
bevolkingsregister voor het echtpaar op de eerste verdieping In maart 2016, blijkt dat de 
verbouwing alsook de opdeling van de woning uitgevoerd werd In 2016. 

Op 6 augustus 2018 deelde de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de stad 
het Parket mee dat er nog geen aanvraag tot regularisatievergunning werd ingediend. 

Op 10 september 2018 verklaarde beklaagde niet op de hoogte geweest te zijn 
van het feit dat een regularisatievergunning kon worden ingediend voor de vastgestelde 
bouwmlsdrijven. Ze stelde daartoe het nodige te zullen doen en te begrijpen dat zij 
gedagvaard zou worden door het Parket indien de aanvraag tot regularisatie niet binnen de 
twee maanden ingediend zou zijn. De woning zou zij vrijwillig herstellen naar de 
oorspronkelijke toestand door deze terug In gebruik te nemen als eengezinswoning. 

Op 7 februari 2019 deelde architect mee aangesteld te zijn door 
teneinde een regularisatiedossier op te stellen. Op 3 mei 2019 stuurde deze architect een e
mail naar de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de stad met de melding 
volop bezig te zijn met het opmaken van een regularisatiedossier. De Dienst Toezicht Wonen, 
Bouwen en MIiieu hield het dossier tot juli 2019 "on hold". 

Op 10 september 2019 deelde de stad haar herstelmaatregel aan het Parket mee. Op 
23 september 2019 deelde de stad mee dat er nog steeds geen omgevingsvergunning 
werd ingediend tot regularisatie van het bouwmisdrljf. 

Op 25 oktober 2019 verleende de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een positief 
advies op de herstelvordering van de stad 
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Op 31 oktober 2019 werd de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van 
een eengezinswoning ingediend. Op 16 januari 2020 verleende het college van 
burgemeester en schepenen deze omgevingsvergunning. In de vergunning werd de sloping 
voorzien van de wederrechtelijk opgerichte aanbouw. 

Op 31 maart 2020 richtte de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu een schrijven aan 
het Parket met de melding dat de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
inmiddels definitief was en dat de beklaagden hen op 26 maart 2020 lieten weten niet te 
kunnen starten met de werken daar zij geen bereidwillige firma's vinden ingevolge het 

coronavirus. 

Beoordeling 

Gelet op de gegevens van het strafdossier, de behandeling van de zaak op de terechtzitting 
van 15 september 2020 en in het bijzonder gelet op: 

- de vaststellingen van de bouwinspectie zoals beschreven in het proces-verbaal en 
gestaafd door foto's; 

- de verklaring van de beklaagde zoals tevens ondertekend door de beklaagde 
die bij dit verhoor aanwezig was en waarbij de vaststellingen van de 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu niet betwist werden; 
- de toelichting bij het proces-verbaal van 30 juni 2017 waaruit blijkt dat de uitbreiding 

van de achterbouw en de opdeling van de woning tot stand zijn gebracht in 2016; 
- de melding van de beklaagde ten aanzien van de stad dat zij de woning 

opnieuw vrijwillig zal bestemmen naar een eengezinswoning en het nodige te zullen 
doen voor het aanvragen van een regularisatievergunning wat betreft de 
vastgestelde bouwmisdrijven en zoals omschreven onder de tenlasteleggingen B.1 en 
8.2; 

zijn de feiten in hoofde van de beide beklaagden onder de tenlasteleggingen A, B.1 en B.2 

bewezen. 

Straf 

De onder A, 8.1 en B.2 ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten zijn de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zodat voor deze 
feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd, namelijk de straf voor het zwaarst 
bestrafte misdrijf. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank naast de ernst van de feiten tevens rekening met 
de begeleidende omstandigheden en de individuele persoonlijkheid van de beklaagden zoals 
die onder meer kan blijken uit hun strafverleden. 
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Het openbaar ministerie vorderde in hoofde van elke beklaagde een geldboete van 500 

euro. 

De beklaagden hebben de door hen gezamenlijk aangekochte te beschermen 
ééngezlnswoning uitgebreid met een achterbouw zonder voorafgaande 
omgevingsvergunning alsook hebben zij deze te beschermen eengezinswoning onvergund 
omgevormd naar een woning met drie woongelegenheden. 

De beklaagden dienen te beseffen dat het omvormen van een eengezinswoning naar een 
meergezinswoning zonder voorafgaande omgevingsvergunning in onze maatschappij niet 
getolereerd wordt en bestraft wordt. Het is niet voor niets dat de wetgever de opsplitsing 
van een woning in verschillende woongelegenheden sterk reglementeert teneinde de 
woonkwaliteit te kunnen waarborgen en de risico's voor de bewoners in dergelijk pand 
maximaal te beperken. 

De beklaagden hebben deze regelgeving op een bewuste wijze genegeerd. 

Het Is immers frappant om vast te stellen dat de beklaagden deze onvergunde werken 
hebben uitgevoerd ondanks het advies van de stad dat zij voorafgaandelijk hadden 
Ingewonnen en hetwelk duidelijk negatief was. Door aldus t e handelen hebben de 
beklaagden hun eigen private belangen laten primeren boven deze van een goede 
ruimtelijke ordening. 

