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2021/PGG/1228 - 2021/VJll/905 

Not.nr. GE.G.66.97.000308/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr 

2. nr 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(ON 

op 

(met als lasthebber ad hoc meester 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

A. de eerste en de tweede 

(RRN 

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 strïjd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstr ijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van nrs. 

(voorheen , eigendom van de 
ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1., 1° Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening: 

a) het optrekken of plaatsen van een constructie 
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meer bepaald: 

in strijd met de vergunning afgeleverd op 7 augustus 2012 door het College van 
Burgemeester en Schepenen van 

· 1. verhardingen en parkeerplaatsen niet in overeenstemming met de vergunning te hebben 

aangebracht wat betreft locatie en materiaalgebruik; 

2. t er hoogte van de garages van de geen dolomiet te hebben aangebracht; 

3. de ondergrondse drainage niet in overeenstemming met de vergunning te hebben 
aangebracht; 

4. de beplanting niet volgens het groenplan te hebben aangebracht; 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2016 tot 28 april 
2016 

5. een luifel t e hebben geplaatst aan de west- en zuidgevel; 

te op niet nader te bepalen datum in de periode van 1 juni 2016 tot 1 augustus 
2016 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activit eit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, t e koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inricht ingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 
bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namelijk 
de eerste als zaakvoerder van een aannemingsbedrij f, de tweede als aannemingsbedrijf. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., eerste lid, 1° en tweede lid Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30DI, besliste 
bij vonnis van 22 juni 2021 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1 tot en met A.5 samen tot een geldboete van 24.000 euro, zijnde 4.000 
euro vermeerderd met 50 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 12.000 euro, zijnde 2.000 euro 
vermeerderd met 50 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

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

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1 tot en met A.5 samen tot een geldboete van 24.000 euro, zijnde 4.000 
euro vermeerderd met 50 opdeciemen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 12.000 euro, zijnde 2.000 euro 
vermeerderd met 50 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

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

KOSTEN 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het 
openbaar ministerie, begroot op 281,46 euro. 

BURGERRECHTELIJK 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2021/NT /905 - p. 5 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroeo ineesteld oo: 

28 juni 2021 door de beklaagde tegen "het vonnis op strafrechtelijk 
gebied"; 
29 juni 2021 door de 
5 juli 2021 door het openbaar ministerie. 

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, afdel ing Gent, 
op: 

28 juni 2021 door de advocaat van de beklaagde 
29 juni 2021 door de lasthebber ad hoc van 
5 juli 2021 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 24 februari 2022 (inleidingszitting) stelde het hof de zaak op 
vraag van de verdediging uit naar de rechtszitting van 16 juni 2022. 

Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 16 juni 2022 in het Nederlands: 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te voor meester 

advocaat met kantoor te 

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te als advocaat van de lasthebber ad 

hoc, meester 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 

. advocaat-

2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 22 juni 2021 zijn tijdig en 
regelmatig naar de vorm. 

Ook de verzoekschriften of grievenformulieren met de grieven tegen het vonn is zijn tijdig 
ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier 
nauwkeurig de grieven tegen het vonnis, namelijk op strafgebied met betrekking tot de 
schuld aan de telastleggingen A.1 tot en met A.5, en de straf. In de rubriek "Andere" 
verduidelijkte hij dat de beklaagde het niet eens is met de beslissing over de gerechtskosten, 
de bijdragen en de vaste vergoeding in strafzaken. 
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Ook de lasthebber ad hoc omschreef in het grievenformulier nauwkeurig de grieven tegen 
het vonnis, namelijk op strafgebied met betrekking tot de straf (reden: de vraagt 
een straf volledig met uitstel). 

Het openbaar ministerie duidde in het grievenformulier de rubriek "Straf en/of maatregel" 
aan en specifieerde daarin dat de door de eerste rechter opgelegde straffen voor de beide 
beklaagden te laag zijn. Ook deze grief is nauwkeurig. 

2,3 Alle hoger beroepen 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 art ikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 

De devolutieve werking van de beperkte hoger beroepen en de grieven brengt mee dat het 
hof niet meer te oordelen heeft over de schuld van de aan de telastleggingen A.1 
tot en met A.S. 

