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ir Kamor Hot hof van bcroep to Qent, aevontiende correction ole 
volgende arrest gewexen in de aaaJc

NR. PARKET: 280/2008 

NR. ARREST:

c 1*333

Not JV. DE 68.1A598S/03

van:
het openbaar mlnleterte

tegen:

kJm
1. Nr. 
geboren ta wonende te

2. Nr. thane nlet In de zaak voor het hof,

AJjt. dSW.
3. Nr. . ondememlnasnummer

; mot maatschappafljke zetel te
en met ale lasthebber ad hoc messier Abbetoos Dirk, advocaat te 9200 
Dendermonde, Sint-GICislaan 6 bus 11, daartoe aangesteW bij vonnls van de 
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde dd. 8 januaii 2007

boklaagden,

verdachtvan:

Te

de aerate, de tweede en de derde op nlet nader te bepalen data in de periode 
van 17 november 2000 (stuk 4) tot en met 22 September 2003 (staWngsbavel):

door het wanbedrijf te hebben ultgevoerd of ean de uitvoering ervan 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, of door enlge daad tot de uitvoering 
zodantge hutp te hebben verleend dat zondar him bijstand hot wonbedrQt nlet 
had kunnen warden gepteegd, of door giften, beloften, bedralglngen, misbrutk 
van g8zag of van macht, mtadadige kufperijan of artflatigheden het wanbedrflf 
rechtstreeks te hebben ultgelokt, a!s dader of mededader In de zln van artikei 
88 van het strafwetboek
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.Pastes 2 vw* 11

W] inbreukopdearUkelen2, 99§ 1-1*, 146al. 1-1VH7,149en204vanhet 
decreet van IB mef 1899 houdende de orgamsatte van de ruimtofijke 
oidenlng, de Wj artlkel 99 § 1-1* bepaalde handeRngen, werken of wpglngon 
hetzi] zonder voorafgaanda vergunning hetzQ in strljd met de vergunning hetel 
na verval. vemiettging of het veratrijken van de termfr van de vergunning 
hetzlj In geval van schorsfng van de vergunning te habben uitgevoerd, 
voortgezet of In stand gehouden,
door zonder stsdenbouwkundlge vergunning te hebben gebouwd, op een 
grond 86n of meer vaste Inrtcntingen te hebben geplaatst, een bestaende 
vaste Inrichting of bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd. 
verbouwd of uitgebreld, met uKzondertng van Inetendhoudinge- of 
onderhoudewerken die geen betrekklng hebben op de stabllltett.

;

incasu:

\

het verbouwen van sen woning In etrljd met de BPA-voorschriften;

gelegen in woonzone volgens het geweetplan d.d. 7 november 1978 (stuk 2 
en 26).

Met de om8tandighe!d voor de eerste, de tweede an de derde dat de 
tenkste legging gepleegd ward door testrumenterende ambtenaren, 
vestgoedmakekars en andere personen die in de uftoefanlng van hun beroop 
of acttvitelt onroerende goederen verkopen, verkavelen, te koop, te huur 
zettan, verkopen of verhuren, bouwen of vasts of verplaatsbare Inhchtingen 
ontwarpen en/of opsteflen of personen die W] die verrichtingen ala 
tussenpereonen optreden WJ de uttoefening van hun beroep fen de zin van art. 
148 laatste lid van het decreet ven 18 me! 1999 (feiten vanaf 1 mol 2000).

De kadaetrale ©mschrijving van het onroerend good dat het voorwarp van het 
misdrijf ta. zllnde:
Ugging:
Aard an oppervlakte: huts, 60ca.
Wijk en hummer van het kadasten

en de elgenaars ervan geTdentiflceerd zilnde ate: . 
gaboren te , en
gebofen te , balden wonende te

die de efgondomstitel hebben verkregen krachtene de akts van aankoop 
vsrteden op 17/11/2000, geregtetreerd op 27/11/2000.

BfJ vonnla van de reehtbank van aerate aanleg ta Dendermonde van 1 
februari 2008, 13* kamer, werd op tegenspraak ten aanden van de 
eerste bekJaagde .. en de derde bektaagde i
toe passing makend van artHral lid 1 Strafwetboek, ate vofgt tealfst:

Op s ITIk aebled:

VerWaart de beklaagden elk eohuldlg aan de feiten zeals voor elk van hen 
hiervoor omachreven.
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Verootdselt de eerste an de derde beklaagde voor 
een geldboete van € 2.000, vermeerderd mot 40 
€10.000.

3 van 11 ;

foKen semen elk tot 
leciemon, gebractrt op

Getast voor de eerete en derde beklaagde voor een tamilln van drtejaren voor
gowcon uftetei van tanuitvoerieggfnfl van een gedeette groot €1.600 van de 
elk hen opgetegde geldboete.