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

De straf moet ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden opnieuw dergelijke 

feiten te plegen. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt werd in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De inzet van Inspectiediensten, politie en justitie brengt voor 
de gemeenschap een grote kost met zich. 

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met het relatief gunstig 
strafverleden van de belde beklaagden. Zij llepen een veroordeling op van de 
politierechtbank ingevolge een verkeersdelict. 

De beklaagden kunnen nog de gunst van het uitstel van de uitvoering van de straf genieten. 

De beklaagden verschenen evenwel niet op de openbare terechtzitting van 15 september 
2020. In die omstandigheden kan de rechtbank niet polsen naar de houding van de 
beklaagden ten aanzien van de door hen gepleegde misdrijven en hun verdere intenties 
naar de toekomst toe. 
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De hierna bepaalde effectieve geldboete vormt dan ook een passende bestraffing In hoofde 

van de beklaagden. 

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

De beklaagden moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 11 (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 beklaagden moeten ook elk 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 50 
euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Op 9 september 2019 bracht de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de stad 

een herstelvordering uit: 

- het herstel naar de oorspronkelijke toestand waarbij alle Inrichtingen (o.a. keukens, 
badkamers op de verdiepingen) die geleld hebben tot de fysieke inrichting als 
meergezinswoning verwijderd moeten worden; het herstel moet vakkundig en 
duurzaam zijn én voldoende garanties bieden dat het herstel niet snel ongedaan kan 
gemaakt worden. Hiervoor moeten zowel de toestellen, de kasten en de leidingen 
gesupprimeerd worden of minstens onklaar gemaakt en de leidingopeningen moeten 
als volle muur worden afgewerkt; 

- de uitbreiding van de achterbouw over een lengte van circa 10 meter moet 
afgebroken worden. 

De handelingen moeten worden uitgevoerd binnen de door de rechtbank bepaalde 
uitvoeringstermijn onder verbeurte van een dwangsom van 300 euro per dag vertraging. 

Op 25 oktober 2019 verleende de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een positief 

advies. 

De herstelvordering werd naar het oordeel van de rechtbank afdoende gemotiveerd en is 
noch onwettig, noch kennelijk onredelijk. Het herstel Is nog steeds noodzakelijk ter 
vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening. 
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Een hersteltermijn van 6 maanden komt de rechtbank passend voor. 

Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen 
herstel is eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden 
zelfs zonder een specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. 

Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt. 

De rechtbank bepaalt het bedrag van de dwangsom op 150 euro per dag. Het bestuur heeft 
er namelijk belang bij dat de veroordeelden zelf de veroordeling tot het herstel nakomen 
gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en de lange 
tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. 

Tenslotte zijn het de beklaagden die veroordeeld worden om de plaats in haar vorige 
toestand te herstellen en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 

Een dwangsom Is daartoe het meest efficiënte middel. 

BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door de bewezen verklaarde 
misdrijven, worden de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 

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, 39, 40, 41, 65, 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; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B.1 en B.2, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of 
een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen. 

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 tweedelljnsbljstand van 20 euro. 

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

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B.1 en B.2, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of 
een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen. 

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. 
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Gerechtskosten 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot op 313,06 euro. 

STEDEBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de stad 
die de vordering heeft ingeleid, waarbij de burgemeester van de stad zich aansloot en 
zich als procespartij manifesteert, het herstel op het perceel gelegen te 

namelijk: 

het herstel naar de oorspronkelijke toestand waarbij alle inrichtingen (o.a. keukens, 
badkamers op de verdiepingen) die geleid hebben tot de fysieke inrichting als 
meergezinswoning verwijderd moeten worden; het herstel moet vakkundig en 
duurzaam zijn én voldoende garanties bieden dat het herstel niet snel ongedaan kan 
gemaakt worden. Hiervoor moeten zowel de toestellen, de kasten en de leidingen 
gesupprimeerd worden of minstens onklaar gemaakt en de leidingopeningen moeten 
als volle muur worden afgewerkt; 
de uitbreiding van de achterbouw over een lengte van circa 10 meter moet 
afgebroken worden. 

Deze werken moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief is. 

Zegt voor recht dat op vordering van de gemeentelijk stedenbouwkund ig inspecteur / de 
burgemeester door de beklaagden een dwangsom van 150 euro zal worden verbeurd per 
dag vertraging In de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn 
van 6 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis definitief Is. 

Zegt voor recht dat de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur/ de burgemeester indien 
het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig art. 6.3.4. VCRO, op kosten van de 
veroordeelden. 

Verklaart het vonnis uitvoerbaar niettegenstaande elk verhaal zonder borgstelling en met 
uitsluiting van het kantonnement. 
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Dosslernr 20G001702 zittingszaal 3.4 Vonnlsnr / ---------------------
BURGERRECHTELIJK 

Houdt de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 20 oktober 2020 

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

Aanwezig: 

voorzitter 
substituut-procureur des Konings 
griffier. 




