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Not.nr . .  

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr . .  Á333 

2. nr. )?:/?)../ 

verdacht van: 

geboren te op 

frituuruitbater (zelfst.), 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te op 

frituuruitbater (zelfst.), 

wonende te 

- beklaagde -

de eerste en de tweede 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 

medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 

hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

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, 

op de percelen gelegen te 

op wonende te 

, eigendom van 

kadastraal gekend als 

, geboren te 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening 
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a): het optrekken of plaatsen van een constructie 

c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 

meer bepaald 

in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 29 juni 2010. afgeleverd door het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente , een woning te 

hebben opgericht met 2 volwaardige verdiepingen onder een plat dak in plaats van een 

woning met een gelijkvloers en een halve verdieping onder een zadeldak, alsook vooraan 

een keuken en inkomhal te hebben uitgevoerd in plaats van een dubbele garage 

te in de periode van 29.06.2010 tot 07 .06.2013 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

1.1. 

* * * * 

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 

vonnis van 2 januari 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastlegging A tot een geldboete van 1.500 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 9.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastlegging A tot een geldboete van 1.500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 

9.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

BIJDRAGEN EN KOSTEN 

Veroordeelt en elk tot betaling van 

een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke 
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Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen 

tot 200 euro. 

Veroordeelt hen elk tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt en hoofdelijk tot 

betaling van de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 270,46 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2. 

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

30 januari 2018 door de beklaagden en 

beschikkingen op strafrechtelijk gebied te hunnen laste; 

31 januari 2018 door het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden. 

tegen alle 

1.3. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 

op: 

30 januari 2018 door de raadsman van de beklaagden en 

31 januari 2018 door het openbaar ministerie wat de beklaagden 

betreft. 

en 

1.4. 

Het hof hoorde op de openbare terechtzitting van 20 september 2018 in het Nederlands: 

2.1. 

de beklaagden en in hun middelen van verdediging, 

bijgestaan door meester Dennis Van Overstraeten, advocaat met kantoor te Gent, 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Frederic Vroman, substituut

procureur-generaal. 
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De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 2 januari 2018, 

gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 

regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften houdende de grieven, die tegen het vonnis worden ingebracht, werden 

eveneens tijdig ingediend. 

2.2. 

In het door de advocaat van de beklaagden en 

ingediende "grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens net bij koninklijk besluit van 

18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid, van het Wetboek van 

Strafvordering vastgestelde model (zoals van toepassing sinds dit model werd vervangen bij 

koninklijk besluit van 23 november 2017), wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen 

het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de straf, 

waarbij als reden wordt vermeld dat de straf disproportioneel is gezien de regularisatie van 

de stedenbouwkundige situatie, het blanco strafregister van de tweede beklaagde en de in 

een bijlage bij het grievenformulier gevoegde toelichting met betrekking tot de grieven. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 

nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk 

op strafgebied met betrekking tot de straf, waarbij als reden wordt vermeld dat het ambt 

van de procureur des Konings meent dat de door de eerste rechter opgelegde straf voor de 

telastlegging A te laag is gelet op de repressieve functie die de opgelegde straf dient te 

hebben, waarbij deze ook dienstig moet zijn ter individuele en generale preventie. Verder 

wordt nog aangeduid dat een volgberoep wordt ingesteld, dat als volgt wordt toegelicht: 

"Gelet op het aangetekende hoger beroep en het neergelegde grievenformulier van de 

hierboven vermelde beklaagden, volgt het openbaar ministerie het ingestelde hoger beroep 

en tekent het ook hoger beroep aan wat betreft de uitgesproken straffen m.b.t. deze partijen. 

Aangezien de opgelegde straf of maatregel lager ligt of gunstiger is dan de wettelijk 

bepaalde maximumstraf is het wenselijk een eventuele strengere bestraffing te laten 

beoordelen door de hogere rechter." 

Ingevolge het volgberoep van het openbaar ministerie, neemt het openbaar ministerie in 

beginsel de grieven van de beide beklaagden over, binnen de perken van het door het 

openbaar ministerie ingestelde hoger beroep, namelijk in casu dus wat betreft de straf. 

2.3. 

Het hoger beroep van de beklaagden en en het hoger 

beroep van het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden werden tijdig en regelmatig 

naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (artikelen 203-204 van het Wetboek van 

Strafvordering). 
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Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de hoger beroepen en van 

de grieven zoals bedoeld in artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. 

In dit verband stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin 

van het voormelde artikel 210 op te werpen, waarbij het hof volledigheidshalve opmerkt dat 

de feiten omschreven onder de telastlegging A in hoofde van de beklaagden 

en de uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zijn waarvan de termijn 

van verjaring voor het geheel van de feiten, die elk onderling niet gescheiden zijn door een 

langere termijn dan de verjaringstermijn, slechts begint te lopen vanaf het laatste feit dat 

zich situeert op een niet nader te bepalen datum in de periode van 29 juni 2010 tot 7 juni 

2013, waarbij de verjaring van de strafvordering, zelfs in het meest gunstige geval voor de 

beklaagden, werd gestuit op 23 maart 2015 (zie onderkaft 1, stuk 54). Sedertdien zijn minder 

dan vijf jaren verlopen. De strafvordering is in hoofde van de beklaagden en 

::lerhalve niet vervallen door verjaring. 