3. De dagvaarding werd oo 30 aoril 2018 overgeschreven op het kan toor Rechtszekerheid 
van ref.: , overeenkomstig artikel 6.3 .1., § 6 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. De dagvaarding werd eveneens ingeschreven in het 
vergunningenregister van )p 2 mei 2018. 

De strafvordering is ontvankel ijk. 

4. De eerste rechter vatte de feiten in het beroepen vonnis oordeelkundig samen als volgt: 

"4. De tweede beklaagde is eigenaar van een perceel aan de De eerste 
beklaagde is bestuurder van de tweede beklaagde. 

De percelen zijn volgens het gewestplan (K.8. 24-03-1978) gelegen in een gebied voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO's en deels in woonaebied. 
De percelen zijn ook gelegen in het BPA nr. in de zone voor wonen, wegenis en 
bomenrij. 

Op 7 augustus 2012 verleende het college van burgemeester en schepenen aan de 
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een serviceresidentie 
met 49 serviceresidenties en een dienstencentrum met restaurant. 

een 
- 4 gebouwen 

5. Op 28 april 2016 stelde de gemeentelijk controleur vast dat door de in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning van 7 augustus 2012 volgende handelingen werden uitgevoerd/ niet 
u;tgevoerd: 
• aanbrengen van verhardingen en aanleggen van parkeerplaatsen die zowel wat betreft de 
plaats(ing) als het materiaalgebruik niet in overeenstemming zijn met de afgeleverde 
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stedenbouwkundige vergunning; 
• niet aanbrengen van dolomiet (t.h.v. de garages van de 
• het aanbrengen van ondergrondse drainage niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige 
vergunning; 
• niet aanbrengen van beplantingen volgens het groenplan. 

Op 3 mei 2016 schreef het stadsbestuur noa, 

'Zoals aangekondigd in ons schrijven van 20 januari jongstleden, werd op 28 april 2016 een proces 
verbaal opgemaakt voor de bouwwerken die in teaensoraak met de afgeleverde stedenbouwkundige 
vergunning, op gronden die eigendom zijn van en van werden uitgevoerd. 
Gelieve dit proces verbaal in bijlage te vinden. 
Het proces verbaal werd mede opgemaakt omdat U ondanks het constructief te noemen overleg van 
de laatste weken, te kennen hebt gegeven dat u op korte termijn geen verdere acties zult ondernemen 
om de toegangsweg naar behoren en conform een bouwvergunning af te werken. 
We wijzen nogmaals op het feit dat uw project momenteel voor de toegankelijkheid aangewezen is op 
een strook grond die eigendom is van Dit kan uiteraard slechts indien U conform de 
vergunningen en de afspraken handelt.' 

Op 6 juni 2016 werd de eerste beklaagde verhoord. Hij verklaarde: 

'Ik neem kennis van de reden tot verhoor en verleen mijn volledige medewerking. Als zaakvoerder van 
de gevestigd te ben ik gemachtigd een rechtsgeldige 
verklaring af te leggen. 
Ik betwist de inhoud van het opgestelde proces-verbaal, om volgende redenen. 
1 ° Het project waarvan sprake is nog in uitvoering en het opstellen van een dergelijk proces-verbaal is 
op ziin minst voorbarig en lichtzinnig. 
2• is in de fout, wegens het niet toepassen van een overeenkoms( 
met betrekking tot stadsontwikkelingsproject van 19/)3/2007. 
3° is zelf in fout, wegens het niet toepassen van de richtlijnen van de bouwvergunning 
referte waarin gesteld wordt dat de verdeling van de kosten voor de weg die op 
stadsdomein wordt aangelegd deel uitmaakt van een afzonderlijke overeenkomst. 
4° laat na in te gaan op vraag van mijn advocaat om een vergadering over deze materie 
te beleggen. 
Ik heb mijn verdediging toevertrouwd aan advocaat die mijn belangen zal verdedigen.' 

