
Arrestnummer 

c·' rlfi - / 2018 

Repertorium nummer 

2018/ 6�:J 
Datum van uitspraak 

2 maart 2018 

Notitienummer griffie 

2017/NT/496 --
Notitienummer parket-generaal 

2017/PGG/837 
2017/VJll/496 

_!-fypothe�aire inschrijving 
Vergunningsregister 

OPSCHORTING 

Aangeboden op 

0 6 MAARl -2018-
NI� 

voor Evelynj{AMAN 
t ché reken lichtige 

Hof van beroep 

Gent 

Arrest 

tiende kamer 
correctionele zaken 

�-
r- COVER D1-DDDD1056646-DDD1-DD1D-D1-D1-� 

llllllllllllll Il lll l lllllllll l llllllll Il llllll lll _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2017/NT/496 - p. 2 

2017 /PGG/837 - 2017 /VJll/496 

Not.nr. DE.66.L4.015576/15 

In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen 

1. nr. J_9{) 

2. nr. oi11 

verdacht van: 

geboren te op 
bankbediende, 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te )p 

bediende, 

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, 
bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vl�amse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
a) het optrekken of plaatsen van een constructie 
op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 

eigendom van geboren te op en van 
, geboren te op beiden wonende te 

, verworven bij aankoopakte van 29 december 2014, verleden door notaris 
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meer bepaald in agrarisch gebied een blokhut met loopvlak op een houten onderstel en 
afgedekt met een zadeldak in golfplaten, alsook een toilethokje in mdf-panelen, te hebben 
opgericht 

Te in de periode van 1 mei 2015 tot 1 juli 2015. 

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

1.1. 

* * * * 

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 27 maart 2017 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank VERKLAART de eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 

hierboven vermelde tenlastelegging; 

De rechtbank GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van de 

beklaagde gedurende een proeftermijn van drie jaar, daar het feit niet van aard schijnt te 

zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 

gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en de 
beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van 
meer dan zes maanden heeft opgelopen en er gronden zijn om aan te nemen dat de 

beklaagde zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor hij werd schuldig verklaard niet meer 

zal schuldig maken. 

Vergoeding 

Legt de eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 

strafprocedure van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken, zoals gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 

2. 
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De rechtbank VERKLAART de tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder 
de hierboven vermelde tenlastelegging; 

De rechtbank GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van de 

beklaagde gedurende een proeftermijn van drie jaar, daar het feit niet van aard schijnt te 
zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 

gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en de 

beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van 

meer dan zes maanden heeft opgelopen en er gronden zijn om aan te nemen dat de 

beklaagde zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor zij werd schuldig verklaard niet meer 
zal schuldig maken. 

Vergoeding 

Legt de tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 

strafprocedure van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeén reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken, zoals gewijzigd bij KB van 13 november 2012 {B.S. 29/11/2012). 

Kosten 

* * * 

VEROORDEELT de eerste en de tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op 
heden begroot op de som van 288,64 euro. 

Herstelvordering 

BEVEELT t.a.v. eerste en tweede beklaagde hoofdelijk het herstel van het terrein in de 
oorspronkelijke toestand gelegen op het perceel te 
kadastraal gekend als door de afbraak van de opgerichte blokhut 

en wc-hokje, verwijderen van alle materialen (inclusief eventuele vloerplaat en 
fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de 

afbraakmaterialen .van het terrein binnen een termijn van 9 maanden na het in kracht van 

gewijsde treden van dit vonnis onder verbeurte van t.a.v. elk van de beklaagden een 

dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 6.1.45. van de VCRO indien de herstelmaatregel 

vrijwillig wordt uitgevoerd, onmiddellijk de stedenbouwkundige inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen, bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs, op 

de hoogte dient te brengen. 
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MACHTIGT voor het geval dat de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in 
de vorige staat wordt hersteld, de stedenbouwkundig inspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen van de stad om ambtshalve in de uitvoering ervan 

te kunnen voorzien. 

ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van 9 maanden enkel aan de hoofveroordeling 

wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Ger. Wb." 

1.2. 
Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op 30 maart 2017 door het openbaar 
ministerie tegen al de beschikkingen. 

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 
Dendermonde, op 30 maart 2017 door het openbaar ministerie. 

1.4. 
Het hof hoorde op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2017 in het Nederlands: 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Jan De Clercq, advocaat
generaal, 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging in persoon, 

de beklaagde in haar middelen van verdediging in persoon. 