Zegt dat bg ntot betaling wnnen de door de wet bepaalde termljn de laatene de 
aerate beklaagde hterboven ultgeeproken geldboete kan worden vervangen 
door een gevangertisstraf van 80 dagen, waarvan 68 dagen betrekking 
hebben op de met uttstal verleande geldboete.

Baveelt de op word Bring van het college van burgemeester en achepenen van 
de gemeente en de gewestelijk etadenbouwkundlg Inspecteur tot het 
ultvoeren blnnen IS maanden vanaf hutdig vonnls van het ultvoeren van 
bouw- en aanpasslngswerken door net volgende: aanpaasen van de 
bouwdlepte op de verdfeplng van 12 naar 10 meter.

Zegt voor recht dat op vordaring van de gewestelijk stsdsnbouwkundig 
Inspecteur door de veroordeelden hoofdefljk een dwangsom zal worden 
varbeurd van € 125 per dag vertraglng In de nakomlng cfit bevel;

Beveelt dat voor het gevai dot de vermelde herstelmaatregelen nlet blnnen de 
voormelde termljn warden ultgevoerd, het college van burgemeester en 
8chepenen en de gewestelijk stedenbouwkuntflg Inspecteur ambtshalve in de 
ultvoerlng van de herstefanaatregel zal kunnen voorzlen overeenkomstlg artikel 
163 al. 1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende da organ Isatie van de 
ruimteUjke ordenlng.

Spreekt bovendlen voor de eerete en de derde beklaagde elk de verpllchtlng 
uit om een bsdrag van € 25, met 45 opdeclemen verhoogd, €137,60 
bedragende, to betalen bi] wQze van bljdrage tot financiering van het Fonda tot 
finandfile hulp aan slachtoffers van opzetteqke gewelddaden;

Legt aan de eerste en de derde beklaagde elk bovendlen een vergoeding op 
van € 29,30 (KB 27 apri!2007);

Veroordeelt da eerete, (da tweede) en de derde beklaagde solfdalr tot da 
gerechtekosten, in hun geheel begroot aan de zljde van het openbaar 
ministerle op de som van € 207,70.

Houdt de burgeriijlce belangen aan.

Tegen voormeld vonnls ward hoger beroep Ingesteld op:
- is februari 2008 door de eerste beklaagde tegen alia

sohlkklngen ton zljne lasts;
- 15 februari 2008 door de derde beklaagde 1 tegen alia

sohlkklngen ten hare taste;
- 18 februari 2008 door het openbaar minlsterie tegen alia schlkklngen wat 

de eerete en de derde beklaagde voomoemd betreft
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Hat hof hoorde op do open bare tereehtzlttlng van 31 mol 2011 In het
Nederland®:

. do oorsto beklaagde In zfln mlddeten van
verdediging, vertegenwoordlgd door meoator Caroline Da Lepetelro. 
advocaat to Brussel, In do plaats van maester Luc Plessars, advocaat met 
kantoor to Tumhout,

• do derde bakloagde . in haar middolon van vordodiging, bfl
monde van meester Dirk Abbeloos, advocaat to Dendeimonde, In afljn 
hoedanlghold van laothobbor ad hoc,

- hot openbaar minister!®, In zljn vordering, 01] monde van Johanna Erard, 
substltuut-proajreur-flBnaraal.

1. Do hoger baroepen van da oorspronkellJKe eerste en derda beklaagde on 
hot hoger beroop van hat openbaar mhleterie warden tfjdlg en regelmatlg near 
de verm Ingesteld; za zQn ontvankedjk.

2. De foitan cmschreven onder do enlge telastlegglng zljn In hoofde van do 
oorsto beklaagde on do derde beklaagde , voor
zover bewezen, de opeenvolgende en voortgezette uftvoering van eon zslfde 
mlsdadig opzet, dear zl] onderilng varbonden zQn door eenheld van doel en 
verwezenlijking, en maken aldue elechts 66n onkel mlsdrfjf ult waarvan de 
lormljn van verjarlng voor het gehael van de feften, de elk onderilng ntet 
gesohelden zl]n door een langere termfln dan de verjaringstermljn, elechts 
begint te lopen vanaf het laatste felt, dlt Is 22 Beptember2003.

De verjaringstermljn in hoofde van de earete en de derda beklaagde ward 
tljdlg en regelmatlg gestult door een daad van onderzoek of vervolging, 
namelljk op 18 februari 2008 door het hoger beroep van het openbaar 
minister!e tegen de beelissing van de eerste rschter over de strafvordering 
tegen de eerste en de derde beklaagde. Sederfcflen zljn minder dan vijf Jaar 
vertopan. De strafvordermg Is In hoofde van de eerste en de derde beklaagde 
met vervallen door verjaring.