Op 4 januari 2017 werd de beklaagde opnieuw verhoord en verklaarde: 

'Inzake de stedenbouwkundige overtreding te kon ik jullie diensten het 
volgende verklaren. 
Als zaakvoerder van met maatschappelijke zetel te ben ik 
gemachtigd een rechtsgeldige verklaring af te leggen. 
Ikzelf heb ingestaan voor de opdrachten uit te laten voeren. 

is eigenaar van de gronden waarop de werken werden uitgevoerd. 
De werken werden uitgevoerd in de zomer van 2016, ik vermoed juni of juli. 
Er was geen architect die toezicht hield op de werken. 
De aannemer betreft gevestigd te . 
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Ik had geen idee dat daarvoor, zijnde een wegneembare luifel een vergunnina nodia was. Indien dit 
nodig is zal ik een regularisatiedossier indienen. Ik denk dan ook dat het aan is om 
mij hieromtrent in kennis te stellen dat hiervoor een stedenbouwkundige vergunning voor nodig was.' 

6. Op 25 oktober 2016 vorderde het college van burgemeester en schepenen het herstel door het 
uitvoeren van aanpassingswerken, meer bepaald: 
1. uitvoeren van de toegangswegen hetzij conform de toegestane vergunning, hetzij conform de 
nieuw in te dienen vergunningsàanvràag, 
2. uitvoeren van het groenplan, 
3. verwijderen van de 2 luifels, 
en dit binnen een termijn van 6 maanden onder verbeurte van een dwangsom van 200 euro. 

7. Op 18 mei 2020 werd door de gemeenteraad een dading goedgekeurd tussen en 

De dadina beëindigde het geschil rond de uitvoering van de wegeniswerken. Als wegbeheerder stelde 
;ast dat deze niet werd aangelegd volgens de overeenkomst van 19 maart 2007. 

8. Op 16 maart 2021 verleende het college van burgemeester en schepenen een 
omgevingsvergunning tot het regulariseren van verhardingen en groenvoorzieningen en het 
verwijderen van twee luifels." 

5.1 kreeg de toestemming van om de toegangsweg tot haar 
bouwproject te leggen op de grond van namelijk tussen de garages van het 
woonproject en het project van De op 7 augustus 2012 verleende 
vergunning voorzag dat deze toegangsweg moest worden uitgevoerd als een asfaltweg van 
vier meter breed, met aan beide zijden, over een breedte van drie meter, een verharding in 
dolomiet. Hierdoor zou het regenwater dat op de weg viel, zijdelings kunnen infiltreren. 

Verbalisant stelde vast dat de beklaagden in strijd met de vergunning grote 
betonplaten plaatsten in de zone die in een waterdoorlatende verharding moest worden 
uitgevoerd. De rest van de toegangszone bleef onaangeroerd, waardoor er zich in deze zone 
grote plassen water vormden. De toe~angsweg werd hierdoor vrijwel onbruikbaar voor de 
bewoners van het 

De toegangsweg bereikbaar vanaf de voldeed evenmin aan de 
omgevingsvergunning, aangezien deze was aangelegd in betonstraatstenen in plaats van 
asfalt, met een breedte van zeven meter en met afvoergoten voor regenwater in plaats van 
een breedte van vier meter met links en rechts een drie meter brede strook in 
waterdoorlatend dolomiet. Er waren eveneens parkeerplaatsen voorzien op deze 
verharding. Hierdoor werd een bijkomende verharding van 270 m2 voorzien. De afwatering 
van de totale verharding werd afgevoerd naar de aanpalende wadi's, terwijl deze wadi's 
werden berekend op het regenwater dat afkomstig was van de appartementen en niet van 
de verharding. De wadi's waren ontoereikend om het regenwater van alle verhard ingen op 
te vangen . 
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Ook de ondergrondse drainering was niet in overeenstemming met de verleende 
vergunning. 