De zaak werd in voortzetting gesteld op de terechtzitting van 26 januari 2018 waarop 
werden gehoord: 

2.1. 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Jan De Clercq, advocaat
generaal, 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging in persoon, 

de beklaagde in haar middelen van verdediging in persoon. 
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De verklaring van hoger beroep tegen het vonnis van 27 maart 2017, gedaan op de griffie 
van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werd tijdig en regelmatig naar de vorm 
gedaan. 

Het verzoekschrift houdende de grieven, die tegen het vonnis worden ingebracht, werd 
eveneens tijdig ingediend. 

2.2. 
In het door het openbaar ministerie ingediende grievenformulier hoger beroep, met als 
opschrift "Verplichte en bindende opgave van de grieven tegen het eerste vonnis", wordt 
nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk 
op strafgebied met betrekking tot de strafmaat (aankruising rubriek 1.4), waarbij werd 
gespecificeerd dat "De door de eerste rechter opgelegde straf is te laag (opschorting) voor 

wat betreft de tenlastelegging A ten aanzien van en " 

2.3. 
Het hoger beroep van het openbaar ministerie werd tijdig en regelmatig naar de vorm 
ingesteld en is ontvankelijk (artikelen 203-204 van het Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van het hoger beroep 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. 

2.4. 
Aangezien er in het voormelde grievenschrift geen grieven worden ingebracht tegen de 
beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de schuldigverklaring van de eerste 
beklaagde en de tweede beklaagde 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 ambtsh.alve enige grief op te werpen, ligt de 
schuldvraag met betrekking tot de telastlegging A in hoofde van de beide beklaagden niet 
voor aan het hof en staat het ingevolge het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeli.ng Dendermonde, van 27 maart 2017 vast dat de beklaagden 

en elk schuldig zijn aan de hen onder de telastlegging A te last 
gelegde feiten. 

2.5. 
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De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor te Dendermonde Il op 16 
december 2016 conform artikel 6.2.1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 2009 (zie stuk 2 van 
het strafdossier). 

De dagvaarding werd ook ingeschreven in het vergunningsregister te 
december 2016 (zie stuk 2 van het strafdossier). 

3. 

op 13 

Wat de relevante feitelijke gegevens van de zaak betreft verwijst het hof naar de 
uiteenzetting van de eerste rechter onder randnummer "3.1. De feiten" van het bestreden 
vonnis, ziet deze hier als herhaald en maakt ze tot de zijne. 

Het hof voegt eraan toe dat op de terechtzitting van het hof van 26 oktober 2017 de 
behandeling van de zaak in voortzetting werd gesteld op de terechtzitting van 26 januari 
2018 teneinde de beklaagden in de gelegenheid te stellen het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand uit te voeren. 

Uit een navolgend proces-verbaal van vaststelling van 16 januari 2018 van 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, blijkt dat de constructies waarvan sprake in de 
herstelvordering werden afgebroken en de afbraakmaterialen werden verwijderd, waarmee 
de wederrechtelijke toestand werd tenietgedaan. Uit de twee bij het proces-verbaal 
gevoegde foto's blijkt zulks eveneens (zie stuk 6 van de procedurekaft voor het hof). 

4. 
De beide beklaagden vragen elk dat hun de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling zou worden verleend, zoals de eerste rechter deed. 
Het openbaar ministerie verleende voor de beide beklaagden op de terechtzitting van het 
hof van 26 januari 2018 gunstig advies met betrekking tot de gevraagde gunst van de 
opschorting. 

Het hof is van oordeel dat op het verzoek van de eerste beklaagde en de 
tweede beklaagde om hun de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling te verlenen kan worden ingegaan. Van deze gunstmaatregel kan verwacht 
worden dat hij elk van beide beklaagden, die tot herstel van de wederrechtelijke toestand 
zijn overgegaan, voldoende zal doen beseffen dat de naleving van de regels ter bescherming 
van de ruimtelijke ordening ernstig moet genomen worden en zij hun eigen belang niet 
boven dat van de gemeenschap kunnen stellen. 
De beide beklaagden verkeren in de wettelijke voorwaarden daartoe. Zij werden elk schuldig 
bevonden aan de feiten omschreven onder de enige telastlegging A. Geen van beiden werd 
al veroordeeld tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 
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maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis van het Strafwetboek. De feiten zijn niet strafbaar met een correctionele 
gevangenisstraf van meer dan twintig jaar en schijnen niet van dien aard te zijn dat zij 
gestraft moeten worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 
gevangenisstraf. De beide beklaagden hebben elk hun instemming betuigd met de gewone 
opschorting van de uitspraak van de v�roordeling. Bovendien zullen de openbare orde en de 
maatschappij voldoende gevrijwaard worden door de hiernavolgende maatregel, waarvan 
het hof verwacht dat deze zal volstaan om de beide beklaagden elk de ernst van de door hen 
gepleegde feiten te doen inzien en hen te weerhouden van recidive. Deze beslissing staat 
een latere toepassing van een straf, ingeval van een nieuwe delinquentie, trouwens niet in 
de weg. 

