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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEl<LAAGDE(N) : 

00 11.65 geboren te 
van Belgische nationali te it 
ingeschreven te 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGING(EN) 

RRN 

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

Op de eigendom aldaar gelegen 
building gekadastreerd als 
met een globale oooervlakte van 
eigendom van 
ingevo lge akte van 

p.2 
Vonn isnr 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij 
na verval, vernietiging, verstrijken van de te rmijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van 
de vergunning, hierna vermelde handelingen te hebben uitgevoerd, in woongebied, 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 ° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

1. Artikel 4.2 .1.6": het geheel of gedeeltelijk w1Jz1gen van de hoofdfunctie van een bebouwd 
onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als vergunningsplichtig 
werd aangemerkt, 

namelijk: functiewijz iging van kantoor naar wonen, door op de gelij kvloerse verdieping twee kamers 
te creëren. 

Tussen 1 mei 2017 en 8 januari 2018. op niet nader te bepalen data. 

ll. Artikel 4.2.1 .7°: het opsplitsen van een woning of het wijz igen 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 ee n eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, 
een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, 
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namelijk het vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 4 naar 10: 

- door op de gelijkvloerse ve rd ieping vooraan en achteraan twee kamers in te richten; 
- door op de vier boven liggende verdiepingen vooraan en achteraan telkens twee kamers in te 
richten; 

Tussen 24 november 2015 en 8 januari 2018, op niet nader te bepalen data,, 

De feiten vanaf 23 februari 2017 omschreven als in strijd met artikel 6 al.1 van het Decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, 
vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd, geëxploiteerd, 
verkaveld of een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan, namelijk hetzij zonder 
voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, hetzij in strijd met de 
ve rgunning, hetzij na verva l, vernietiging of het verstrijken van de te rmijn van de vergunning, hetz ij in 
geval van schorsing van de vergunning, stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 
van de Vlaamse Codex Ruimte lijke Ordening te hebben uitgevoerd of verder te hebben uitgevoerd . 
De schendingen worden bestraft overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

De verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van het 
Strafwet boek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen 1. en ll., en voorlopig ex aequo et bono 
begroot op 5.000 Euro . 

*** 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid dd. 4/11/2020 ref : 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

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

Beklaagde is niet verschenen hoewel zij rechtsgeldig werd gedagvaard. 

l 
1 

! 
l 

1 
i 

f 

J 

l 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

l 

l 



recht bank van eerste aa nleg Antwerpen, afdeling Antwerpen p. 4 
Ro ln ummer 20A004812 ACl kamer Vonnisnr / 

1. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Feiten en beoordeling van schu ld 

1. 
Beklaagde wordt vervolgd voor diverse stedenbouwkundige misdrijven met betrekking tot een 
eigendom, gelegen te name lijk om zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunn ing de hierna vermelde handelingen te hebben uitgevoerd (eerder 
strafbaar gesteld door artikel 6 .1.1.1 ° v.:i n de Vlo .:i msc Codex Ruimte lijke orde ning (hierna "VCRO") 

en thans door artikel 6.2. 1 VCRO) : 

2. 

het geheel of gedeelteli jk wijzigen van de hoofdfunct ie van een bebouwd onroerend goed, in 
strijd met artikel 4.2.1.6° VCRO, namelijk een functiewijziging van kantoor naar wonen door 
op de gel ijkvloerse verdieping twee kamers te creëren, tussen 1 mei 2017 en 8 januari 2018, 
op niet nader te bepalen data (tenlastelegging 1); 
het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakel ijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande, ongeach t of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een 
flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, în strijd met artikel 4.2.1.7° 
VCRO, namelijk het vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 4 naar 10, door op 
de gelijkvloerse verdieping vooraan en achteraan twee kamers in te richten en door op de 
vier bovenliggende verdiepingen vooraan en achteraan telkens twee kamers in te richten, 
tussen 24 november 2015 en 8 januari 2018, op niet nader te bepalen data (tenlaste legging 
11). 

Beklaagde was ter terechtzitting van 25 januari 2021 bij de behandeling niet aanwezig. Aan de 
rechtbank werd enkel een e-mail met stukken bezorgd, die klaarblijkelijk door de echtgenoot van 
beklaagde werd opgesteld maar wel door beklaagde werd ondertekend en waarin de aan beklaagde 
ten laste gelegde feiten werden betwist. 

3. 
Op 8 januari 2018 werd er bij een controle door de stadstoezichter van de stad in het 
pand van beklaagde, gelegen te vastgesteld dat het aantal 
woongelegenheden in het pand was gewijzigd van 4 naar 10. Er werd vastgesteld dat er zich zowel 
vooraan als achteraan op de gelijkvloerse verdieping een kamer met badkamer bevond. Ook op de 4 
bovenliggende verdiepingen was er vooraan en achteraan telkens een kamer met stapelbed en 
badkamer gecreëerd. Klaarblijkelijk had beklaagde op 24 november 2015 gemeld het pand volledig 
te zullen renoveren en waren de renovatiewerken in uitvoering op 28 juni 2016. 

