
Vonnisnummer / Griffienummer 

5lol3 , 7Y.J. 
Repertoriumnummer / Europees 

Datum van uitspraak 

21 februari 2023 

Naam van de beklaagde(n) 

Systeemnummer parket 

22(08828 
Rol nummer 

1 Notitienummer parket 
GE66.97.126/2022 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

p. 1 

rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent 
Kamer G30D1 

Vonnis 



Rolnummer Dertigste kamer 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 

In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

BEKLAAGDE(N) : 

. RRN 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, die persoonlijk verschijnt. 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

Vonnisnr / 
p. 2 

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, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 
hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk 

op het perceel gelegen tE 
eigendom van 

wonende te 
te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

, verleden bij akte d.d. 14.11.2018 door notaris 

het hebben opgesplitst in twee woongelegenheden van een te beschermen eengezinswoning 
door het vrijstaand bijgebouw, dat aanvankelijk werd gebruikt als berging, te hebben ingericht 
als extra woongelegenheid 

(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 °1 a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning} 

in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 (St. 2 en St. 15) 

B planvoorschriften 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
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Ruimtelijke Ordening handelingen te hebben uitgevoerd in strijd met een ruimtelijk 
uitvoeringsplan als vermeld in titel Il, hoofdstuk Il, of met de stedenbouwkundige en 
verkavelingsverordeningen, vermeld in artikel 2.3.1 tot en met 2.3.3, tenzij de uitgevoerde 
werken, handelingen of wijzigingen vergund zijn of tenzij het gaat om de handelingen, vermeld 
in artikel 6.2.2, 6°, namelijk 
op het perceel gelegen te 

wonende te 
te 

eigendom van 
kadastraal gekend als 

geboren te op 
verleden bij akte d.d. 14.11.2018 door notaris 

het afvoerkanaal voor verbrandingsgassen van een in het vrijstaand bijgebouw opgestelde 
kachel te laag te hebben geplaatst In strijd met artikel 8bis van het Algemeen Bouwreglement 
van 

in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 (St. 2 en St. 15) 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats In openbare terechtzitting. 

De dagvaarding werd op 8 december 2022 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te 
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 rechtspleging verliep In de Nederlandse taal. 

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

De rechtbank vult de dagvaarding aan met het geboorteland van de beklaagde zoals in het 
beschikkend gedeelte vermeld. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Overzicht van de feiten 

1. Naar aanleiding vah een klacht over hinderlijke rook er:i neerslag van roet afkomstig van een 
vrijstaand bijgebouw bij de woning in ging de verbalisant 
ruimtelijke ordening ter plaatse op 22 december 2021. De eigenaars waren niet aanwezig en 
er werd een afspraak gemaakt voor 21 januari 2022. 
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.. .......... • .. . •.. •. •••. , . , , • . •... . w ~ . • _., ____________________ _ _ _ 

Op 21 januari 2022 bleken de eigenaars plots dringend weg te moeten, zodat een nieuwe 
afspraak werd gemaakt voor 25 januari 2022. 

Op 25 januari 2022 werd ter plaatse vastgesteld dat er aan de te beschermen ééngezinswoning 
twee deurbellen hangen. Naast de ééngezinswoning was er ook een vrijstaand bijgebouw op 
het perceel dat werd ingericht als aparte woongelegenheid. Het afvoerkanaal voor 
verbrandingsgassen dat zich aan de buitenzijde van het bijgebouw bevond, stak 1 meter boven 
de dakrand van het plat dak uit maar geen 2 meter boven de deur-, venster- en 
ventilatieopeningen binnen een straal van 4 meter horizontaalgemeten vanaf de uitlaat van 
het afvoerkanaal. 

Tijdens het plaatsbezoek verklaarde dat het bijgebouw gebruikt werd om 
personen/vrienden/familie te laten logeren gedurende hun aanwezigheid. De tweede deurbel 
aan de voordeur werd gebruikt voor het bijgebouw. Het verwijderen van de deurbel, de 
keukenfunctie, de badkamer en de slaapgelegenheden zag hij niet zitten aangezien de 
inrichting hem veel geld had gekost en omdat hij van mening was dat hij niets fout had gedaan. 

Volgens artikel 20a van het Algemeen Bouwreglement Is het verboden een te 
beschermen ééngezinswoning om te vormen tot een meergezinswoning. 

Volgens artikel 8bis van het Algemeen Bouwreglement van dienen de 
verbrandingsgassen van een open haard of verwarmingstoestel afgevoerd te worden via een 
apart daartoe bestemd kanaal dat moet uitmonden in de openlucht. De uitlaat van het kanaal 
moet zo geplaatst zijn dat de hinder voor de omwonenden maximaal wordt beperkt. De uitlaat 
moet zich 1 meter boven de dakrand van het plat dak bevinden en in ieder geval 2 meter boven 
alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die zich binnen een straal van 4 meter bevinden, 
horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal. 

