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2021/PGG/ 883 - 2021/VJll/432 

Not.nr. GE.66.RW.200037 / 16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR 

voor het grondgebied provincie 

t egen 

1. nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

geboren t e 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

op 

met maatschappelijke zetel te, 

- beklaagde -

(ON 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek: 

"A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning -
feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met verzwarende 
omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, 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, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand 
gehouden, 

namelijk 
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op het terrein gelegen te 

onderneminasnummer 

p.3 

kadastraal gekend als 
eiaendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald een container met afdak te hebben opgericht 
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014, op een niet 
nader bepaalde datµm (st. 57) 
door 

B gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met 
verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten 
het geval bedoeld in artikel 6.1.1 . lid 3 van dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te 

ondernemingsnummer 

kadastraal aekend als 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van kranen en 
graafmachines met toebehoren, autowrakken, hout, afbraakmaterialen, betonklinkers, 
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houten kisten, paletten, metalen liggers, een half doorgezaagde tank, containers met 
afbraakmaterialen, enkele hopen steen, betonelementen, herashekken, 
signalisatiemateriaal, een garagepoort, een container, ramen en deuren, autobanden, een 
metalen tank 
(art. 4.2.1., 5°1 a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °1 en 3 Vlaamse Codex Ruimt_elijke 
Ordening) 
met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te 
door 

in de periode van 19 april 2016 tot en met 22 fe.bruari 2017 

C gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met 
verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten 
het geval bedoeld in artikel 6.1 .1. lid 3 van dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te 

ondernemingsnummer 

kadastraal aekend als 
eiaendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van kranen en 
graafmachines met toebehoren, autowrakken, hout, afbraakmaterialen, betonklinkers, 
houten kisten, paletten, metalen liggers, een half doorgezaagde tank, containers met 
afbraakmaterialen, enkele hopen steen, betonelementen, herashekken, 
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signalisatiemateriaal, een garagepoort, een container, ramen en deuren, autobanden, een 
metalen tank 
(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te 
door 

in de periode van 23 februari 2017 tot 1 maart 2018 

D gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 maart 2018 met verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, 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 terrein gelegen te 

ondernemingsnummer 

kadastraal gekend als 
~iaendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van kranen en 
graafmachines met toebehoren, autowrakken, hout, afbraakmaterialen, betonklinkers, 
houten kisten, paletten, metalen liggers, een half doorgezaagde tank, containers met 
afbraakmaterialen, enkele hopen steen, betonelementen, herashekken, 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - - p. 6 

signalisatiemateriaal, een garagepoort, een container, ramen en deuren, autobanden, een 
metalen tank 
(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 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) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1 . § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te 
door 

in de periode van 1 maart 2018 tot en met 31 mei 2019 

E gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 
september 2009 tot en met 22/ebruari 2017 met verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te 

ondernemingsnummer 

kadastraal gekend als 
eiaendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van 
vrachtwagens, aanhangwagens, auto's 
(art. 4.2.1 ., 5°1 b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °1 en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
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----------------------

vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te 
door 

in de periode van 19 april 2016 tot en met 22 februari 2017 

F gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 23 
februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 
hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in 
artikel 6.1.1. lid 3 van de voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op het terrein gelegen te 

onderneminasnummer 

kadastraal aekend als 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van 
vrachtwagens, aanhangwagens, auto's 
(art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1 .1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1 °1 a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
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(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
Te in de periode van 23 februari 2017 tot 1 maart 2018 
door 

G gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 
maart 2018 met verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 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 terrein gelegen te 

ondernemingsnummer 

kadastraal gekend als 
eiaendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van 
vrachtwagens, aanhangwagens, auto's 
(art. 4.2.1., 5°, b), 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 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. Jid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
Te in de periode van 1 maart 2018 tot en met 31 mei 2019 
door 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdel ing Gent, kamer G30DI, besliste 
bij vonnis van 16 feb ruari 2021 op tegenspraak als volgt: 
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"STRAFRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F, Gen E, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van 24.000 euro, zijnde 
3.000 euro vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis 
hoofdgevangenisstraf en voor 12.000 euro, zijnde 1.500 euro 
opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

voor de opgelegde 
vermeerderd met 70 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 50 euro. 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B, C, 0, E, F, G en E, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 40.000 euro, zijnde 5.000 euro vermeerderd met 70 
opdeciemen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 8.000 euro, zijnde 1.000 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 
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Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 50 euro. 