3. Aan de eerste en de derde beklaagde wordt te last gelegd dat zlj een 
woning hebben verbouwd zonder voorataaande vergurmlng. Of daarblj ook de

goedgekeurd bj] konfnkfljk
beslult van 16 maait 1989, met betrekking tot de bouwdlepte op de verdleping 
warden gesehonden omdat de bouwdJepte meer bedroeg dan de 
voorgeachreven 10 meter, client rriet te worden ortderzocht Wei Is hat zo dat 
aohteraf gean regularlserende vergunnlng ton worden bekbmen, precies o.m. 
omwflle van de etrijeflgheid met het gelderide bijzonder plan van aanieg, maar 
dlt brengt nlet mee dat aan de eerste en de derde beklaagde ook wordt te last 
gelegd dat zij hebben verbouwd in strijd met een stedenbouwlomcDge
verordenlng.
Het gewestplan eLd. 7 rtovember 1978 waamaar in de telastlegglng wordt 
vsrwazen. betrsft het gewestplan vastgesteld blj
komnkltjk beslult van 7 november 1978.
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Hof ran beroep te Gant wanflamte tamer, ZDOa/HT/aso- Hot Hr. DE 68.L3.B9se/03 11 7
De telesttegglrtg dlant dan ook als volgt to wordon verbeterd. Waar or staat
Tn cbqu: ^
het vsrbouwan wan eon wonlng In strljd wet de BPA-voorechrftten; 
gelegan !n wooniono votgene hetgewastplan d-d. 7november 1978, 
dlent dlt to wordon geleizen als:

hot verbouwen van sen wonlng zander vcorufgaands verounrino: 
gglBgen In woonzone vofgens hot gewestpten 
vastgosteid by konlnktljk beslult van .7 novembor 1979."

Da aJdus verbeterda telastlegglng hooft betrakking op dezetfde fatten als 
ctegsne die or m do oorspronkenjke dagvaardlng aan ton grondslag flggan on 
de eerste en de dorete beklaagda hebban or zjch op verctedigd.

Telkans hlema spraka te van do tolaotlogglng botroft hot doze totastleoglng 
zoals hlervoor verbeterd.

4. Bij decreet van 27 maart 2009 tot aanpaeslng an aanvulllng van hot 
ruimtalljko plannings-, vargunnlngen- on handhav&igsbaleld wordon onder 
meor do artlkalon 99 on 146 van hat decreet van 18 mol 1699 houdende de 
orgarisatle van de mimtefljke ordenlng (hlema: Stedenbouwdocreet 1999) 
gewjjzigd. In ultvoering van artikel 110 van hot aan passings- on 
aanvulUngsdacreet warden de diverse wljzjgingan aan hot Stedenbouwdecreet 
1999 gacodrdlneerd WJ besluit van de Vlaamsa regerfno van 15 mol 2009 
houdende codrdlnatie van de dacroetgeving op de rulmtelljke ordenlng. Doze 
coflrdlnatie draegt als opschrift “Vlaamsa Codex Ruimtelljke Ordenlng" 
(hlema: VCRO). Dlt gecofirdtneerde decreet Is in working getreden op 1 
September 2009.

De onder de enlge telastlegglng te last gelagde feitelljko gedraglng, nl. hot 
verbouwen van een waning zorater voorafgaande vergunning, maakte In de 
periods van hot te test gelegde felt een Inbreuk uK op artikel 99, § 1, 1* 
Stedenbouwdecreet 1999, strafbaar gesteld door de artlkelan 146, eersta lid, 
1", en twaede lid, 147 an 149 Stedenbouwdecreet 1999. Sadert 1 September 
2009 maakt dft een Inbreuk uit op artikel 4.2:1, 1\c) VCRO, strafbaar gesteld 
door de artlkelen 6.1.1, eerste Kd, r, en tweede lid, 6.1.3 en 6.1.41 VCRO.

De straf thane bepaald voor het mtsdrijf is dezetfde als die weike ten tQde van 
het mtedrijf was bepaald.