2. verklaarde op 2 april 2022 dat hij zelf de opdrachtgever was van de werken. Hij 
was eigenaar van de gronden. Hij was ongeveer 2,5 tot 3 jaar bezig geweest met de renovatie. 
Hij had geen architect nodig. Hij had alle werken zelf uitgevoerd. Hij wist niet dat hij een 
vergunning nodig had was hiervoor naar de gemeente geweest om dit te vragen en 
hiervoor moest geen vergunning gevraagd worden, omdat het renovatiewerken betroffen. Het 
vrijstaand bijgebouw in de achtertuin werd enkel gebruikt door hem of door de kinderen. Als 
hij uit de nacht komt, gaat hij daar soms slapen. Zijn zonen zitten da.ar soms om te studeren. 
En ook als extra plaats om spullen op te bergen. Voor geen andere doeleinden. Hij wou dan 
ook vragen of alles mocht blijven want hij had er lang aan gewerkt en het had veel geld gekost. 
De schouw van de kachel werd reeds verhoogd zodat de buren zo weinig mogelijk hinder 
zouden hebben. 

3. De gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur leidde een herstelvordering in bij het parket 
met brief van 6 juli 2022. De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende een positief 
advies. De gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur vorderde de staking van het strijdig 
gebruik alsook het herstel naar de oorspronkelijke functie van berging. Daarnaast werd de 
aanpassing van het afvoerkanaal voor de verbrandingsgassen gevraagd indien de houtkachel 
werd behouden. 
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Op 28 oktober 2022 werd door de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur vastgesteld dat 
alle werken zoals opgenomen in de herstelvordering waren uitgevoerd. 

2. Bespreking van de schuldvraag 

1. Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het wijzigen van het aantal 
woongelegenheden in zijn pand in de en het uitvoeren van handelingen 
in strijd met artikel 8bis van het Algemeen Bouwregelement var 

Ter zitting werd geen betwisting gevoerd omtrent de schuld. Beklaagde verklaarde wel dat hij 
de regels niet kende en er in zijn land andere regels zijn. 

2. Gelet op de duidelijke vaststellingen op 25 januari 2022 en de verklaring van beklaagde dat 
hij deze werken zelf verrichtte zonder vergunning in de periode van 1 januari 2019 tot en met 
31 december 2021, staat de schuld van beklaagde aan de feiten van de beide tenlasteleggingen 
vast. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordering bevat geen aanduiding nopens het moreel 
element zodat het bewust en vrijwillig handelen volstond. Dat van dit laatste sprake is, wordt 
voor de te last gelegde misdrijven verondersteld bij het plegen van de materiële handeling, die 
als de uiting van de vrije en bewuste wil van beklaagde moet worden aangezien. Beklaagde 
maakt het bestaan van een schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke 
dwaling, of van een rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig. 
De vermeende goede trouw of het feit dat er ir andere regels zouden gelden Is aldus van 
geen enkele relevantie. 

3. Straftoemeting 

1. Beklaagde stoorde zich duidelijk niet aan de vergunningsplicht. Hij wijzigde een beschermde 
eengezinswoning naar een meergezinswoning zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning. Hiermee deed hij afbreuk aan de inspanningen die worden geleverd om binnen 

een mix aan woningen en een minimum aan woonkwaliteit te garanderen. 
Daarenboven plaatste hij een te korte afvoer op het bijgebouw waardoor de buren hinder 
ondervonden van rook en roet. Hij plaatste hiermee zijn eigen belang boven het belang van 
een goede ruimtelijke ordening en de buurtbewoners. 

Rekening houdend met het snel doorgevoerde herstel, het nog gunstig strafverleden van 
beklaagde en het positief advies van het openbaar ministerie, gaat de rechtbank in op de 
gevraagde gunst van de opschorting. Beklaagde moet beseffen dat hem alsnog een straf kan 
worden opgelegd indien hij nieuwe misdrijven zou plegen gedurende de proefperiode die 
bepaald wordt op drie jaar. 

2. 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 24 euro. 

De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken betalen (artikel 
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91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 58,24 euro. 

HERSTEL 

Gelet op het vastgestelde herstel op 28 oktober 2022 is de herstelvordering zonder voorwerp. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

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

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven 
en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

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, 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, 1 ° en §2), 3, 5, 6 13 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 
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De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Voorafgaand 

Vult de dagvaarding aan als volgt: 

RRN 
geboren te o,= 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven tE 

Op strafgebled 

Ten aanzien van 

Verklaart de tenlasteleggingen A en B lastens 

Vonnisnr 

bewezen. 

I 
p. 7 

Gelast ten voordele van de gewone opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling met een proeftijd van 3 Jaar. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
58,24 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 295,50 EUR. 

Herstel 

Verklaart de herstelvorderlng zonder voorwerp. 

Op burgerlijk gebied 

De rechtbank houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken In openbare zitting op 21 februari 2023 door de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