Gerechtskosten 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot op 135,60 euro. 

HERSTEL VORDERING 

Beveelt op vordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur het herstel op de 
oercelen aeleaen te kadastraal gekend als 

door het volledig saneren van het terrein door het verwijderen van alle gestapelde 
materialen en materieel, de container met aanpalend afdak en de groene boogloods; alle 
verhardingen, behoudens de strikt noodzakelijke toegang naar de betonnen werkplaats, ... 
(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein én het staken van het 
strijdig gebruik van het perceel in functie van aannemingsactiviteiten. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 maanden vanaf heden. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel in hoofde van elke veroordeelde zijnde in hoofde van ?n in 
hoofde van ten voordele van de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur. 

Te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 12 maanden vanaf de dag waarop dit 
vonnis in kracht van gewijsde treedt (dit is een uitvoeringstermijn en geen respijttermijn zoals 
bedoeld in art. 1385bis, 4e lid Gerechtelijk Wetboek). 

Zegt voor recht dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester, 
indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4 §1 VCRO, op kosten van de 
veroordeelden. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 11 
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1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
16 maart 2021 door de beklaagde 
16 maart 2021 door de beklaagde 
23 maart 2021 door het openbaar ministerie. 

1.3 Verzoekschriften in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering werden ingediend 
op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent , op: 

16 maart 2021 door de raadsman van de beklaagde 
16 maart 2021 door de raadsman van de beklaagde 
23 maart 2021 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszit ting van 10 september 2021 (inleidingszitt ing) werden bij toepassing van 
de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen 
vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de rechtszitting van 25 februari 2022. 

Partijen die een conclusie neerlegden, deden dit tijdig. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare recht szitting van 25 februari 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
meester 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
en meester beiden advocaat met kantoor te 

Gent, 

- de beklaagde 
vert egenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

n haar middelen van verdediging, 
en meester beiden 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 

- de eiser tot herstel wordt niet vertegenwoordigd. 

De zaak werd voor slu iten van de debatten gesteld op de rechtszitting van 5 mei 2022, 
waarop de zaak in dezelfde staat werd uitgesteld naar de rechtszitting van 16 juni 2022. 

Op de rechtszitting van 16 juni 2022 werden gehoord in het Nederlands: 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester voor meester 

allen advocaat met kantoor te 

- de beklaagde 
vertegenwoordigd door meester 

beiden advocaat met kantoor te 

en voor meester 

in haar middelen van verdediging, 
in eigen naam en voor meester 
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- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 

- de eiser tot herstel vertegenwoordigd door meester voor meester 
beiden advocaat met kantoor te 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 16 februari 2021 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden t ijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

De grievenformulieren werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde nauwkeurig de beslissingen 
over de schuld, de st raf en de herstelvordering als grieven. De grief over de procedure is met 
de enkele vermelding van de reden "rechten van verdediging" geen nauwkeurige bepaalde 
grief. Hieruit kan immers niet worden opgemaakt door welke beslissing over de procedure 
volgens de beklaagde zijn rechten van verdediging zijn geschonden en in welke zin hij zo'n 
beslissing wil gewijzigd zien. De vaststelling dat deze grief niet nauwkeurig is, brengt 
nochtans niet het verval van het hoger beroep van de beklaagde mee. Evenmin heeft deze 
vaststelling tot gevolg dat de beklaagde met betrekking tot de schuld niet langer concreet 
zou kunnen aanvoeren dat zijn rechten van verdediging geschonden zijn. 