3.1. 

De procedure werd regelmatig aanhangig gemaakt voor de eerste rechter door de op 10 

april 2017 aan de beide beklaagden betekende dagvaarding. Deze dagvaarding, waarbij het 

bevel tot dagvaarding van 31 maart 2017 is gevoegd waarin de hoger aangehaalde enige 

telastlegging A is vervat, werd op 13 april 2017 overgeschreven op het hypotheekkantoor 

van onder het nummer (voorheen conform art. 6.2.1 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 

15 mei 2009 (VCRO); zie sinds 1 maart 2018 art. 6.3.1, § 6 VCRO) en vermeldt de kadastrale 

omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van het misdrijf en identificeert de 

eigenaar ervan (zie onderkaft 8 van het strafdossier). 

3.2. 

De feiten, voorwerp van de telastlegging A, waren voorheen strafbaar op grond van de in die 

telastlegging aangehaalde bepalingen. Vanaf 1 maart 2018 tot op heden zijn die feiten 

strafbaar gebleven op grond van de artikelen 4.2.1 en 6.2.1 VCRO. 

4. 

Aangezien er in de voormelde grievenschriften geen grieven worden ingebracht tegen de 

beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de schuldigverklaring van de beklaagden 

en aan de telastlegging A, zoals omschreven in de 

aanhangig makende akte, en er volgens het hof, zoals hoger reeds gesteld, ook geen 

redenen voorhanden zijn om ambtshalve enige grief op te werpen, ligt de schuldvraag met 

betrekking tot de enige telastlegging A in hoofde van de beklaagden en 

niet voor aan het hof en staat het ingevolge het vonnis van de rechtbank 

van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 2 januari 2018 vast dat de 
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beklaagden en schuldig zijn aan de hen respectievelijk 

onder de enige telastlegging A te last gelegde feiten. 

Bij afwezigheid van enige grief daartegen staat ook de vaststelling van de eerste rechter dat 

de herstelvordering zonder voorwerp is en de beslissing van de eerste rechter tot het 

aanhouden van de burgerlijke belangen vast. 

5. 

Wat de relevante feitelijke gegevens van de zaak betreft verwijst het hof naar de 

uiteenzetting van de eerste rechter onder de rubriek "Feiten", randnummers 3, 4 en 5, van 

het bestreden vonnis, ziet deze hier als herhaald en maakt ze tot de zijne. 

6. 

De beide beklaagden vragen, ook bij monde van hun raadsman, voor het hof in hoofdorde 

dat hen de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zou worden 

verleend, ondergeschikt dat hen een milde geldboete zou worden opgelegd. 

Het openbaar ministerie verleende een negatief advies met betrekking tot de gevraagde 

gunst van de opschorting. 

Het hof ziet geen redenen om aan de beklaagder er de 

gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te verlenen, gelet op de aard 

van de feiten en gezien een veroordeling van de beide beklaagden tot elk een geldboete, 

zoals hierna bepaald en te dezen aangewezen, niet van aard is enige sociale reclassering van 

de beklaagden in het gedrang te brengen of op onevenredige wijze hun sociale declassering 

te bewerkstelligen. De voor elke beklaagde opgelegde geldboete is integendeel passend en 

noodzakelijk teneinde de beklaagden aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef, 

hen meer respect bij te brengen voor de decretale regelgeving desbetreffend en hen alzo te 

weerhouden van recidive. In het voordeel van de tweede beklaagde 

houdt het hof er evenwel rekening mee dat zij nog over een blanco strafrechtelijk verleden 

beschikt, wat niet kan gezegd worden van de eerste beklaagde die in het 

verleden al werd veroordeeld voor heling, het opzettelijk toebrengen van slagen of 

verwondingen (ook met voorbedachten rade) en belaging. 

Teneinde het preventieve en repressieve karakter van de straf niet te ondermijnen en de 

beide beklaagden elk tot het besef te brengen dat het plegen van misdrijven niet lonend kan 

zijn, is het hof, in acht genomen de aard van de bewezen feiten, van oordeel dat aan geen 

van beide beklaagden een uitstel van tenuitvoerlegging van de hen respectievelijk opgelegde 

geldboete kan verleend worden. 
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Aan elk van beide beklaagden wordt bovendien de hierna voor elk van hen bepaalde 

vervangende gevangenisstraf opgelegd teneinde hen ertoe aan te zetten de geldboete te 

voldoen. 

Het bewezen misdrijf werd gepleegd deels na 31 december 2011, maar vóór 1 januari 2017, 

zodat elke geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 opdeciemen moet worden verhoogd. 

7. 