De beklaagde wist en behoorde te weten dat hij voor de verhardingen ·en drainage de 
voorwaarden van de vergunning moest naleven. Dat de op haar rustende 
verplichtingen in verband met de wegenwerken niet zou hebben nageleefd, doet hieraan 
niets af en hieruit volgt niet dat de beklaagde in een "patstelling" werd gedwongen, en 
daarom voor een alternatieve en meer kwalitatieve verharding koos, die beter geschikt zou 
zijn voor rolstoelpatiënten. De toenmalige betwisting over de kostenverdeling van de 
weginfrastructuurwerken ontsloeg de beklaagde niet van zijn verplichting om de 
stedenbouwkundige voorschriften na te leven. De hoger in dit randnummer beschreven 
problemen met de afwatering tonen aan dat de in opdracht van de beklaagde aangebrachte 
verhardingen zeker geen "rechtmatig alternatief' waren, in overeenstemming met "de geest 
en algemene teneur van de verleende vergunning". 

De beklaagde beweert, maar maakt niet enigszins aannemelijk, dat hij uit noodzaak 
handelde, om onoverkomelijke moei lijkheden het hoofd te bieden en een hoger belang te 
benaarstigen, namelijk het welbevinden van minder mobiele personen en ouderen. De 
stroken waterdoorlatende dolomiet verhinderden op die plaats niet de mobiliteit van 
ouderen die zich verplaatsen met behulp van een rolstoel of rollator. De verharding in 
dolomiet moest immers maar worden aangebracht over twee zijdelingse stroken van drie 
meter breed, naast de vier meter brede asfaltstrook. Door niet te voorzien in een 
waterdoorlatende verharding bestond het risico dat er zich plassen zouden vormen op en 
rond de asfaltstrook, wat evident niet veilig is voor de minder mobiele bewoners van de 
assistentiewoningen. Bij verhoor op 6 juni 2016 vermeldde de beklaagde trouwens niet dat 
dit de beweegreden voor zijn handelen was. Zo het de beklaagde werkelijk om het welzijn 
van de ouderen te doen was, valt niet in te zien waarom hij voor deze afwijking van de 
vergunning niet voorafgaandelijk de toestemming vroeg aan in plaats van op 
eigen houtje af te wijken van de door hem zelf destijds ingediende plannen. 

De beklaagde maakt een onoverwinnelijke rechtsdwaling evenmin enigszins aannemelijk. De 
bewoordingen en voorwaarden van de op 7 augustus 2012 verleende vergunning zijn 
duidelijk. In geen geval vloeit het strafbaar karakter van de beklaagde voort uit de 
complexiteit van de toepasselijke wetgeving, die het handelen van de beklaagde zou kunnen 
vergoelijken. Elke vergunningsaanvrager behoort te weten dat hij de voorwaarden van de 
verleende vergunning moet respecteren, zo ook en nog meer de beklaagde die 
projectontwikkelaar is. 

Dat de aangebrachte verhardingen en drainage niets aan de essentie van de vergunning 
veranderen, is niet alleen niet relevant maar ook niet juist. De inhoud van de 
vergunningsaanvraag werd immers onderworpen aan de watertoets. Ook ging het college 
van burgemeester en schepenen na of de aanvraag voldeed aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
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buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. De beklaagde kon 
en mocht er niet zonder meer van uit gaan dat de door hem uitgevoerde afwijkingen 
voldeden aan deze regelgeving. 

De beklaagde pleegde de feiten dus wetens en willens, dit is bewust en met kennis van 
zaken en zonder dat rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid 
enigszins aannemelijk wordt gemaakt Het gegeven dat hij niet de intentie had om een 
misdrijf te plegen, doet geen afbreuk aan het aanwezige opzet. 

Aangezien de beklaagde de feiten wetens en willens pleegde, is het zonder relevantie dat hij 
te goeder trouw zou hebben gehandeld. 

De telastleggingen A.1, A.2 en A.3 ziin dus bewezen voor de beklaagde 
(gedelegeerd) bestuurder van de die in naam van de vennootschap opdracht had 
gegeven voor de werken en instond voor de uitvoering en opvolging ervan. 

5.2 Het is helemaal niet zo dat de beklaagde de beplanting liet aanbrengen volgens de 
voorschriften van de vergunning. Het tegendeel volgt uit de vaststellingen van verbalisant 

zoals vervat in het proces-verbaal van 28 april 2016 (stuk 1, OK 1) en uit de 
vaststellingen, zoals beschreven in de regulariserende vergunning van 16 maart 2021 (stuk 
32, bundel rechtspleging procedure eerste aanleg). 