De advocaat van de beklaagde bepaalde nauwkeurig de 
beslissing over de schuld, de straf en de herstelvordering als grief. Met betrekkine tot de 
grief over de procedure geldt dezelfde vast stelling als voor de beklaagde 

Het openbaar ministerie bepaalde nauwkeurig de beslissing over de straf als grief. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden :n 
en van het openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 

Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

3. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht dat de eerste rechter gaf onder titel "/. Feiten" 
van het beroepen vonnis en maakt dit overzicht tot het zijne, als volgt: 

"/. FEITEN 

Naar aanleidina van een eerdere strafrechtelijke procedure lastens onder meer de 
beklaagden en werd na een zitting 
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van 12 december 2014 de gewestelijke inspecteur verzocht om vaststellingen te doen op de 
percelen gelegen aan de in eigendom toebehorende 
aan de tweede beklaagde 

Op 19 april 2016 stelde deskundige verbonden aan het Agentschap Inspectie 
RWO samen met gewestelijke stedenbouwkundige 
inspecteur bij hetzelfde agentschap, vast dat het grootste gedeelte van het perceel verhard 
werd met steenslag. Op het perceel staan een aantal constructies waaronder een loods 
bestaande uit betonpanelen met metalen zadeldak, een groene metalen boogloods en een 
metalen container waaraan een afdak werd aangebouwd. Verspreid over het terrein werden 
heel wat materialen en materieel aangetroffen dewelke aldaar gestapeld werden waaronder 
kranen/graafmachines, diverse voertuigen waaronder vrachtwagens en auto's en heel wat 
afval waaronder autowrakken, afbraakmaterialen, een half doorgezaagde tank, containers 
met afbraakmateriaal, hopen steen, ... (stuk 4). 

Voor dit alles werden de vereiste vergunningen niet afgeleverd. Foto's van deze vaststellingen 
werden aan het dossier gevoegd (stuk 6-26). Het perceel is gelegen in woongebied met 
landelijk karakter. 

De beklaagde werd herhaalde malen uitgenodigd voor verhoor maar ging 
daarop niet in. De politie nam herhaalde keren telefonisch contact op met de beklaagde 

:?n sprak berichten in op zijn voicemail, maar de beklaagde reageerde daarop 
niet. 

Op 26 januari 2018 lichtte de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur het Parket van 
Gent in van het feit dat zij tot tweemaal toe tevergeefs ter plaatse gingen om een nacontrole 
uit te voeren. 

Met brief van 6 mei 2019 leidde de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 
haar herstelvordering bij het Parket te Gent in. Uit de aldaar beschreven 

historiek blijkt dat de beklaagden op 3 mei 2016 aangemaand werden tot herstel van de 
wederrechtelijke toestand en dat op 16 september 2016 de raadsman van de beklaagden liet 
weten dat een regularisatiedossier ingediend zou worden, maar er werd daaromtrent niets 
meer vernomen. Op 28 maart 2018 ontving de inspectie RWO een melding van 

_ dat zij door de eerste beklaagde werd aangesproken om hem bij te staan bij de 
problematiek op zijn terrein. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur antwoordde 
hierop nog diezelfde dag dat een herstelvordering in opmaak was en dat het parket 
aandrong. Er werd tevens duidelijk gemaakt dat de beklaagde alsnog het nodige kon doen 
voor het aanvragen van een planologische oplossing of vergunningen kon aanvragen. Op 10 
januari 2019 vernam van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
dat er geen initiatieven tot regularisatie door de beklaagden werden ondernomen. 

Aangezien de toestand volgens de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur niet vatbaar is 
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voor vergunning, werd het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand gevorderd, 
meer bepaald: 

het volledig saneren van het terrein door het verwijderen van alle gestapelde materiaal en 
materieel, de container met aanpalend dak en de groene boogloods; 

alle verhardingen, behoudens de strikt noodzakelijke toegang naar de betonnen werkplàats 

(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein 

én het staken van het strijdig gebruik van het perceel in functie van aannemingsactiviteiten. 