Daarnaast werd vastgesteld dat de hoofdfunctie van de gelijkvloerse verdieping was gewijzigd van 
kantoor naar wonen, aangezien de op de plannen opgetekende burelen werden omgevormd naar 
kamers. Op basis van bee lden van Google streetview was te zien dat de voorgevel tussen mei 2017 
en j.anuari 2018 werd gewijzigd. 

4. 
Beklaagde reageerde per brief op het proces-verbaa l van 15 januari 2018 met betrekking tot de 
vaststellingen van 8 januari 2018 door de stadstoezichter. De rechtbank kan uit die brief afle iden dat 
beklaagde, samen met haar echtgenoot, het appartementsgebouw vanaf 2016 liet renoveren nadat 
het had leeggestaan en door krakers was vernield. Na het uitvoeren van de renovatiewerken werd 
beslist om de kamers nog slechts te verhuren aan mensen die toetraden tot de 
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waarbij de huurders van de appartementen in residentie gebruik zouden kunnen 
maken van een gemeenschappelijke keuken, verbruiks- en ontspanningsruimte in een gebouw aan 
de dat tevens toebehoorde aan diezelfde vzw. Beklaagde verklaarde in haa r brief de 
appartementen ongemeubeld te verhuren aan een vaste huurprijs (met inbegrip van centra le 
verwarming, water en elektricit eit ). Bij de controle in het kader van de aanvraag van het 
conformiteitsattest zouden dan de stedenbouwkundige inbreuken zijn vastgesteld . Beklaagde gaf 
aan de intentie te hebben om de nodige stappen te ondernemen om uit de impasse te geraken 
(waarb ij er onder meer ook uitgebreid werd gefocust op de te ondernemen stappen om de kamers 
in overeenstemming te brengen met de Vlaamse Wooncode). 

Het door beklaagde aangevraagde conformiteitsattest werd per aangetekend schrijven van 14 
februari 2018 geweigerd. Daarbij werd meegedeeld dat het pand eerst moest worden 
geregu lariseerd door een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen of door het pand te 
herstellen in zijn oorspronkelij ke staat. 

Bij nazicht op 23 april 2018 bleek er evenwel nog geen regularisatieaanvraag ingediend te zijn . 

5. 
Beklaagde werd uitgenodigd voor verhoor, maar ging daar niet op in. Wel ontvingen de 
politiediensten twee e-mails van de echtgenoot van beklaagde die de toestand, reeds ondernomen 
stappen en intenties verder toel ichtte. Beklaagde gaf aan te willen afstappen van de splitsing van de 
appartementen en terug te willen gaan naar de oorspronkelijk vergunde toestand. Enkel wat betreft 
de gelijkvloerse verdieping werd aangegeven dat de woonfunctie als vergund geacht moest worden 
aanzien, aangez ien de kanto ren slechts voor een zeer korte periode daadwerkelijk als kantoor 
zouden zijn gebruikt. 

6. 
Op 4 januari 2019 werd door het college van burgemeester en schepenen van de stad 
een vergunning verleend om in de 5 woongelegenheden de keuken om te vormen naar een 
bijkomende douchekamer, om een kitchenette te voorzien in de woonkamer en een hal toe te 
voegen. Daarnaast werd de vergunning ook verleend voor het schilderen van de voorgeve l in een 
ge le kleur en voor het plaatsen van een brand trap aan de achtergeve l. 

7. 
Aan beklaagde werd vervolgens een minnelijke schikking voorgesteld van 900,00 euro, maar die 
bleEf onbetaald. 

8. 
De rechtbank meent dat er op basis van het strafdossier vaststaat dat de functiewijziging van 
kantoor naar wonen reeds voor 9 september 1984 werd uitgevoerd, zodat er sprake is van een 
vermoeden van vergunning, aangezien de fu nctiewijziging van kantoor naar wonen dateert van vóór 
de datum van inwerkingtreding van de invoering van de vergunningsplicht voor functiewijzigingen. In 
de concept nota van de door beklaagde aangestelde architect (gevoegd als stuk 10 van beklaagde) 
wordt aangegeven dat de dienst Stendenbouwkundige vergunningen van de stad 
bevestigde dat het gelijkvloers van bij de ingebruikname in het jaar 1960 steeds als wooneenheid 
werd verhuurd. Het as-built plan van 1959 zou dat bevestigen (maar we rd niet als bij lage gevoegd). 
Het pand zou bij het kadaster ook gekend zijn als een "building" bestaande uit 5 woonentiteiten. De 
als vergund geachte toestand lijkt ook bevestigd te worden door de besliss ing van het college van 
burgemeester en schepenen van 4 januari 2019 aangaande de door beklaagde aangevraagde 
regularisatievergunning, aangezien in die beslissing wordt vermeld dat de bestaande toestand {met 
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omvorming van de bureelruimte tot woongelegenheid op het gelijkvloers) de vergund geachte 
toestand betreft. 