5. 
De vaste vergoeding verschuldigd krachtens artikel 6 van de programmawet (Il) van 27 

december 2006 bedraagt 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, 51,20 euro. 
De eerste beklaagde en de tweede beklaagde dienen elk, 
ongeacht de datum van de bewezenverklaarde feiten, tot deze vaste vergoeding van 51,20 
euro te worden veroordeeld; deze bijdrage heeft immers een eigen aard en is geen straf. 

6. 
De beklaagden en dienen hoofdelijk te worden veroordeeld tot 
de kosten in eerste aanleg en in beroep gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, 
deze in eerste aanleg in totaal begroot op 288,64 euro en deze in beroep in totaal begroot 
op 85,05 euro. 

7. 
Gezien, zoals hiervoor uiteengezet, aan de wederrechtelijke toestand een einde werd 
hersteld en de herstelvordering integraal werd uitgevoerd, is de herstelvordering en de erop 
geënte vordering tot verbeurte van een dwangsom thans zonder voorwerp. 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak 

Gelet op de artikelen hiervoor aangehaald in de telastlegging A en op de artikelen: 
2, 50 en 66 van het Strafwetboek, 
162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 203, § 1, 204, 210 en 211 van 
het Wetboek van Strafvordering, 
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11 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd door artikel 5 van de 
Bijzondere Wet van 16 juli 1993, 

1, 3, 5, 6 en 13 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, 
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 het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, van 27 maart 2017 ontvankelijk 
en er ten gronde over beslissend binnen de perken van dit hoger beroep en de grieven zoals 
bedoeld in de artikelen 204 en 210 van het Wetboek van Strafvordering: 

Stelt vast dat de schuldvraag wat betreft de eerste beklaagde en de tweede 
beklaagde niet voorligt aan het oordeel van het hof en dat de eerste beklaagde 

en de tweede beklaagde elk door de eerste rechter schuldig 
werden bevonden aan de enige telastlegging A, zoals omschreven in de aanhangig makende 
akte. 

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

Zegt dat aan de eerste beklaagde een proeftijd wordt toegestaan door de 
uitspraak van de veroordeling met zijn instemming op te schorten voor de duur van één jaar 
met ingang van heden, welke gewone opschorting kan worden herroepen zo de eerste 
beklaagde gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf pleegt dat een 
veroordeling tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van ten minste één maand 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking wordt genomen overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek tot gevolg heeft gehad. 

Zegt dat aan de tweede beklaagde een proeftijd wordt toegestaan door de 
uitspraak van de veroordeling met haar instemming op te schorten voor de duur van één 
jaar met ingang van heden, welke gewone opschorting kan worden herroepen zo de tweede 
beklaagde gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf pleegt dat een 
veroordeling tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van ten minste één maand 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking wordt genomen overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek tot gevolg heeft gehad. 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
hoofdelijk tot de kosten in eerste aanleg en in beroep gevallen aan de zijde van het 
openbaar ministerie, deze in eerste aanleg in totaal begroot op 288,64 euro en deze in 
beroep in totaal begroot op 85,05 euro. 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
tot betaling van de vaste vergoeding van 51,20 euro. 
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Stelt vast dat de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en de 
erop geënte vordering tot verbeurte van een dwangsom thans zonder voorwerp is. 

Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Dagv. 

Dagv. 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 288,64 

€ 24,00 

€ 3,00 
€ 25,26 

€ 25,26 

€ 77,32 

€ 7,73 

€ 85,05 

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 Peter 
Ghijs en Steven Van Overbeke, en in openbare terechtzitting van 2 maart 2018 uitgesproken 
door voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Pascale Clauw, substituut-procureur
generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouten. 

Leentje Mouten 

Peter Ghijs 
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