Uit de motivering van de herstelvordering blijkt verder dat reeds op 5 november 1986 een 
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een werkplaats op het perceel 
geweigerd werd. Uit een luchtfoto van Geopunt van 13 juli 1990 blijkt dat de betonnen 
werkplaats toen reeds aanwezig was. Het perceel werd steeds verder aangepast in functie 
van zonevreemde (aannemings)activiteiten en werd nagenoeg volledig verhard voor het 
stapelen van allerhande materiaal, materieel en afval waardoor de draagkracht van het 
kwestieuze perceel ruimschoots overschreden wordt. De aanwending van het terrein in 
functie van een aannemingsbedrijf is functioneel niet inpasbaar. Het betreft volgens de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur een wederrechtelijke toestand met . een 
voortschrijdend karakter. Het stapelen van het materiaal en materieel heeft substantieel 
bijgedragen tot een visueel steeds drukker en ruimtelijk storend bezettingsprogramma van 
het perceel. 

De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende een positief advies op de 
herstelvordering. De Hoge Raad wijst onder de rubriek toets aan het 
Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening erop dat: "de ruimtelijk meest klemmende 
inbreuk ter plaatse betreft de ongebreidelde opslag van allerhande materiaal, materieel en 
afval in open lucht. Het gewoonlijk gebruiken van het terrein voor het opslaan van allerlei 
materialen, materieel of afval betreft een gewoontemisdrijf Door het voortschrijdende 
karakter van dit gewoonlijk gebruik wordt de plaatselijke ordening alsmaar verder bezwaard, 
zodat vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening de beoogde herstelmaatregel 
noodzakelijk is'~ 

Verder stelde de eerste rechter terecht vast dat de dagvaarding correct werd 
overgeschreven. 

4. De beklaagden vroegen deze zaak te voegen met de zaak 2021/NT/431 lastens hen. 

Er is naar het oordeel van het hof geen reden tot voeging. Uit de toelichting van de partijen 
volgt dat de respectieve zaken betrekking hebben op onderscheiden feiten, op 
onderscheiden plaatsen, in een onderscheiden periode. De huidige zaak slaat op inbreuken 
op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Uit de toelichting van partijen volgt dat de zaak 
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2021/NT/431 slaat op inbreuken op het Materialendecreet. Dat deze zaken allebei op de 
recht szitting van 16 juni 2022 werden behandeld en in beraad genomen is op zich geen 
reden tot voeging. Er bestaat tussen die feiten geen zodanige band die het noodzakelijk 
maakt dat deze met het oog op een goede rechtsbedeling samen worden behandeld en in 
één arrest worden beslecht. 

Het feit dat de beklaagde op 22 oktober 2021 een conclusie neerlegde 
waarvan de inhoud klaarblijkelijk verband lijkt te houden met de zaak 2021/NT/431 (stuk 7, 
kaft rechtspleging voor het hof), brengt evenmin mee dat het hof de zaken moet voegen. 

5. De beklaagde voert aan dat de feiten van de nu beoordeelde telastleggingen A tot en met 
G in tijd en ruimte onlosmakelijk verbonden zijn met de feiten die het voorwerp zijn van het 
arrest van 26 februari 2015 van het hof van beroep te Gent en de huidige feiten een 
voortzetting zijn van de toen beoordeelde feiten. Volgens de beklaagden is er verval van 
strafvordering op grond van non (of ne) bis in idem. 

