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2021/PGG/2380 

Not.nr. GE.66.L9.001088/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. n 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 St rafwetboek 

"A afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4 . van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden 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 

op het terrein gelegen te 
eiaendom van 

en van 
wonende te . 

geboren te 

kadastraal gekend als 
aeboren te 

op 

het dak van één van de ruïnes deels te hebben vernieuwd 

beiden 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9 ° en 12°, 4.2. 1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4 .2.4. en 6. 1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 25 maart 2016 tot 11 april 2016 
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8 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 
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 

en van 
beiden wonende te 

eigendom van 
kadastraal gekend als 

geboren te JP 
geboren te op 

het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van voertuigwrakken, mazouttanks, 
houtafval, schroot, glas, kunststoffen 

{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) 

Te in de periode van 11 april 2016 tot en met 22 februari 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 
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 betreffen 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 

en van 
beiden wonende te 

eigendom van 
kadastraal gekend als 

geboren te 
aeboren te op 

op 

het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van voertuigwrakken, mazouttanks, 
houtafval, schroot, glas, kunststoffen 
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(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) 

in de periode van 23 februari 2017 tot en met 24 november 2017" 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30DI, besliste 
bij vonnis van 20 oktober 2020 bij ve rstek als volgt : 

"STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B en C, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 1.000 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 8.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden. 

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. 

Veroordeelt de beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot op 30,80 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening van dit vonnis. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis bij verstek, dat overeenkomstig artikel 38, § 1 Gerechtelijk Wetboek op 
22 j anuari 2021 bij gerechtsdeurwaarderexp loot werd betekend aan de beklaagde, werd 
door de beklaagde bij gerechtsdeurwaardersexploot van 19 februari 2021 verzet 
aangetekend, betekend aan de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aan leg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. 
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1.3 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30DI, besliste 
bij vonnis van 20 april 2021 op verzet en bij verstek als volgt: 

"Verklaart het verzet ontvankelijk, doch ongedaan. 

Veroordeelt de opposant in de kosten van het verzet, ten bate van de Staat begroot op 55 
euro." 

1.4 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
16 juli 2021 door de beklaagde tegen alle beslissingen; 
22 juli 2021 door het openbaar ministerie. 

1.5 Op de rechtszitting van 6 mei 2022 (inleidingszitting) legde het hof bij toepassing van de 
artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast 
en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitt ing van 4 november 2022. 

De beklaagde legde zijn eerste conclusies te laat neer, maar legde zijn syntheseconclusies 
tijdig neer. 

1.6 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 4 november 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
~dvocaat met kantoor te 

- het openbaar min isterie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 20 april 2021 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

Artikel 187, § 9, Wetboek van Strafvordering houdt in dat het hoger beroep tegen een 
vonnis waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard, van rechtswege het geschil in zijn 
geheel ter beoordeling voorlegt aan de appelrechter, met als enige beperking de relatieve 
werking van het verzet. Hieruit volgt dat artikel 204 Wetboek van Strafvordering geen 
toepassing vindt in zoverre het hoger beroep het bij het verstekvonnis beoordeelde geschil 
beoogt, zodat de appellanten, c.q. de beklaagde en het openbaar ministerie, niet moeten 
preciseren welke hun grieven zijn tegen dat vonnis zoals in dat artikel bepaald, wat ze ook 
niet deden gezien geen partij een grievenformulier indiende. 

2.2 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het 
openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

3. De strafvordering voor de telastleggingen B en C is vervallen. 
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De beklaagde werd immers bij vonnis van 27 maart 2012 van de toenmalige rechtbank van 
eerste aanleg te Gent schuldig bevonden en tot een straf veroordeeld voor het achterlaten 
van afvalstoffen en de opslag van afvalstoffen, namelijk onder meer voertuigwrakken, 
mazouttanks, houtafval, schroot, glas en kunststoffen en dit te in de zogenaamd "niet 
verjaarde periode" tot 1 mei 2009 en van 1 mei 2009 tot de datum van betekening van de 
dagvaarding. Het betreffen dezelfde feiten voorwerp van de telastleggingen Ben C waarvoor 
hij nu is vervolgd, gepleegd op dezelfde plaats. Een eensluidend afschrift van het vonnis van 
27 maart 2012 maakt deel uit van het dossier, met de vermelding dat dit vonnis kracht van 
gewijsde heeft. 

Uit de bepalingen van artikel 14.7 BUPO en artikel 4.1 zevende aanvullend protocol EVRM 
alsmede uit het algemene rechtsbeginsel non bis in idem volgt dat een tweede vervolging 
verboden is wegens identieke feiten of substantieel dezelfde feiten die na een eerste 
vervolging hebben geleid tot een onherroepelijke beslissing van veroordeling of vrijspraak en 
voor zover die vervolgingen betrekking hebben op dezelfde persoon. Onder identieke of 
substantieel dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke 
omstandigheden welke onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn. In dit 
geval betreft het dezelfde feiten. Uit niets blijkt dat de situatie is veranderd, ongeacht het 
bevel tot verwijdering in het betroffen vonnis. 

4. De telastlegging A is voor het hof bewezen gebleven. 

De politie stelde vast dat een deel van het dak volledig werd vernieuwd. De foto's bevestigen 
deze vaststellingen. Het waren niet louter herstellingswerken, zoals de beklaagde ten 
onrechte aanvoert. 