5. Od 22 September 2003 ward door de lofcale polltla van de Polltiezone
vastgesteld dat op het adres een wonlng

ward verbouwd zonder voorafgaande etedenbouwkundlae vemunning. De 
wonlng waa/is elgendom van de eerste bekfaagde en zijn
echtgenote (de oorspronkelijke thans nlet meer In de zaak zijnde tweede 
beklaagde i. De eerste beklaagde Is ook de zaakvoerder van da
derde beklaagde, de wat staat voor

Voigens de eerste beklaagde etartten de verbouwlngswetken In 1999 en op 
datum van de eerste poilttonele vaatatelDngen (22 September 2003) waron zij 
nog steeds aan de gang omctet er mat tussenpozan gewerkt ward. Op 22 
September 2003 warden da warken atn gefegd. Voor de verbouwingswaiken 
ward geen vergunning aangevraagd, wat door de aerate beklaagda ook nlet 
word* betwlst, en er ward geen architect geraadpleegd. Het staat altfus vast 
dat in de geTncrimlneerda pertoda, zijnde van 17 november 2000 tot en met 22 
September 2003, de wonlng ward verbouwd zonder voorafgaande vergunning.
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PaflinaBvanll 7
Tevans staat vast dat da vBrbouwtogswerken gebeurtian to opdracht van da 
eerste beklaagde, die dit overmens niet betwist, an cfit mat tnstemmtng an 
(Delating van da oorspronkafijke reads definitlef varoordaride twaada 
beklaagde, an dat zb warden uilgevo&rd daor da derda baMaagde. WaUswaar 
batwlat da laatnebbar ad hoc dat da da werken hoaft uttgevoerd,
maar dit verweer vlndt gaen enkele ataun In da gag evens van hat stratdosster. 
Niet alleen vertdaarde da eerste bekiaagda, da zaakvoerder van da derda
baWaaoda, m

Ikt
ultaevoord doer da

ik utt tal van voorgalagda facturen (zle da In hat 
rood genummerde stukken 15 tot an mat 42 van hat strafdosalar). Door da 
werken to habban ultgevoerd heeft da derda bekiaagda rachtstraeka aan da 
ultvoering van hat mtedrijf meegewerkt an haeft zlj door eniga (toad tot eto 
ultvoering zodanige hulp vartaand dat hat mlsdrijf zonder hear bljstand niet 
had kunnan worden gepleegd. Da omatandigheld (tot da derda bekiaagda 
gaan eigenaar of huuider to van hat on roe rend goad an dat zlj ergeen zakelljk 
reoht op heeft, dost in daze gegeven omstandigheden aan haar 
strafrechtefijke verantwoordelljkheld nteta af.

Da wot van 4 mal 1999 tot Invoerfng van de strafrechtanjke 
verantwoordalljkfieid van rachtsparsonen to in werking Binds 2 juH 1999. Vanaf 
deza datum to een rechtspersoon strafrachtBlijk verarrtwoordelijk voor 
mlsdfljven die hetzfl aan Intrinslek verband habban met de verwezanlljklng van 
zljn doel of do waamemlng van zljn belangen, of die, naar blijkt utt da concrete 
omstandigheden, voor zljn rekenlng zijn gepleegd. Wannaar de rechtspersoon 
verantwoordelQk gesteld wordt ultsluitend wage ns het optreden van een 
gefcterrtiflceerde natuurfljke peraoon, kan enkel degene die de zwaarate tout 
heaft begaan worden varoordaeld. Cumutotie in de vervolglng an veroordeiing 
van rechtspersoon en natuurlljke peraoon to evenwei mogetjjk indlen de 
gaTdentiftoeerde natuurfijke peraoon de tout wetena en vyillens heeft gepleagd.

Uit de concrete omstandigheden bfljkt dat de eerste beklaaade
door wlens toedoen da derde beklaagde de In de

pariode van 17 novembar 2000 tot an met 22 September 2003 handelde, 
bewust en button eike dwang, dit Is waterw en wfiiens, heeft gehandeld to 
strijd met de be paling an van het Stedanbouwdecreet 1999. Het onder da 
teiastlsgglng omschreven mlsdrtjf heeft een Intrinslek verband met de 
verwezenlljkJng van hat doel of de waamemlng van da balangan van (to 
rechtspersoon die o.m. tot doel heeft de aannemlng van meteel-,
bouw-, ruwbouw- en betonwarken, en da algemene bouwondemamlng to 
nieuwbouw en renovatle, en zijn, naar bfljkt utt de concrete omstandigheden, 
voor dlens rekenlng gepleegd. Het te last gelegde mlsdrtjf to de vermootschap 
toerekenbaar. De derda beklaagde Is dan ook samen met de eerste 
beklaagde strafrechtefljk verantwoordefljk voor het haar te
last gelegde mtedrijf.