Van non bis in idem is echter geen sprake. De enkele vaststelling dat het in beide zaken 
inbreuken betreft op "gelijkaardige wetsartikels in de mflieustrafwetgeving" volstaat niet om 
dit vast te stellen. Er is immers een duidelijke cesuur in de tijd. De feiten van het arrest van 
26 februari 2015 die de beklaagden in aanmerking willen laten nemen voor toepassing van 
het non bis in idem-beginsel, dateren van een periode in het jaar 2010. De vroegere 
telastlegging A, voorwerp van het arrest van 2015, sloeg op het oprichten van een container 
met afdak en houdt geen enkel verband met de huidige feiten waarvoor non bis in idem 
wordt ingeroepen. De huidige telastleggingen B tot en met G zijn de enige feiten die een 
band kunnen hebben met de reeds eerder beoordeelde feiten, doch de nu beoordeelde 
feiten situeren zich tussen 19 april 2016 en 31 mei 2019. Deze feiten kunnen niet al 
beoordeeld zijn geweest door het arrest van 26 februari 2015, gezien deze van na dit arrest 
dateren. Bovendien blijkt dat de beklaagden na afloop van de vroeger begane misdrijven 
opnieuw dergelijke feiten hebben gepleegd, zodat er hoe dan ook een cesuur in hun opzet 
was en zij gewoon het plegen van dergelijke misdrijven herbegonnen zijn, wat geen eenheid 
van opzet uitmaakt. Van een zogenaamd voortschrijdende situatie, zoals de beklaagden 
aanvoeren, was geen sprake. 

6. Dat de beklaagde in eerste aanleg gebrekkig zou zijn bijgestaan door zijn 
toenmalige raadsman, zoals hij aanvoert, heeft geen enkele relevant ie voor de beoordeling 
door het hof en bl ijft zonder gevolg voor deze beoordel ing. 

7. Het hof verwijst naar de overwegingen over de schuld van de eerste rechter onder ti tel "//. 
Beoordeling" van het beroepen vonnis en eigent zich deze overwegingen toe als volgt: 

" ll. BEOORDELING 

Tenlastelegging A 
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Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. De feiten zijn echter (nu) 
onder artikel 6.2.1 . VCRO strafbaar gebleven. 

Onder deze tenlastelegging worden de eerste en de tweede beklaagde als mededaders 
vervolgd voor het oprichten van een container met afdak (stuk 11) zonder geldige 
vergunning, in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014; met de 
verzwarende omstandigheid als professioneel ter zake (aannemer). 

Gelet op de gegevens van het strafdossier en in het bijzonder gelet op de vaststellingen van 
de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de foto's waaruit deze onvergunde 
constructie blijkt, zijn de feiten onder deze tenlastelegging bewezen. Ook de verzwarende 
omstandigheid is bewezen in hoofde van de beklaagden gelet op hun professionele 
hoedanigheid als aannemer. De incriminatieperiode is tevens bewezen nu uit de luchtfoto's 
van Geopunt blijkt dat het geviseerde afdak aan de container dateert van de periode 2013 tot 
en met 2014. 

De feiten werden ten andere niet betwist door de beklaagden op de behandelende 
terechtzitting van 19 januari 2021. 

Tenlasteleggingen 8, C en D 

Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. De feiten zijn echter (nu) 
onder artikel 6.2.1 . VCRO strafbaar gebleven. 

Onder deze tenlasteleggingen worden de beklaagden als mededaders vervolgd voor het 
gewoonlijk gebruik van het terrein voor de opslag van kranen en graafmachines met 
toebehoren, autowrakken, hout, afbraakmaterialen, betonklinkers, houten kisten, paletten, 
metalen liggers, een half doorgezaagde tank, containers met afbraakmaterialen, enkele 
hopen steen, betonelementen, herashekken, signalisatiemateriaal, een garagepoort, een 
container, ramen en deuren, autobanden en een metalen tank. 

De vervolgde periode betreft - in acht genomen de diverse wetswijzigingen zoals bepaald 
onder de aanhef van de tenlasteleggingen B, C en D in de dagvaarding - samengenomen de 
periode van 19 april 2016 tot en met 31 mei 2019. 