De beide beklaagden dienen elk, als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf, te 

worden verplicht tot het betalen van de bijdrage tot financiering van het bijzonder Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 

29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage 

bedraagt sedert 17 december 2005 25,00 euro en dient thans, gezien ze een eigen aard 

heeft en geen straf inhoudt, vermeerderd te worden met 70 opdeciemen tot 200,00 euro, 

dit ongeacht de datum van de bewezenverklaarde feiten. 

8. 

De beide beklaagden dienen eveneens elk veroordeeld te worden tot betaling van de vaste 

vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, verschuldigd krachtens 

artikel 6 van de programmawet (Il) van 27 december 2006 en die krachtens artikel 91, 

tweede lid, van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij 

koninklijk besluit van 28 december 1950, thans, na indexatie, 53,58 euro bedraagt (zie 

omzendbrief 131/5 van 25 september 2018, BS 4 oktober 2018). Ook deze vaste 

kostenvergoeding heeft een eigen aard en is geen straf. 

9. 

De beide beklaagden dienen als veroordeelden hoofdelijk te worden veroordeeld tot de 

kosten in de beide aanleggen gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, deze in 

eerste aanleg begroot op 270,46 euro en deze in beroep begroot op 106,56 euro, al deze 

kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde door de eerste rechter 

definitief bewezenverklaarde telastlegging A, die hen gemeen is. 

10. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 

getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 

uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand, moet de beklaagden tenslotte ook elk nog worden 
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veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds voor 

de juridische tweedelijnsbijstand. 

OP DEZE GRONDEN 

het hof, rechtsprekend op tegenspraak 

Gelet op de artikelen aangehaald in de bewezen telastlegging en op de artikelen: 

2, 3, 7, 38, 40, 41 en 66 van het Strafwetboek, 

162, 182, 184, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 203, § 1, 203bis, 204, 210 en 211 van 

het Wetboek van Strafvordering, 

11 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, 

2 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die 

betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, 

5 van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de 

invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving, 

1 van de wet van 5 maart 1952, 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, 

91, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 december 1950, 

24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Verklaart de hoger beroepen van de beklaagden en en 

van het openbaar ministerie tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost

Vlaanderen, afdeling Gent, van 2 januari 2018 ontvankelijk en er binnen de perken van deze 

hoger beroepen en de grieven zoals bedoeld in de artikelen 204 en 210 van het Wetboek van 

Strafvordering ten gronde over beslissend: 

Stelt vast dat de schuldvraag voor de beklaagden en 

niet voorligt aan het oordeel van het hof en dat het derhalve ingevolge het vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 2 januari 2018 vaststaat 

dat de beklaagden en elk schuldig zijn aan de hen 

respectievelijk onder de telastlegging A te last gelegde feiten. 

Wijzigt voor het overige het vonnis in de mate dat het is bestreden als volgt: 

Veroordeelt de eerste beklaagde voor de in zijnen hoofde 

bewezenverklaarde telastlegging A tot een geldboete van 500,00 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen, aldus gebracht op 3.000,00 euro. 

Zegt dat bij gebreke van betaling binnen de wettelijk bepaalde termijn de aan de eerste 

beklaagde opgelegde geldboete van 500,00 euro, verhoogd met 50 

opdeciemen, gebracht op 3.000,00 euro, zal mogen vervangen worden door een 

vervangende gevangenisstraf van twee maanden. 
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Veroordeelt de tweede beklaagde voor de in haren hoofde 

bewezenverklaarde telastlegging A tot een geldboete van 300,00 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen, aldus gebracht op 1.800,00 euro. 

Zegt dat bij gebreke van betaling binnen de wettelijk bepaalde termijn de aan de tweede 

beklaagde opgelegde geldboete van 300,00 euro, v�rhoogd met 50 

opdeciemen, gebracht op 1.800,00 euro, zal mogen vervangen worden door een 

vervangende gevangenisstraf van 40 dagen. 

Legt de beklaagden en de verplichting op elk een 

bedrag van 25,00 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op telkens 

200,00 euro, te betalen als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de 

slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Legt de beklaagden en de verplichting op elk een 

bedrag van 53,58 euro te betalen als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 

strafprocedure. 

Veroordeelt de beklaagden en tot het betalen van elk 

een bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 

hoofdelijk tot betaling van de kosten in eerste aanleg gevallen aan de zijde 

van het openbaar ministerie, begroot op 270,46 euro, en tot betaling van de kosten in 

beroep gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 106,56 euro. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 

Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. beklaagden: 

+ 10%: 

Totaal: 

- p.11 

€ 270,46 

€ 30,00 

€6,00 

€ 35,00 

€ 25,87 

€ 96,87 

€9,69 

€ 106,56 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 

samengesteld uit kamervoorzitter Erik Van de Sijpe, als voorzitter, en de raadsheren Bart 

Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare terechtzitting van 26 oktober 2018 

uitgesproken door voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Pascale Clauw, 

substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouton. 

Leentje Mouton 

----.) I --------

l��-:---:-::-:r--- /'1 . Bart Meganck � 
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