Ook da verzwarende omatandigheld dat hat mtodrljf gepleegd ward door een 
professloneel, to daze door personen die to de uitosfenlng van hun beroep of 
activftaft onroerenda goederen bouwen, is to hoof da van de eerste eh (to 
derda bekiaagda bswezen. De dsrde beklaagde heeft Inuners ale
maatschappeljjk doel bouwwerken In de mime zfn van het woord en da eerste 
beklaagde to zaakvoerder van tf t bectojf. De doelgro8p van de verzwarende 
omsiandlghold van de professloneel to zeer rulm. Voor hat aanwezig zjjn van 
da verzwarende omstandlgheld Is niet verefst dat de bektaagden dit uteluftend 
ale beroep door en volsteat enlge actlvltslt op dit vtak. Dit slaat ook op de 
zaakvoerdors en/af bestuurdera van een vennootschap die een doel van 
aankoop, verkoop, baheer, of bouw van onroerand goad habban. Ten 
onrachte dan ook betwist de eerste beklaagde voor hat hot dat deza 
varzwarende omstandfgheld in zijne hoofde zou bewezen zijn.
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na 7 van 11 7
______ ____________ hat opsporingsonderzoek en dot& hat dhderaek op de
terechtzffling van hot hof is de talastiegglng, mat inbegrfp van de verzwarende 
omatandlgheld, derhalva in hoofde van de estate beklaagde

en de derde beklaagde voor het hof net ate voor de
eerste rechter naar els van recht bewezen.

6.1. De feiten die aan de bewszen verklaarde talastiegglng ten grondslag 
llggsn zijn in hoofcfe van de eerste en de derde beklaagde de ultlng van een 
zaffde mlsdadlg opzst en maken voor teder van hen alechts 46n mtedrijf ult 
zodat ingevolge artikel 65 van het Strafwetboek voor doze samen slechta iftn 
straf aan elk van betels bskteagden dlent te worden opgelegd.

6.2. De eerste en de derde beklaagde hebben ate profesatonalen wetens en 
wlflens een wederrechtelijke toestand tot stand gebraebt Het belang van da 
gemeenschap MJ de naleving van de voorschriften die een goede ruimtelflke 
ordening beogen, hebben zi] ondergeschikt gemaakt aan hun pereoonlflke 
en/of ftnandSle beiangen.
Slachts een gsldboete zoate door de eerste rechter opgelegd, deals met 
uitstei, 2ou daarom voor elke beklaagde voor de bewezen verklaarde 
talastiegglng een paeeende beetrafftng zijn, noodzakeiljk ook am daze 
beklaagden te doen inzisn dat zQ zich In de toekomst aan de decretale 
voorschriften ter zake efienen te houden.

Evenwel dient het hof, zelfs ambtshalve, te onderzoeken of de rebelIjke termijn 
ward overschreden en desgevaliend rekening te houden met die 
overschrijdlng van de redelljke termijn (mlskennlng van artikel 6.1 van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot beecherming van de rechten van de mens 
en de fundamenteie vrijheden, hiema EVRM genoemd).
In strafzaken heeft de vereiste van de redelljke termijn tot doel te varmQden 
dat de beklaagde alto lang m onzekerheld verkeert over de ultkomst van de 
etrafvervolgtog.

Ult de atukken van de rechtspleging bnjkt dat de procedure vansf de eerste 
vastetellingen (22 September 2003) een aanvaar&aar verloop kendo tot en 
met het bestreden vonnte van 1 februarf 2008, dat de eerste en de derde 
beklaagde op 15 februari 2008 en het openbaar mlnteterle op 18 februari 2008 
hoger beroap hebben aangstekand tegen het vonnte van 1 februari 2008 en 
dat er tussen het instenen van de hoger beroepen en de IntoldlngzitHngvoor 
dHt hof (31 met 2011) een perlode van inactfvftelt was van bljna drla jaar en vler 
maanden.
Alleen at die lange perlode van: InacWrteil, die niet aan de eerste en de derde 
beklaagde te wljten te. brengt mee dat het hof van oordeel te dat de artikelen 
0.1 EVRM en 14.3.C van het IntemationaaJ Verdrag Inzake burgerrechten en 
politfeke rechten (IVBPR), votgena dewsOca eenieder die wegens een 
strafbaar felt wordt vervolgd het recht heeft op behandellng van zijn zaak 
"blnnen een redelljke tsrmljrf (EVRM) en op een bereebtfng erven bonder 
onredelijke vertraglng’ (IVBPR), warden geschonden dooidat de redefijke 
termijn werd overschreden en er een onredelijke vertraglng is geweeet 
Krachtens artikel 13 EVRM hebben de beklaagden dan ook recht op een 
daadwerkolijke rechtshulp voor het hof, dat een pasasnd rechtsheretel moot 
bleden.
Daze verdragsbepallngen geven echter niet aan welke gavolgen het hof dent 
te varWncfen aan deza vaststelllng; Inzonderheld bepalen voormetde 
verdragen niet dat da sanctle het verval van de strafvorderlng zou moeten zijn. 
Deze verdragsbBpaJlngen, noch enlge andere Internationale of nationale 
rechtsregel voorztan In de niet-ontvankelijkheld, de nlet-toelaatbaarheid of het 
verval van da strefvordering ate enlg mogelijke sanctie voor de vaatgestelde 
overschrijdlng van de redelljke termijn en onredelijke vertraglng. De 
overschrijdlng van de redelljke termijn en de onredelijke vertraglng, waarblj er
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6 van 11

