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Griffienr. : 2003/ !. ~: ~ 
Parketnr.: GE 66.97.238/98 

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 30 DECEMBER 2003 

De rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Gent, 
éénentwintigste kamer, rechtsprekende in correctionele zaken, heeft 
het volgende vonnis uitgesproken: 

Gezien de stukken van vervolging. 

IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN : 

DURAN 

8699 

VERDACHT VAN : 

arbeider, geboren te 
wonende te 

op 
. . 

},...} /} .. ~--· .. 
> •. "· • • 

A. Bij inbreuk op de artikelen 42 § 1-1°, 43 § 4, 66 (1 °, 2° en 5° lid) en 
68 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996 (B.S. 15 maart 1997), door het 
uitvoeren van werken, het in stand houden ervan, door het 
verkavelen van grondeigendom of hoe dan ook, inbreuk te hebben 
gemaakt op de voorschriften der bijzondere plannen van aanleg, op 
de bepalingen van de titels Il en 111 of op die van de verordeningen, 
vastgesteld ter uitvoering van titel 111 en van het eerste hoofdstuk van 
titel IV van voormeld decreet, door namelijk zonder voorafgaande 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het Collegege van 
Burgemeester en Schepenen te hebben gebouwd, een grond 
gebruikt voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen, te 
hebben afgebroken, herbouwd of een bestaande woning te hebben 
verbouwd (instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd), in 
casu: 



1. door op het terrein, gelegen te 
kadaster gekend onder 
toebehorende aan 1, 

tweede blad \ 

,ten 
, in eigendom 

hierboven nader 
ge'i'.dentifîceerd, en aan 1, huisvrouw , geboren te 

op wonende te ., 

een bestaande woning met winkel wederrechtelijk te hebben 
verbouwd door: 
a) alle binnenmuren en de trap op de gelijkvloerse verdieping 
te hebben weggebroken en metalen draagprofielen te hebben 
aangebracht 
b) het gelijksvloerse bijgebouw te hebben weggebroken en de 
vrijgekomen koerruimte volledig te hebben dichtgebouwd 
onder plat dak met holle welfels 
c) de eerste verdieping te hebben uitgebreid door een 
bijgebouw in betonsteen 

te :, op niet nade_r te bepalen data in de periode 
gaande van 01.04.1997 tot 03.03.1998 

2. en de sub 1 hierboven omschreven toestand in stand 
gehouden te hebben 

tE :, in de periode gaande van 04.03.1998 tot en m_et 
29.10.1998 wat de feiten sub 1. a) en c) betreft en tot en met 
30.04.2000 wat de feiten sub 1. b) betreft 

De feiten sub 1 en 2 thans strafbaar overeenkomstig de artikelen 
1, 2, 99 § 1-1°, 146- 1°, 147, 148, 149 en 204 van het decreet 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 • mei 
1999 (B.S. 8juni 1999) 

B. Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 99 § 1-1° (en § 3), 146-1°, 147, 148, 
149 en 204 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening dd. 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999) de bij artikel 99 § 1-1° 
bepaalde handelingen, werken of wijzigingen zonder voorafgaande 
vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, 
door namelijk zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te 
hebben gebouwd, op een grond één of meer vaste inrichtingen te 
hebben geplaatst, een bestaande v~ste inrichting of bestaand 
bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, 
met uitzonderi_ng van instandhoudings- of onderhoudswerken die geen 
betrekking hebben op de stabiliteit, in casu: 

Door op het terrein omschreven onder de tenlastelegging A.1. 



derde blad~ 

de sub A.1.b) hierboven omschreven toestand in stand gehouden 
te hebben 

te in de periode gaande van 01.05.2000 tot de 
uitvaardiging van het bevel tot dagvaarding, 12/06/2003. 

De rechtbank nam inzage van de stukken vari de rechtspleging. 

De rechtbank aanhoorde ter openbare terechtzitting van 9 september 
2003: 

de vordering van het Openbaar Ministerie, uitgesproken door de heer 
!, substituut-procureur des Konings; 

de beklaagde I in zijn middelen van verdediging, 
voorgedragen door hemzelf, bijgestaan door meester , 
advocaat te I die in hoofdorde de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling vraagt; 

het positief advies van het Openbaar Ministerie bij monde van de 
heer ! voornoemd, nopens de gevraagde 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

***** 

De beklaagde is eigenaar van een bestaande woning met winkel gelegen 
aan de :, kadastraal gekend 

