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Not.nr.
In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE
tegen

1.

nr.

2.

nr.fao4

(... )
(RRN
geboren te

1,

oo

wonende te
- beklaagde verdacht van :

"Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek;
De eerste

...

( )
De tweede
F.
als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hiernavermelde handeling, zoals
bepaald bij artikel 4.2.1.1° a ( het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering
van onderhoudswerken : het optrekken of plaatsen van een constructie) hetzij zonder
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning , hetzij na
verval , vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning , hetzij in geval van
schorsing van de vergunning,

kadastraal gekend als

op het perceel gelegen te
eigendom van

geboren te
o,:,
wonende te
bij
aankoopakte van 29.04.2010 verleden door notaris
'.e
meer bepaald het oprichten van allerhande houten constructies zonder stedenbouwkundige
vergunning
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Te

op niet nader te bepalen data In de periode van 01.10.2014 tot
30.06.2015 (zie st. 7,10,60-61, 73, 81, 83-84, 85-86 en 147 OKl}
Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1 ., al. 1.3° van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening

G.
als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hiernavermelde handeling, zoals
bepaald bij artikel 4.2.1 5°a (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een
grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen,
materieel of afval) hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in
strijd met de vergunning , hetzij na verval , vernietiging verstrijken van de termijn van de
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning,

kadastraal gekend als

op het perceel gelegen te
eigendom van
geboren te
op
wonende te
aankoopakte van 29.04.2010 verleden door notaris

bij

te

meer bepaald het perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van afgedankte
voertuigen, voertuigonderdelen, materialen en afval

Te

in de periode van 19.06.2015 tot en met 20.04.2016 (7, 9, 10, 17-20,
29-32, 41-50, 73, 81, 83-84- OK1 en st. 6-7, 10-18, 85-88 OK4)
Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.3° van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening

H.
als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hiernavermelde handelingen, zoals
bepaald bij artikel 4.2.1 5°b (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 verstrijken van de termijn van de vergunning , hetzij in geval van
schorsing van de vergunning,
kadastraal gekend als

op het perceel gelegen te
eiaendom van
geboren te
op
wonende te
aankoopakte van 29.04.2010 verleden door notaris

bij

te

meer bepaald het perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertuigen
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Te

in de periode van 19.06.2015 tot en met 20.04.2016 (st. 7, 9, 10, 17-

20, 29-32, 59-61, 73, 83 - 84 - OKl)
Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.3° van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening

,.
als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hierna vermelde handeling, zoals
bepaald bij artikel 4.2.1 6° (het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een
bebouwd onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als
vergunningsplichtig werd aangemerkt) hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige
vergunning, hetzij In strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging verstrijken van
de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning,
op het perceel gelegen te

kadastraal gekend als
eigendom van

geboren te
bij aankoopakte van

op

wonende te
29.04.2010 verleden door notaris

te

meer bepaald de hoofdfunctie van een loods als werkplaats gedeeltelijk te hebben gewijzigd
door de verbouwing ervan als woonst

Te

op niet nader te bepalen data in de periode van tot en met (st. 22,

23, 38 OK1)
Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.3° van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening".

*

* * *

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M,
besliste bij vonnis van 20 mei 2019 op tegenspraak als volgt:

"OP STRAFGEBIED
(... )

De rechtbank:
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-

spreekt tweede beklaagde VRIJ voor het feit van de tenlastelegging J;
verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen F, G, H
en/;
TOEPASSING makend van artikel 65, Jid 1 van het Strafwetboek;
veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van
TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6) of 1.200,00 euro;

-

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf
van 2 maanden.

81/drage - vergoeding
De rechtbank:
spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200, 00 euro bedragende, te betalen
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijn$bljstand, tot het
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro;
legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken.

(...)

OP BURGERLIJK GEBIED
✓

Herstelvorderingen

De rechtbank BEVEELT eerste beklaagde om een andere bestemming te geven aan het pand
gelegen te
kadastraal gekend als
overeenkomstig de bepafIngen van de Vlaamse Codex
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Ruimte/iike Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop
ervan verboden is op grond van wette/iike, decretale of reglementaire bepalingen.
De rech tbank zegt voor recht dat dit herstel dient te worden gerealiseerd binnen een
termijn van 10 maanden na het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis.
De rechtbank zegt voor recht dat de beklaagde na uitvoering van de werken de
wooninspecteur en het co/fege van burgemeester en schepenen dient te verwittigen.
De rechtbank zegt voor recht dat indien de plaats niet wordt hersteld binnen een termijn van
10 maanden de wooninspecteur en het co/fege van burgemeester en schepenen van
worden gemachtigd om van ambtswege in de uitvoering ervan te kunnen
voorzien.
De rechtbank zegt voor recht dat wanneer de overtreders in gebreke blijven zij verplicht zijn
alfe uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid of
begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank.
De rechtbank zegt dat aan eerste beklaagde een dwangsom zal worden opgelegd van 125

euro per dag vertraging bij de niet-uitvoering van het herstel binnen de gestelde termijn.
De rechtbank zegt voor recht dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordeling
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Ger. Wb.
De rechtbank machtigt de wooninspecteur en het colfege van burgemeester en schepenen
om de kosten van artikel 17bis, § 2 Vlaamse wooncode te verhalen op de beklaagden. De
rechtbank zegt voor recht dat zij deze kosten dienen te vergoeden op vertoon van een staat,
opgesteld door de overheid of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de
burgerlijke rechtbank.