aanadai aanwilzfng is dai die dB sltuatle van de bskifiagden nadellg zou 
hebben beTnvloed op het vlakvande bewljsleverlng of op de ultoefenlng van 
het recht van vardediglng, zljn nlet zodantg dat zi] daartoe zpuden moeten
lelden. „ _ ^
NIettemin berokkent het onredelljk lang uttblQvsn van een definMeve 
varoordellng op zich inch een bepadds aohade die voor heratei In aanmerWng 
komt De overechrtjcfing van de redal(|te termfln levert op rich Immers een 
krenWng op van een aan de beklaagden door artlkel 6.1 EVRM en 14.3.C 
IVBPR verleend tundamenteel recht.

7

Gelet op het bepaalde In artlkel alter van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Stfafvorderfng kan het hot ztoh beperken tot het uttspreken van 
een strat onder het minimum of zeffa, wanneer het hof zou oordefen dat een 
bestrafflng In de gegeven omstandigheden nlet langer verantwoord zou zljn, 
het uftspreken van de varoordellng blj eenvoudige achuldlgverktaring.
Naar het oordeel van hat hof brangt de aard van da bewezen verklaarda 
telasttegglng mae dat, nfettegenstaande het onverantwoord long eanslepen 
van da zaak In gread van beroep, nlet alleen de vaststetilng van da schuid nog 
noodzakalljk Is, maar dat tevens aan bestrafflng maatschappelijk volkomen 
verantwoord bfljft.
Het hof la van oordeel dat de schada Ingevolga hot onredelljk lang ultblijvan 
van de uftepraak In graad van tweede aanleg hler paasand an voldoenda 
wordt herstetd door da bastraffing (fie zou .zfln opgelegd Indian da redefljke 
termijn nlet was overschraden (zie hoger) te mlldaran in die zln dat da 
geidboata die aan da aerate an de derda beklaagde wordt opgelegd mat 
toepassing van aitikal 21 ter van de Voorafgaande Thai van hot Wetboek van 
Strafvordaring telkens wordt herteld tot € 1.000.

Aan de aerate beklaagde kan varder, ru hlj daartoe In de
voorwaarden verkeert, de gunst van hat uitstel van de tenuttvoertegging van 
de hem opgelegde geidboata verleend worden In da mate en voor de duur 
zoats hlama bepaald. De straf, opgelegd aan daze beklaagde, gaat Immers (te 
vijf Jaar gsvangenisstraf nlet te bovan en hlj ward tot op heden nog nlet 
veroordeald tot een crlmlnele straf of een hoofdgevanganlsstraf van meer dan 
twaalf maandan. Het Is daarenboven te verwachten dat de huldlge 
varoordellng de aerate beklaagde zal aanzatten zich aan dargefijke felten nlet 
meer echuldig ta maken.

Ook aan de derda beklaagde kan nog ds gunst van het uitstel
van de tenuitvoarleggtng van de haar opgaiagda geidboata verleend worden 
In da mate en voor da duur zoaJs hlama bepaald. De straf, opgelegd aan deze 
beklaagde, gaat een geidboata van € 120.000 nlet te bovan en zij word tot op 
heden nog nlet veroordeeld tot een geldboete van €24.000. Het le 
daarenboven te verwachten dat de huldlge varoordellng deze beklaagde zal 
aanzatten zich aan dergeDJke felten nlet meer eohuldlg te maken.

7. Het bewezen mfedrljf ward gepleegd deals v66r, deals na 31 december 
2001, doch v66r 1 maart 2004, zodat eike geldboete, ultgsdrukt In euro, met 
40 opdedemen moat worden vsrhoogd.