De rech tbank spreekt beklaagde dan ook vrij van de feiten van tenlaste legging 1. 

9. 
Arti kel 4.2.1.7° VCRO verbiedt om in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande te wij zigen, ongeacht of het 
gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een stud io of een al dan niet 
gemeubi leerde kame r. 

Op basis van de vastste llingen van de stadstoezichter, de foto's en de documenten en e-mails die 
door beklaagde aan het dossier werden gevoegd, staat wel vast dat beklaagde het pand in 2016 en 
2017 liet renoveren en daarbij tien woongelegenheden creëerde met telkens een afzonderl ijke 
badkamer, terwijl er voordien slechts vijf appartementen waren in het pand . Er werden bijgevolg 
fysieke ingrepen uitgevoerd met de intentie om 10 afzonderlijke woonentiteiten met badkamer te 
creëren, die elk afzonderlijk aan een huurder (die zou moeten toetreden tot de 

zouden worden verhuurd . Deze handelingen zijn strafbaar ongeacht of er al dan niet al een 
daadwerkelijke verhuring had plaatsgevonden bij de vaststellingen op 8 januari 2018. 

De rechtbank acht de feiten van tenlastelegging il bewezen in hoofde van beklaagde, met dien 
verstande dat het aantal woongelegenheden werd vermeerderd van 5 naar 10, zodat de 
tenlastelegging als vo lgt moet worden heromschreven: 

"namelijk het vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 5 naar 10: 
door op de gelijkvloerse verdieping vooraan en achteraan twee kamers in te richten; 
door op de vier bovenliggende verdiepingen vooraan en achteraan telkens twee kamers 
in te richten. 11 

2. straftoemeting 

10. 
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de feiten, de 
specifieke omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en het strafrechtelijk verleden van 
beklaagde. 

De feiten zijn ontoelaatbaar. Zij geven bl ijk van een gebrek aan respect voor de rege lgeving inzake 
ruimtelijke ordening. Beklaagde heeft, ondanks haar gevorderde leeftijd, wel nog een relatief gunstig 
strafregister. Zij werd driemaal door de politierechtbank veroordeeld . 

ll. 
De rechtbank meent dat de hierna bepaalde geldboete een voldoende waarschuwing zal betekenen 
voor beklaagde voor de toekomst teneinde recid ive te voorkomen. 

Rekening houdend met het relatief gunstig strafregister van beklaagde en de gedane inspanningen 
om de toestand te regulariseren, wordt de geldboete ten aanzien van beklaagde vo lledig met uitstel 
opgelegd . Beklaagde dient er zich wel zeer goed van bewust te zijn dat het gaat om een 
gunstmaatregel, die voor herroeping vatbaar is, ingeval er zich nieuwe feite n zouden voordoen. 
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3. Verbeurdverklaring 

12, 
Het openbaar ministerie vroeg ter te rechtzitting en schriftelijk in de dagvaarding conform artikel 
42, 3" en 43bis van het Strafwetboek de verbeurdverklaring van een bedrag van 5.000,00 euro aan 
wederrechtel ijke vermogensvoordelen uit de misdrijven onder ten lasteleggingen I en Il in hoofde 
van beklaagde. 

Uit het strafdoss ier blijkt evenwel niet da t er enige verhuring van de woonentiteiten 1ou hPhben 
plaatsgevonden . De vaststell ing van de inbreuk gebeurde naar aanleiding van de aanvraag door 
bekl aagde van het conformite itsattest om verhuring mogelijk te maken en beklaagde geeft aan dat 
de woonentiteiten, gelet op de weigering om een conformiteitsattest uit te reiken, niet zouden zijn 
verhuurd. 

De rechtbank acht het niet bewezen dat beklaagde enig vermogensvoordeel zou hebben ontvangen 
ten gevolge van de lastens haar bewezen verkl aard e feiten van tenlastelegging Il, zodat de vordering 
t ot bijzondere verbeurdverklaring wordt afgewezen. 

TOEGEPASTE WETTEN 

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

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 66, 99bis strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
art . 191Svart. 186Sv 
art 1 en 8 wet 29/6/1964 
alsook de wetsbepa lingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

bij verstek ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

Spreekt vrij voor tenlastelegging I; 

Heromschrijft de feiten van tenlastelegging Il zoals hierboven nader omschreven. 

Veroordeelt voor de tenlastelegging Il : 

tot een geldboete va n 2000,00 EUR, zi jnde 250,00 EUR verhoogd met 70 opdec iemen. 
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Boete vervangbaa r bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 2 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 1 jaar. 

Veroordee lt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzette lijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelij nsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken . Deze vergoeding bed raagt 50,00 
EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 283,99 EUR 

Wijst het meergevorderde af. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 22 februari 2021 door de rechtbank 
van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

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