De beklaagde handelde wetens en willens in strijd met de verleende vergunning. Dit levert 
de strafbare inbreuk omschreven in de telastlegging A.4 op. Het is niet vereist dat hij 
hierdoor ook een inbreuk pleegde op een afzonderlijke, specifieke reglementaire bepaling in 
verband met beplantingen en groenschermen. 

De schuld van aan de telastlegging A.4 staat vast. 

5.3 De beklaagde liet een luifel plaatsen aan de west- en zu idzijde van het dichtst bij de 
gelegen volume, met name aan de inkom en ter hoogte van het 

consumententerras van het restaurant horende bij de assistentiewoningen. De lu ifels zijn 
opgetrokken in een fel groen frame, met een gebogen dak in doorzichtig materiaal. Ze 
hebben afmetingen van bij benadering 3,5 meter breed en een hoogte tot boven de 
inkomdeur (westzijde), en een hoogte tot op het terras van de eerste verdieping en breedte 
van ongeveer 7 meter (zuidzijde). 

Anders dan de beklaagde in het grievenformulier aanvoert, is dit geen constructie die 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.1, 10° en 14° van het Vrijstellingsbesluit. Dit artikel 
is slechts van toepassing op handelingen in, aan of bij woningen, terwij l de luifels werden 
aangebracht aan de inkom van een restaurant, weliswaar horende bij assistentiewoningen, 
en boven het terras van datzelfde restaurant. 
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Ook artikel 4.1 van het Vrijstellingsbesluit is niet van toepassing, nu de beklaagde de 
handelingen niet uitvoerde in industriegebied, zelfs niet in ruime zin. 

De telastlegging A.5 is bewezen voor 

6. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 

rechtspersoon verantwoorde/ijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geidentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
t itel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2" vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

De beklaagde was de (gedelegeerd) bestuurder van een 
vennootschap actief in de onroerendgoedsector. Hij had de algemene leiding over de 
bedrijfsvoering van deze vennootschap en beslissingsbevoegdheid, in het bijzonder over de 
naleving van de regels inzake ruimte lijke ordening. 

Binnen de rechtspersoon was er onvoldoende aandacht voor de naleving van de 
verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat een eigen 
strafrechtelijke fout van deze rechtspersonen is. 

De voor de beklaagden bewezen verklaarde misdrijven werden wetens en willens gepleegd. 
De decumulregeling is dus niet van toepassing. 
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7. Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd grondig 
gewijzigd. 

Tijdens de incriminatieperiode was er sprake van een stedenbouwkundige vergunning in 
plaats van een omgevingsvergunning (gewijzigd bij art. 296 Decreet 25 april 2014, BS 23 
oktober 2014, met inwerkingtreding op 23 februari 2017). Deze wijziging van louter de naam 
van de vergunning verandert niets aan de vergunningsplicht noch aan de strafbaarheid bij 
inbreuk op de vergunningsplicht. 

De handelingen vermeld onder de telastlegging A zijn ook na 22 februari 2017 nog steeds 
vergunningsplichtig gesteld door artikel 4.2.1.1°, a) Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Sinds 1 maart 2018 zijn de toe te passen straffen niet langer opgenomen in artikel 6.1.1, 
eerste lid, 1 ° en tweede lid Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, maar in artikel 6.2.1, eerste 
lid, 1 ° en tweede lid van diezelfde Vlaamse Codex. De straffen zijn dezelfde gebleven, 
namelijk een gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en/of een geldboete van 2.000 
euro tot 400.000 euro. Voor een rechtspersoon is de straf een geldboete van 2.000 euro tot 
800.000 euro. 

8. De voor en bewezen feiten zijn voor elk van hen de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof voor 
ze samen telkens een straf oplegt (art. 65, eerste lid Strafwetboek). 

Nu de beklaagden professioneel actief zijn in de onroerendgoedsector, is ook de 
verzwarende omstandigheid van artikel 6.2.1, tweede lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening van toepassing. 