De vaststellingen in het dossier spreken voor zich. In dit verband steunt de rechtbank zich op 
de diverse vaststellingen van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de foto's die 
deze vaststellingen visualiseren en zeer duidelijk zijn. Deze vaststellingen werden door de 
beklaagden nooit betwist, ook niet tijdens de behandeling van de zaak op de terechtzitting 
van 19 januari 2021. De feiten onder de tenlasteleggingen 8, C en D met de daarin voorziene 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - p. 17 

incriminatieperiodes zijn dan ook telkenmale bewezen. Ook de verzwarende omstandigheid is 
telkenmale bewezen in hoofde van de beklaagden gelet op hun professionele hoedanigheid 
als aannemer. 

Tenlasteleggingen E, Fen G 

Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. De feiten zijn echter (nu) 
onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar gebleven. 

Onder deze tenlasteleggingen worden de beklaagden als mededaders vervolgd voor het 
gewoonlijk gebruiken van het terrein voor het parkeren van vrachtwagens, aanhangwagens 
en auto's met de verzwarende omstandigheid als professioneel (aannemer) ter zake. 

De vervolgde periode betreft - in acht genomen de diverse wetswijzigingen zoals bepaald 
onder de aanhef van de tenlasteleggingen E, F en G in de dagvaarding - samengenomen de 
periode van 19 april 2016 tot en met 31 mei 2019. 

Ook hier zijn de vaststellingen in het dossier zeer duidelijk en voor zich sprekend. De 
rechtbank steunt zich daarbij op de diverse vaststellingen van de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur en de foto's die deze vaststellingen visualiseren. Deze 
vaststellingen werden ten andere door de beklaagden nooit betwist, ook niet tijdens de 
behandeling van de zaak op de terechtzitting van 19 januari 2021. 

De feiten onder de tenlasteleggingen E, Fen G met de daarin voorziene incriminatieperiodes 
zijn dan ook telkenmale bewezen. Ook de verzwarende omstandigheid is telkenmale bewezen 
in hoofde van de beklaagden gelet op hun professionele hoedanigheid als aannemer.'~ 

De telastleggingen A, B, C, D, E, F en G zijn voor het hof voor elke beklaagde bewezen 
gebleven. De telastleggingen worden door de beklaagden ook niet betwist. 

8.1 De beklaagden pleegden de feiten van de telastleggingen A tot en met G elk met een 
zelfde misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek 
voor deze feiten samen elke beklaagde één straf oplegt. 

8.2 De beklaagden zijn professionelen in grondwerken. De verzwarende omstandigheid van 
artikel 6.2.1, laatste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is voor hen van toepassing. 

8.3 De eerste rechter stelde terecht vast dat de decumulregeling van artikel 5, tweede lid, 
(oud) Strafwetboek niet kan toegepast worden omdat het wetens en willens gepleegde 
feiten betreft. Het hof verwij st naar de overwegingen onder t itel "Voorafgaand, 1" van het 
beroepen vonnis en neemt deze over. 
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8.4 Het hof verwijst naar de overwegingen inzake de straftoemeting in het beroepen vonnis 
en maakt zich deze eigen (titel "Il/ Straf' van het beroepen vonnis) . 

De misdrijven veroorzaakten kosten voor de samenleving door de inzet van 
maatschappelijke middelen voor opsporing en beveiliging. 

De beklaagden handelden in professioneel verband en met een economisch oogmerk. 

De beklaagde Wim Van Hecke is bovendien hardleers: hij werd al eerder tot een 
gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld voor onder meer inbreuken op de 
stedenbouwreglementering en trok hier als professioneel geen lessen uit. Ook de 
rechtspersoon werd al veroordeeld voor zo'n misdrijven. 

In beginsel is een strenge bestraffing vereist met het oog op maatschappelijke vergelding en 
voldoende afschrikking. 