De rech tbank BEVEELT t.o. v. eerste, tweede en derde beklaagde hoofdeliik het herstel in de
oorspronkeliike toestand van het fJeLCeel
kadastraal
gekend als
door:
Het verwijderen van a/fe niet-vergunde constructies rondom de loods;
Het verwijderen van alle rondom de loods opgeslagen gebruikte /
voertuigen, voertuigonderdelen, materialen/ materieel en afval;
Het stopzet ten van het parkeren van allerlei voertuigen rondom de Joods;

afgedankte

binnen een termijn van 10 maanden na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis
onder verbeurte van een dwangsom van 100 per dag vertraging t.a.v. elk van de
beklaagden;

r
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De rechtbank ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 6.3.6. van de VCRO indien de
herstelmaatregel vrijwillig wordt uitgevoerd, onmiddellijk de stedenbouwkundige inspecteur
of burgemeester die de titel heeft laten betekenen met bevel tot uitvoeren, onmiddellijk met
een beveiligde zending ervan op de hoogte dienen brengen;
De rechtbank MACHTIGT voor het geval dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen de
gestelde termijn worden uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester
van de gemeente
'>m ambtshalve In de uitvoering ervan te kunnen voorzien in
de plaats en op kosten van de veroordeelde;
De rechtbank ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van 10 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:
28 mei 2019 door de beklaagde
tegen "alle beschikkingen van het
vonnis";
7 juni 2019 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op strafgebied".
1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering
Ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde, op:
28 mei 2019 door de raadsman van de beklaagde
7 juni 2019 door het openbaar ministerie.

1.4 Gelet op de In acht genomen dwingende richtlijnen van het College van de hoven en
rechtbanken en de uitzonderlijke omstandigheden en noodtoestand door het COVID-19
virus, werd de zaak op de rechtszitting van 19 maart 2020 onbepaald uitgesteld waarna er
opnieuw gedagvaard werd voor de rechtszitting van 4 juni 2020.
1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 4 juni 2020 in het Nederlands:
- de beklaagde

In zijn middelen van verdediging,
advocaat-generaal.

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 20 mei 2019
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en
regelmatig naar de vorm gedaan.
De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend.
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2.2 In het door de beklaagde
ingediende "grievenformulier hoger
11
beroep , opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald welke
grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met betrekking tot de
procedure (reden : "Geen correct proces. · Procedure fout. De verhuurder (hoofdverdachte)
eigenaar Is nooit verhoord. Was al verkocht het woonhuis.") en de straf (reden: "geen correct

proces. Ben nooit verhoord").
In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met
betrekking tot de straf.
De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald.
Z.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde
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.
Als gevolg van de devolutieve werking, zoals die volgt uit de beperkte hoger beroepen en
vervolgens de grieven, staat op grond van het beroepen vast dat de beklaagde schuldig is
aan de telastleggingen F, G, H en I en niet schuldig (vrijgesproken) is aan de telastlegging J.
De saisine van het hof is beperkt tot de straf (met inbegrip van de hiermee samenhangende
'procedure').

3. De omstandigheid dat de verhuurder van het pand niet werd verhoord brengt in beginsel
niet mee dat er voor de eerste rechter geen sprake was van een eerlijk proces.
Het dossier bevat alle gegevens om het hof toe te laten binnen de perken van de saisine te
oordelen.
Uit niets volgt dat er geen sprake was van een eerlijk proces.

4. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht onder randnummer 3.1 van het beroepen vonnis
en maakt dit tot het zijne.
5. De eerste rechter oordeelde juist over de opgelegde straf. Het hof verwijst naar de
oordeelkundige overwegingen over de straftoemeting onder randnummer 3.3 van het
beroepen vonnis en maakt deze tot de zijne.
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6. De eerste rechter besliste juist over de kosten. Het hof veroordeelt de beklaagde ook tot
de kosten in beroep, zoals hierna bepaald. De kosten van de tweede dagvaarding van de
beklaagde in hoger beroep zijn te last van de Staat.

7. De eerste rechter oordeelde juist over 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 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen
verklaarde feiten.
Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen
reglement op de gerechtskosten in strafzaken {8.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde tot betaling van de
vermelde vergoeding van 50 euro.
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, veroordeelde de eerste rechter de beklaagde ook terecht tot
het betalen van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische
tweedelijnsbijstand.

Dictum
Toegepaste wetsartikelen:

Het hof maakt toepassing 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,
Perken van het hoger beroep:
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Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de
grievenformulieren het ingevolge het vonnis van 20 mei 2019 vaststaat dat:
- de beklaagde schuldig is aan de telastleggingen F, G en H en niet schuldig is aan de
telastlegging J.

Beslissing van het hof:
Het hof,
rechtsprekend op tegenspraak,
verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend:
bevestigt het beroepen vonnis van 20 mei 2019 voor zover bestreden, met de enige
wijziging dat de beklaagde
gehouden is tot betaling van een door de
eerste rechter bepaald bedrag van 50,00 euro als vergoeding voor de kostprijs van het
verloop van de strafprocedure;
veroordeelt de beklaagde
tot betaling van de kosten van de
strafvordering In beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 164,75 euro;
legt de kosten van de tweede dagvaarding begroot op 27,30 in hoger beroep van de
beklaagde te last van de Staat.
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Kosten beroep:
Afschrift vonnis:
Afschriften akten HB:
Opstelrecht HB bekl.:
Dagv. bekl.:

€6,00
€ 35,00
€ 36,77

+10%:

€ 149,77
€ 14,98

Totaal:

€ 164,75

Kosten beroep t .l.v. Staat:
Dagv. bekl.:

€ 27,30

€ 72,00

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer,
samengesteld uit raadsheer
als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer
er
en in openbare rechtszitting van 4 september 2020
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter
in aanwezigheid van
advocaat-generaal, met bijstand van griffier
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