De beklaagden stoorden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden en werkten hun 
bouwproject af naar eigen goeddunken, zonder rekening te houden met de hen opgelegde 
verplichtingen, ingegeven door een goede ruimtelijke ordening en onder meer bedoeld om 
waterinfiltratieproblemen te voorkomen. 

Uit niets blijkt dat de inbreuken vaststelde en misbruikte om de beklaagden 
onder druk te zetten in het kader van een discussie over weginfrastructuurkosten. In het 
voordeel van de beklaagden houdt het hof er wel reken ing mee dat de inbreuken 
ondertussen ongedaan werden gemaakt of geregulariseerd en de negatieve impact op de 
ruimtelijke ordening relatief beperkt is gebleven. Het bouwproject is bovendien bedoeld om 
hulpbehoevende ouderen te huisvesten en heeft dus een zeker maatschappelijk belang. 

Beide beklaagden hebben een gunstig strafregister: heeft een blanco 
strafregister en verkreeg bij arrest van het hof van beroep te Gent van 5 
april 2005 de gunst van de opschorting voor het niet respecteren van de regels met 
bet rekking tot het stelsel voor gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen. 
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De minimumgeldboete van 2.000 euro voor elk van de beide beklaagden volstaat daarom als 
sanctie, zonder dat de hiervoor geschetste omstandigheden een geldboete lager dan dit 
wettelijk minimum rechtvaardigen. Voor de beklaagde verleent het hof 
uitstel voor de helft van deze boete. Hij werd nog niet veroordeeld tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf 
die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek, terwijl de in 
dit arrest opgelegde straf niet meer dan vijf jaar gevangenisstraf bedraagt. 

De gunst van het uitstel zal 
regelgeving voortaan wel na te leven. 

er bijkomend toe aanzetten om de toepasselijke 

Uit niets blijkt dat deze straf de beklaagden sociaal zouden declasseren, of hun sociale 
reclassering in het gedrang zou brengen. Het hof gaat daarom niet in op hun vraag om hen 
de gunst van de opschorting te verlenen. Deze gunst zou recidive onvoldoende 
ontmoedigen. 

Nu de beklaagden de bewezen feiten pleegden in de periode van 1 januari 2016 tot en met 1 
augustus 2016, moet de geldboete met 50 deciemen worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf spoort de beklaagde 
voldoende aan tot het betalen van de geldboete. 

9. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde 
van het openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Het hof veroordeelt de beklaagden als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf elk 
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 verhoogt het hof 
de kosten in hoger beroep met 10 %. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de jurid ische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het 
hof de beklaagden ook tot het betalen van een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 december 2021 na indexatie 22 euro bedraagt. 
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10. Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter om de burgerlijke belangen aan te 
houden, met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering. 

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: 

Het hof stelt vast dat de beslissing in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent, van 22 juni 2021, definitief is voor wat betreft de schuld van de 

aan de t elastleggingen A.1 tot en met A.S. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan: 

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

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telastleggingen A.1 tot en met A.5 
en veroordeelt hem voor deze telastleggingen samen tot een geldboete van 2.000 euro, 
vermeerderd met 50 deciemen en zo gebracht op 12.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

verleent de beklaagde gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor de helft 
van deze geldboete, gedurende een proeftermijn van drie jaar; 

veroordeelt de voor de telastleggingen A.1 tot en met A.5 tot een geldboete van 
2.000 euro, vermeerderd met 50 deciemen en zo gebracht op 12.000 euro; 

veroordeelt de beklaagden en de ~Ik tot betaling van een bedrag 
van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro als bijdrage 
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tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzette lijke 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 en elk tot betaling van een 
bijdrage van 22 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van de 

kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 281,,46 euro in 
eerste aanleg en op 188,08 euro in beroep. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. le bekl.: 
Dagv. 2e bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 281,46 

€ 36,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,54 
€ 28,44 

€ 170,98 
€ 17,10 

€ 188,08 

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

en en in ooenbare rechtszitting van 7 oktober 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