Wel voeren de beklaagden terecht aan dat de redelijke termijn in strafzaken is 
overschreden. De beklaagden zijn sinds de uitnodiging tot verhoor van Wim Van Hecke op 26 
september 2016, waaraan hij overigens geen enkel gevolg gaf, onder de dreiging van 
strafvervolging (stuk 36). Tussen deze uitnodiging en het volgende kantschrift van 22 
oktober 2018 verliep meer dan twee jaar, wat een overdreven stilstand in het 
opsporingsonderzoek was. De herstelvordering werd pas op 10 mei 2019 op het parket 
ontvangen. Vervolgens duurde het nog tot 15 september 2020 voor de zaak voor de eerste 
rechter werd ingeleid. Gezien dit arrest pas de eindbeslissing over de feiten is, is er sprake 
van een te lange doorlooptijd. Het betreft echter een overschrijding van de redelijke termijn 
in strafzaken, waarvan de gevolgen voor de beklaagden beperkt bleven. De overschrijding 
had ook geen enkel gevolg voor de uitoefening van de rechten van verdediging. Er zijn geen 
bewijsstukken verloren gegaan daardoor en het tijdsverloop ontnam de beklaagden niet de 
mogelijkheid bepaalde argumenten voor te dragen of stukken aan te brengen. Bovendien 
liet het de beklaagden toe het herstel te real iseren, waarmee het hof in het voordeel van de 
beklaagden rekening houdt. 

Had de redelijke termijn niet overschreden geweest, zou het hof de bestraffing zoals 
opgelegd door de eerste rechter passend hebben gevonden, ook rekening houdend met het 
intussen uitgevoerd herstel. Als voldoende en reëel en meetbaar rechtsherstel voorziet het 
hof een kortere proeftermijn wat betreft het voorziene gewoon uitstel van de 
tenuitvoerlegging, zoals hierna bepaald. 

De aan elke beklaagde opgelegde geldboete is te verhogen met 70 deciemen, nu de met 
eenheid van opzet gepleegde feiten zich situeren na 31 december 2016. 

Voor de natuurlijke persoon zet de hierna bepaalde vervangendè gevangenisstraf hem in 
voldoende mate aan tot betaling van de geldboete. 
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7. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf zijn de beklaagden elk gehouden tot het 
betalen van de bijdrage van 25 euro 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, die een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 euro, 
en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling worden de kosten 
met 10 % verhoogd. 

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, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 
oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

8. Uit het proces-verbaal van 27 mei 2022 van een bevoegde verbalisant ruimtelijke 
ordening van het departement omgeving van de Vlaamse overheid volgt dat het herstel 
volledig werd uitgevoerd, zodat de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur intussen zonder voorwerp is geworden. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt t oepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 
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verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonn is voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op straf gebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A tot en met G 
samen tot een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 3.000 euro, 
verhoogd met 70 deciemen tot 24.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie 
maanden; 

gelast voor de beklaagde voor een termijn van een jaar gewoon uitstel van 
de t enuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf van drie maanden en de helft van de 
opgelegde geldboete van 3.000 euro; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen 
A tot en met G samen tot een geldboete van 5.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 
40.000 euro; 

gelast voor de beklaagde voor een termijn van een jaar 
gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging voor 1.000 euro van de opgelegde geldboete van 
5.000 euro; 

veroordeelt de beklaagden en elk t ot 
betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 
telkens 200 euro als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot 
betaling van een bedrag van 52,42 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van 
de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden 
beta ling van een bijdrage 
t weedelijnsbijstand; 

en elk tot 
van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk 
tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie herbegroot 
op 313,06 euro in eerste aanleg en 216,83 euro in beroep; 
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herstelvordering: 

stelt vast dat de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zonder 
voorwerp is geworden. 
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Kosten eerste aanleg herbegroot: 
Dagv. le bekl.: 
Dagv. 2e bekl.: 

Hypo. lnschr.: 

+ 10 %: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akt en HB: 
Opstelrecht ber.bekl. : 

Dagv. beklaagden: 
Dav. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

· p.22 

€ 27,30 
€ 27,30 
230,00 

€ 284,60 
€ 28,46 

€ 313,06 

€ 63,00 
€ 9,00 

€ 70,00 
€ 27,56 
€ 27,56 

€ 197,12 
€ 19,71 

€ 216,83 

Dit arrest is gewezen t e Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszitting van 28 oktober 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van gri ffier 