Het pand situeert zich in een woongebied met culturele, historische en/of 
esthetische waarde (zie het gewestplan 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 september 1977). 
Het kwestieus gebouw is gelegen binnen de grenzen van het bij K.B. van 5 
juni 1957 goedgekeurde bijzonder plan van aanleg nr. " 
Volgens dit aanlegplan omvat dit perceel een strook voor gesloten 
bebouwing van 10 meter diep met daarachter een strook voor bijgebouwen 
van links 3 meter diep en rechts 5 meter diep en achteraan een strook voor 
koeren en hovingen waarvoor geldt: 
"Is enkel toegelaten: het oprichten van kleine kippenhokken, 
konijnenhokken en kleine bergplaatsen (voor tuingereedschap of 
dergelijke) waarvan de oppervlakte 111 O der tuinoppervlakte niet 
overschrijdt, of meer bedraagt dan 1 m2

, de hoogte (dak inbegrepen) de 
3,00 meter niet overtreft en op minstens 10,00 meter afstand van iedere 
bouw strooi(. 



vierde blad { 

Op 3 maart 1998 werd bij proces-verbaal van vaststelling door de daartoe 
gemachtigde ambtenaar van de technische dienst stedenbouw van de stad 

: bestatigd dat aan een bestaande woning met winkel, hiervoor nader 
toegelicht, wederrechtelijk verbouwingswerken werden uitgevoerd. 
Meer bepaald werd vastgesteld dat alle binnenmuren en de trap op het 
gelijkvloers werd uitgebroken en metalen draagprofieleri werden 
aangebracht, dat het gelijkvloers bijgebouw werd uitgebroken en de 
vrijgekomen binnenkoer ruimte volledig werd dichtgebouwd onder plat dak 
in holle weefsels en dat de eerste verdieping werd uitgebreid met een 
bijgebouw in betonsteen en een bouwdiepte van 17 meter (stuk 1 
strafdossier). 
Het mondeling gegeven bevel tot staking van de werken van 3 maart 1998 
werd bevestigd door de burgemeester van de stad dd. 6 maart 1998 
(stuk 4 strafdossier). 

Hierover ondervraagd, verklaarde de beklaagde niet te weten dat voor deze 
werken een stedenbouwkundige vergunning is vereist. 

Hij diende op 30 april 1998 een regularisatieaanvraag in. De aanvraag 
-strekt ertoe een bestaande rijwoning met winkelruimte te verbouwen: 

het betreft een perceel van 5,85 meter breed en 24 meter diep; 
- de hoofdconstructie is 9,85 meter diep en bestaat uit twee volwaardige 

bouwlagen onder zadeldak (1 laag minder dan de omgevende panden); 
- de oorspronkelijke bijgebouwen werden gesloopt en vervangen door 

een nieuwe uitbouw op de totale perceelsoppervlakte; 
- . daar bovenop werd een uitbouw met plat dak opgericht tot op een 

bouwdiepte van 17, 70 meter; 

Met de regularisatieaanvraag wordt beoogd de uitbouw te regulariseren en 
volledig tot winkelruimte te bestemmen, de uitbouw op de eerste verdieping 
te slopen en de hoofdconstructie met één bouwlaag op te trekken, zodanig 
dat kroonlijst- en nokhoogte samenvallen met die van het links aanpalend 
pand. 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad : heeft in 
haar zitting van 29 oktober 1998 beslist de stedenbouwkundige vergunning 
deels te verlenen en deels te weigeren. 

Deze weigering is gesteund op een eerder door het college van 
burgemeester en schepenen ingediend voorstel bij · de gemachtigde 
ambtenaar af te wijken van de voorschriften van een bijzonder plan van 
aanleg (artikel 49 van het Decreet betreffende de ruimtelijke ordening 
gecoördineerd op 22 oktober 1996) enkel wat betreft de 
perceelsafmetingen, de afmetingen en de plaatsing van de bouwwerken, 
alsmede de voorschriften in verband met hun uiterlijk. 
De gemachtigde ambtenaar heeft geoordeeld dat de afwijking niet kan 
worden toegestaan vermits de gevraagde afwijking een 
bestemmingswijziging van de zone voor koeren en tuinen tot gevolg heeft, 
wat niet kan worden toegestaan in toepassing van artikel 49 voornoemd. 



vijfde blad J 
De beklaagde heeft hoger beroep aangetekend tegen deze beslissing van 
29 oktober 1998. Bij besluit van 21 januari 1999 tegen het onderdeel 
waarbij de vergunning is geweigerd voor het verbouwen van winkelruimte 
op het gelijkvloers, heeft de bestendige deputatie het beroep van de 
beklaagde niet ingewilligd .. 

Bij ministerieel besluit van 21 juni 1999 werd het hoger beroep van de 
beklaagde tegen het besluit van 21 januari 1999 van de bestendige 
deputatie van de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen 
verworpen. 

Wat betreft de feiten: 

Het Openbaar Ministerie merkt op dat gelet op het decreet van 4 juni 2003 
houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening wat het handhavingsbeleid betreft, 
de instandhouding van inbreuken bedoeld in het eerste lid van artikel 146 
van het decreet ruimtelijke ordening niet geldt voor zover handelingen, 
werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk 
kwetsbare gebieden voor zover ze geen onaanvaardbare 
stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voor 
zover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële 
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het 
ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg. 