8. De aerate en de derde beklaagde dlenan elk els veroordaside tot een 
correctionala hoofdstraf te worden verpllcht tot het betalen van de bljdrage tot 
financiering van het bQzonder Ponds tot hulp aan de slachtotfera van 
opzettefijke gewelddaden en aan de occasional reddere die sedert 17 
december 2005 € 25 bedraagt en dlent vermeerderd te worden met 45 
opdedemen tot €137,60, ongeacht de datum van ds bewezen verklaarda 
fatten; deze bljdrage heeft een eigen aard en Is geen straf.
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7
ft BJ] arrest nr. 188520 van de Raad van State van 17 december 2008 (BA 2 
februarl 2009) ward he! konlnkfljk bealult van 27 aprfl 2007 houdeitde 
aloemeen redement op de gereohtekosfcen In strafzaken vomietlgd, zodat da 
bepailngen van hot konlnklljk besluit van 28 december 1950 houdende 
algemeen reglemerrt op de gerechtskosten In etrafeaken, zoate gswljzigd door 
da artfketen 1 an 2 van hat konlnklljk besluit van 11 december 2001 
betreffende de invoarlng van de euro in de regelgevlng Inzake Justus, van 
toepassing bfijven. Krachtons art 91,2° ltd van dit konlnklljk beelult bedraagt 
de vasto vergoeding thane na Indexatie €31,28 (toepasslng van artlkel 148 
van hat koninkigk basJult van 28 december 1650, indaxatfe conform de Inhoud 
van de mlnlsterttle omzendbrlef nummar 131 bfe (B.S. 16 februarl 2011)).

10. Blj brief van 18 oktober 2004 met bljiage (zre stukken 26, 28 en 27 In 
onderkaft 1 van bet atrafdosaler) leldde hot college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente zljn herstelvordering, strekkende tot het 
ultvoeren van aanpassingswerken conform de voorschrlften van het

blj het parket In.
By met van 5 januari 2007 llet de gewesteltjk stsdenbouwkundlg Inspecteur 
aan de procure ur des Konlngs te Dendermonde kennen dat hij rich aansloot 
blj de vordering van het college van burgemeester en schepenen. Tevens 
wordt door de gewesteflfk stedenbouwkundtg inspecteur de varbeurte van een 
dwangsom gevorderd blj nlet naleving van het bevel tot staken van het strljdlg 
gebruik.

Ult de brief van de gewestelqk stedsnbouwkundig inspecteur van 6 juO 2009 
blQkt evenwel dat Inmlddele de aanpassingswerken werden ultgevoerd (de 
bouwdlepte op de verdleplng word teruggebracht op 10 meter) en dat da 
constructs op de verdleplng ward aangepaet aan de bouwvergunnlng die op 
28 januari 2008 ward verleend. De herstelvordarina van het college van 
burgemeester an schepenen van de gemeente en de heretelvordering 
van de gewestelljk stsdenbouwkundlg Inspecteur. met Inbegrtp van de 
vordering tot verbeurte van Ben dwangsom, zljn derhaive thane zonder 
voorworp.

11. Rekening houdend onder meer met het groot tijdsverioop aedert de feiten 
en de afwezlgheld van enlge aanwijzing In andere zln, zljn er klaarblljkelljk 
geen burgarSJke beiangen die nlet in staat van wijzen zouden zljn, zodat, 
andere dan de eerete rachter besllste, ambtshalve geen burgerlljke beiangen 
meer dlenen te worden aangehouden.

OP DEZE GRONDEN,
hot hof, reehtsprekend op tegenspraak,

Gelet op da arUkelen hiervoor aangehaald en op de artlkelen:
- 2,5,7,7bis, 38,39,40,41,41tts, 50,65 en 66 van het Strafwetboek,
• 21 fsrvan de Voorafgaanda Tltel van hat Wetboek van Stratvordering,
- 162, 182,184,185,19ft 190tor, 194,195,199, 200, 210 en 211 van het 

Wetboek van Strafvordering,
- 11 van de Bfjzondere Wet van 8 Augustus 1980, zoais gewijzigd door 

artlkel 5 van de Bljzondere Wet van 16 Juli 1993,
• 2 van da wet van 26 Junl 2000 betraffande de Invoering van de euro In de 

watgevfng de beferekking heeft op aangelegsnheden als bedoeid In artlkel 
78 van de Qrondwat,
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- 5 van het decreet van 7 deoamber 2001 tot regellng 
van de Inhering van de euro In de Vfaamse ragelgevlng,

• 1 van de wet van 5 maart 1952, zoato gewljzigd door artfkal 1.2® van de 
programmawet van 24 decamber 1993 en door artlkel 36 van de wet van 7 
februarl 2003 houdende verechlllende bepallngen Inzake 
verkeersveltigheW,

- 28 en 29 van de wet van 1 augustua 1986 houdende flscale en andere 
bepalingen, zoals gewtjzigcl door artlkel 3 van de programmawet van 24 
december 1983, door artlkel 23 van hat koninklljk beslult van 19 december 
2003 an door artlkel 1 van hat koninklljk beslult van 31 oktober 2005,

- 91 a). 2 van het kontnklljk beslult van 28 december 1850, zeals gewljzlgd 
door artlkel 1 van het koninklljk beslult van 23 december 1893,

- 1 van hat konlnkiljk beslult van 11 december 2001,
- 24 van de wet van 15 junl 1935 op het gebrulk der talen In gereohtszaken.