Dat de politie vermeldde dat het dak van de ruïne werd vernieuwd en dit geen werkelijke 
ruïne betrof, doet geen afbreuk aan de vaststellingen, noch heeft dit tot gevolg dat de 
telastlegging A niet is bewezen. Dit geldt ook voor het feit dat dit woord in de telastlegging A 
is gebruikt. Het begrip 'ruïne' slaat immers enkel op het gebouw, waarvan het dak deel 
uitmaakt. Dat dit gebouw volgens de beklaagde geen werkelijke ruïne is, doet daar niets aan 
af. 

Op de foto's (onder meer stuk 12) is duidelijk te zien dat een volledig nieuw dak deels is 
aangelegd en dat er zich nieuwe, karakteristieke pannenlatten, in groen geïmpregneerd 
hout, op het dak bevinden, waarop op dat ogenblik nog nieuwe dakpannen moeten worden 
aangebracht. Het gaat dan ook niet over het vervangen van wat golfplaten, zoals de 
beklaagde aanvoert. 

Voor het vernieuwen van het dak moest de beklaagde een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning hebben, wat ontbrak. 
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S. De bewezen feiten van de telastlegging A zijn sinds 1 maart 2018 strafbaar gesteld door 
artikel 6.2.1, 1 °, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en dit met dezelfde straffen als tot dan 
bepaald door artikel 6.1.1, eerste lid, 1 °, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, namel ijk een 
gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro 
of een van deze straffen alleen. 

De beklaagde had geen oog voor het naleven van de stedenbouwkundige regels, waarvan de 
vergunningsplicht een hoeksteen is. Dit maakt immers de controle van de overheid op een 
goede ruimtelijke ordening mogelijk. 

Voor de beklaagde klemt dit nog meer gezien hij reeds eerder in de fout ging tegen 
soortgelijke regels. Zo werd hij in het jaar 2000 veroordeeld voor inbreuken op de 
milieuregels en de regelgeving inzake afvalstoffen en werd hij in 2012, zoa ls hiervoor 
vermeld, opnieuw veroordeeld voor inbreuken op de afvalstoffenregelgeving. 

Niettemin houdt het hof in zijn voordeel rekening met zijn leeftijd, de zorg die hij moet 
besteden aan zijn dementerende vrouw en het feit dat de nu bewezen inbreuk een eerder 
beperkte ruimtelijke impact had. Het gebouw stond er al en had een dak, dat de beklaagde 
enkel heeft vernieuwd. Kennelijk t ilde het openbaar ministerie niet zo zwaar aan de feiten, 
gezien het dossier aanvankelijk bij beslissing van 9 januari 2019 werd geseponeerd omwille 
van andere prioriteiten en het feit dat er geen herstel werd gevorderd door een eiser in 
herstel wat betreft het stedenbouwkundig aspect (kaft varia & briefwic;c;plirig). De 
sepotbeslissing werd op vraag van de omgevingsambtenaar van de gemeente herzien, 
gezien deze meldde dat een ontwerp van herstelvordering door de gewestel ijk 
stedenbouwkundig inspecteur zou worden opgemaakt. Een ontwerp van herstelvordering 
werd uiteindelijk ook overgemaakt bij e-mailbericht en brief van 18 maart 2019 (stuk 69), 
doch een effectieve herstelvordering met het op grond van artikel 6.3.10, § 1, Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening vereiste advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering bevindt zich niet in het dossier. 

De hierna bepaalde geldboete is noodzakelijk en passend, maar voldoende om de beklaagde 
aan te zetten voortaan dergelijke regels strikt na te leven. Meer mildheid betonen, zou de 
beklaagde onvoldoende ontmoedigen in wetsovertreding. 

De beklaagde pleegde de bewezen feiten voor 1 januari 2017, zodat het hof de geldboete 
verhoogt met 50 deciemen. De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de 
beklaagde voldoende aan tot beta ling van de geldboete. 

6. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoa ls hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde 
door de voor hem bewezen verklaarde telastlegging A. 



Hof van beroep Gent - tiende kamer · p. 8 

Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf is de beklaagde 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 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 beklaagde 
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 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 juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk beslu it van 26 apri l 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

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

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

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 vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

stelt voor de telastleggingen B en C het verva l van de strafvordering vast; 
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veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging A tot een 
geldboete van 200 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 1.200 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van een maand; 

veroordeelt de beklaagde tot beta ling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 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 beklaagde tot betaling van een bedrag van 52,42 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 24 euro aan 
het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsb ijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie opnieuw begroot op 458,27 euro in eerste 
aanleg (verstek en verzet) en 92,88 euro in beroep. 
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Kosten eerste aanleg verstek+ verzet opnieuw begroot: 
Dagv. bekl. : € 27,99 

Overschr. kantoor RZ.: € 240,00 
Bet. verstekvonnis 20.10.20: € 24,00 

Reg. verzet: 
Bet. verstekvonnis 20.04.21: 

+ 10%: 

Totaa l: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 28,18 
€ 50,00 
€ 28,44 
€ 18,00 

€ 416,61 
€ 41,66 

€ 458,27 

€ 15,00 
€,00 

€ 35,00 
€ 28,44 

€ 84,44 
€ 8,44 

€ 92,88 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit ra;idshP.P.r ;:ils waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en en in openbare rechtszitting van 9 december 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

3dvoca;it,.gpnpr;i;il. mP.t hiic;t;:rnrl \/::in P'riffii:>r 