Uit de gegevens van de strafinformatie en meer in het bijzonder de 
herstelvordering van 29 oktober 1998, staat het vast dat de omliggende 
percelen blijkbaar volledig zijn dichtgebouwd en dat de bebouwing van de 
volledige tuinstrook, in functie van een winkel, de goede ruimtelijke aanleg 
in de omgeving niet schaadt. Er is voldaan aan de voorwaarden van artikel 
146, derde en vierde lid van het decreet ruimtelijke ordening, zoals 
gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003 voornoemd. 
De rechtbank stelt vast dat de betichting B zoals hierboven omschreven en 
de beklaagde ten laste gelegd, thans niet meer strafbaar is gesteld. 

De betichtingen A 1 en A2 zoals hierboven omschreven zijn in hoofde van 
de beklaagde naar eis van recht bewezen. De beklaagde voert hieromtrent 
geen betwisting. 

Deze betichtingen zijn de uiting van éénzelfde strafbare gedraging. 

Nopens de gevraagde opschorting 

Ter zake bestaan er gronden om de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling te gelasten. 



. . . . 

zesde bladi 

De openbare orde en de maatschappij zullen immers voldoende gevrijwaard 
worden door de hierna vermelde maatregel. 

Anderzijds zou de toepassing van een sanctie de toekomstmogelijkheden van 
de beklaagde overdreven in het gedrang brengen. 

De onderhavige beslissing staat de latere toepassing van een straf, ingeval 
van nieuwe delinquentie niet in de weg. 

De beklaagde heeft nog geen veroordeling ondergaan tot een criminele straf 
of een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden en de feiten 
schijnen niet van die aard te zijn dat ze bestraft moeten worden met een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan vijf jaar correctionele gevangenisstraf of 
een zwaardere straf. 

De beklaagde heeft ter terechtzitting van 9 september 2003 zijn instemming 
betuigd met de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

Wat betreft de herstelvordering: 

De stad vordert een meerwaarde bij wijze van herstelvordering voor 
de bewezen verklaarde inbreuk A, begroot op 3.011 ,91 EUR. 
De rechtbank houdt bij de berekening van de meerwaarde rekening met de 
factoren opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 
2000 (artikel 2 en 3). Het bedrag van 3.011,91 EUR is toewijsbaar . 

• • * •• 

OM DEZE REDENEN, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31 , 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 41 van de wet van 15 juni 
1935; ' 
art. 162, 182, 184, 185, §2, 189, 190, 191, 194 van het Wetboek van Straf
vordering; 
art. 3, 66, 100 van het Strafwetboek; 
art. 162 Wet 26 juni 1992; 
art. 1, 3, 5, 6, 13 § 1 wet van 29 juni 1964 (B.S. 17 juli 1964, err. 8.S. 24 juli 
1964); 
art. 2, 3 en 4 Wet 26 juni 2000 (8.S. 29 juli 2000); 
art. 1, 2 en 3 K.B. 11 december 2001 (B.S. 22 december 2001); 
alsmede de wetsartikelen aangehaald in weerhouden betichtingen. 

***** 
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DE RECHTBANK, recht doende op tegenspraak, 

Ontslaat I van rechtsvervolging voor de hierboven 
omschreven betichting 8. 

ZEGT dat de betichtingen A 1 en A2 zoals hierboven omschreven, in hoofde 
van de beklaagde I naar eis van recht bewezen zijn. 

GELAST de opschorting van de uitspraak van de veroordeling in hoofde 
van I gedurende een termijn van DRIE JAAR vanaf heden. 

* * ••• 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten, ondeelbaar 
veroorzaakt door de bewezen verklaarde betichtingen, gevallen aan de zijde 
van het Openbaar Ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot op 
10,44 EUR. 

Legt de beklaagde tevens een vergoeding op van VIJFENTWINTIG EUR in 
uitvoering van artikel 71 van de wet van 28 juli 1992 en het K.B. van 29 juli 
1992 tot wijziging van artikel 91 van het KB van 28 december 1'950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, 
gewijzigd bij KB. van 23 december 1993 en bij KB. van 11 december 
2001 . 

*. *. * 

VEROORDEELT de beklaagde I tot het betalen van een 
meerwaarde van 3.011,91 EUR op rekening van het Grondfonds. 

____,/ 

Zegt dat de beklaagde zich van deze betaling kan kwijten door de plaats in 
haar oorspronkelijke toestand te herstellen . 

.. • * * * 



achtste blad 1 
Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van DERTIG · 
DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIE 

Aanwezig : 

De Heer 
De Heer 

'., Rechter, 
Substituut-Procureur des Konings; 

!, adjunct-griffier. 