Verklaart da hoger beroepen van de eerete beklaagde en
de derde beklaagde en het hoger beroep van het open bear
minlsterle tegen de beetleelng van de eerete rechter over de etrsfvorderlng 
tegen de eerete en de derde beklaagde ontvankeHjk en er ten grande over 
besllssende:

Wijzlgt het vonnie In de mate dat het le beetreden als volgt

Verbetert de teiastlegglng als hlervooronder randnummer 3 nader bepaald.

Veroordeelt de eerete beklaagde 
teiastlegglng tot een geldboete van € 1.1 
aldus gebracht op e 6,000.

voor de bawezen 
verhoogd met 40 opdeclemen,

Zegt dat blj gebreke van betallng blnnen de wettelQk bepaalde termljn de aan 
de eerete beklaagde opgelegde geldboete van € 1.000,
vermeerdard met 40 opdeclemen, aldus gebracht op € 6.000, zal mogen 
vervangen warden door een vervangende govangenlestraf van 90 dagen.

Verteent uitstel van da tenultvoerleggfng van dlt arrest gedurende een termljn 
van drfe jaar, evenwel uHaluitend voor vier/vljfden van de geldboete van 
€5.000 en van de veivanoende qevangenlsstraf van 90 dagen waartoe de 
eerete beklaagde wordt veroordeeld.

Veroordeelt de derde beklaagde voor de bewezen teiastlegglng
tot een geldboete van € 1.000, verhoogd met 40 opdeclemen, aldus gebracht 
op € 5.000.

Verleent uitstel van de tenuftvoerteggtng van dlt arrest gedurende een termljn 
van drte jaar, evenwel ultsluitend voor vier/viffden van de geldboete van 
€ 6.000 waartoe de derde beklaagde wordt veroordeeld.

Legt de beWaagden in elk de verplichtJng op
een bedrag van € 25,00, verhoogd met 46 opdeclemen, aldus gebracht op 
e 137,50, te betalen blj wijze van bljdrage tot de Onanolering van het bl]zonder 
Fonda tot huip aan de alachtoffere van opzsttelljke gewelddaden en aan de 
occaslonele redders.

Veroordeelt de beklaagden en , hoofdelljk met
de oorepronkeUJke tweede beklaagde tot de kostan in eerete aanleg gevallen 
aan de z|]de van het openbaar minlsterle en In hun geheel beg root op 
€ 207,70.
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Veroordesit de baWaagden on
kostsn m doze Instantle geyalton aan do zijde van hot opsnbaar minlstarto on 
In him gehael begroot op €188,77,
(Koaten hocar beroaa: arechrfft tuaaenvonnis: 17,10 sum + afechrSt vorwls: 34J!0 
euro + cpstelrecht 2 x 30,00 sura + axpedMerechb 3 x 2£5 euro ♦ dsgvaardlng 1° 
beklaagdB: 37,77 euro ♦ dagvaarding 3* beMaagdr. 33,08 euro » subtotaafc 180,70 
euro +10 % op het geheefc 18,07 sure • totaal: 198,77 euro).

Veroordeeit do beklaagden en lader tot
betaRng van da vasts vergoeding van € 31,28.

Stelt vast dat de herstetvorderino van het collage van burgameeeter en 
schepenen ran de gemeente en de herstelvordering van de
gewestefljk stedentrouwkundlg Inspacteur, met Inbegrfp van de vorderlng tot 
verbeiurte ran een dwangsom, mane zonder voorwerp zi]n.

OH arrest Is gewezen door 
correctlonele kamer, 
samengesteld ult:
- Erik Van de Sljpe,
- Philippe Janssen,
- Werner Coudyrar, 
en bljgestaan door
- Marieen Uppevelde,

het hof van beroep te Gent, zaventtende

wn. kamervoorzltter, raadsheer;
raadeheer, 

plaatsvervangand raadsheer;

grfffter;

en na ondertekening door voomoemden, ultgesproken in openbare 
terachtzftUng, door de zeventlende correottonele kamer bQ het hof van beroep 
te Gent, op 20 September 2011, 
door.
- Erik Van de Sijpe,
In aartwezighaid van het openbaar mlnisterie:
- Pascale Ctauw,

wn. kamervoorzltter, raadsheer; 

substlhiut-procureur-flaneraal;
en bljgestaan door 
- Marieen Uppevelde, griffler;

M. Uppevelde E.VandaSqpe
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