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... .... .. ··- ------------------------

Not.nr: GE.66.RW.200061/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr)Aii 

verdacht van: 

geboren te 

autohandelaar, 

wonende te 

- beklaagde -

op 

, (RRN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het Strafwetboek; 

A 
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 -
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, het zij 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 perceel gelegen te kadastraal gekend als 

eigendom van , geboren te 
oo wonende te en het perceel gelegen te 

kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

wonende te 
meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van afgedankte 
voertuigen, schrootafval, toilethokje, plastiekafval, containers en allerhande materialen 
(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 28 juli 2016 tot en met 18 september 2017 (zie stukken 3-4, 

25, 30, 31-33, 36, 37-54 - OK 1 EN 2-3 - OK 2) 
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B 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of In strijd met een geldige vergunning -
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 verst rijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing 
van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, bulten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 
op het perceel gelegen tE kadastraal gekend als 

eigendom van geboren te 
op wonende te en het perceel gelegen te 

kadastraal gekend als en 
eigendom van geboren te op 
wonende te 
meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertuigen 
en aanhangwagens 
(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) 
!L_. in de periode van 28 juli 2016 tot en met 18 september 2017 (zie stukken 3-4, 
25, 30, 31-33, 36, 37-54 - OK 1 EN 2-3 - OK 2) 

C 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van grond voor plaatsen van één of meer 
verplaatsbare constructies voor bewoning zonder of in strijd met een geldige vergunning
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 plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden 
gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, 
met uitzondering van het kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld 
openluchtrecreatief terrein in de zin van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het 
toeristische logies, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavellngsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunning, hetzij na verval, verniet iging of het verstrijken van de termijn van de 
betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of, bulten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van de 
voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 
op het perceel gelegen te 

eigendom van 
op wonende te 

, kadastraal gekend als 
. geboren te 

en het perceel gelegen te 
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kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 
wonende te 
meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van een caravan 
(art. 4.1.1., 3°, 4.2.1., 5°, c), 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 28 juli 2016 tot en met 18 september 2017 {zie stukken 3-4, 
25, 30, 31-33, 36, 37-54 - OK 1 EN 2-3 - OK 2) 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d~ besliste bij 
vonnis van 19 maart 2019 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde 
telastleggingen A, 8 en C samen tot een geldboete van 3.000 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 24.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 2.000 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 16.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het 
Bijzonder 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 een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt tot betaling van de gerechtskosten voor 
het openbaar ministerie, begroot op 19,18 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 11 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
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5 april 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis"; 
16 april 2019 door het openbaar ministerie tegen "het vonnis". 

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 Gent, 
op: 
- 5 april 2019 door de raadsman van de beklaagde 
- 16 april 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 5 juni 2020 in het Nederlands: 
- de beklaagde In zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester advocaat met kantoor te 
- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van :1dvocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 19 maart 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. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de schuld aan de telastleggingen A, B en C en de straf. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebled met betrekking tot de straf. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 Op de rechtszitting van 5 juni 2020 verklaarde de beklaagde bij monde van zijn raadsman 
afstand te doen van zijn grief met betrekking tot de schuld aan de telastleggingen A, B en C. 

Het hof verleent de beklaagde akte van deze afstand. 

2.4 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 art ikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
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• V<>' ... ........ ,..,._, _________________________ _ 

vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

De beslissingen tot de schuld van de beklaagde voor de telastleggingen A, B en C en het 
ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen zijn, mede gelet op de voormelde 
afstand, door geen enkel beroep bestreden zodat deze beslissingen definitief zijn. 

De saisine van het hof is beperkt tot de straf. 

2.5 De aanhangig makende dagvaarding werd overgeschreven in de registers van het 
kantoor Rechtszekerheid alsook ingeschreven in het vergunningsregister, waardoor is 
voldaan aan de ontvankelijkheidsvereiste bepaald door artikel 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

3. De eerste rechter oordeelde omtrent de feiten en de schuld als volgt: 

"Feiten 

4. De beklaagde is eigenaar van gronden te 

Volgens het gewestplan 
natuurgebied. 

(Koninklijk Besluit van 24 maart 1978} ligt het perceel in 

Op 2 augustus 2016 stelden de politie en de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar vast dat 
er op het perceel aller/el materieel, materialen en afval lag. Er stonden ook voertuigen en een 
caravan. 

De beklaagde werd op 4 augustus 2016 aangemaand om binnen de 3 maanden een einde te 
stellen aan de inbreuken. 

5. De beklaagde werd op 8 november 2016 verhoord en verklaarde: 

'Heden neem ik kennis van uw vraag. Ik ben eigenaar van de boerderij sinds enige tijd - ik zal u 
laten weten sinds wanneer. Toen ik de locatie kocht waren de verbouwingen reeds uitgevoerd
meer bepaald de vernieuwing van het berahok, het vernieuwen van het dak van de bakkersoven. 
Ik kocht de boerderij van wijlen ene Betrokkene is al overleden. Ik bezorg u terzake de 
nodige gegevens. Voor wat betreft het stallen van voertuigen / voertuigwrakken / materieel / 
wooncaravan /wc's/ containers en afval en de dierenkooien werd dit door mij uitgevoerd wegens 
plaatsgebrek op andere locaties. Het afval en de wrakken worden verwijderd. Ik ben ondertussen 
een loods aan het zoeken om het plaatsprobleem op te lossen. Ik ben alleen eigenaar van de 
locatie In persoonlijke naam. Alles werd daar gestald sinds zo'n 2 jaar. Ik heb er nooit bij 
stilgestaan dat dit ook bouwvergunningsplichtig was. Inzake de afrasteringen stonden deze hier 
vroeger ook. Ik zal nagaan hoe dit probleem op te lossen, mogelijks door het aanplanten van 
hagen. Voor dit probleem werd architecte uit 10ngesteld die een 
bouwvergunningsaanvraag zal Indienen. Dit zou moeten gebeuren tegen eind 2016. Ik zal uw 
diensten terzake op de hoogte houden.' 
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6. De politie stelde op 5 mei 2017 en op 18 september 2017 vast dat het perceel nog steeds niet 
ontruimd was. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur formuleerde een herstelvordering die positief werd 
geadviseerd door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 

7. Uit de ter terechtzitting neergelegde foto's blijkt dat het perceel op 2 februari 2019 was 
opgeruimd, het afval was afgevoerd naar een recyclagebedrijf 

Beoordeling 

8. 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. 

9. De vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

De telastleggingen worden niet betwist en zijn bewezen." 

4. De beklaagde pleegde de bewezen feiten met eenzelfde misdadig opzet zodat het hof 
toepassing maakt van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en voor deze feiten samen een. 
straf oplegt. 

5. De eerste rechter wees er terecht op dat de beklaagde het eigen belang boven het belang 
stelde dat de gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening. Door het gebruik van 
het perceel naar eigen inzicht heeft de beklaagde schade toegebracht aan de ruimtelijke 
ordening en het landschap. Het perceel ligt in natuurgebied en is dus van belang voor natuur 
en landschap. De bescherming ervan is prioritair. 

De beklaagde is 55 jaar. Hij is autohandelaar en heeft tevens een horecazaak. 

Naast zeventien veroordelingen wegens verkeersinbreuken werd hij ook al veroordeeld 
wegens valsheid in geschriften (2x), oplichting, opzettelijke slagen en verwondingen met 
arbeidsongeschiktheid, inbreuken op de afvalwetgeving {2x), belastingontduiking, slagen aan 
politie, weerspannigheid en vernielingen. 

De beklaagde heeft dus al twee voorgaande veroordelingen wegens gelijkaardige inbreuken, 
weze het dat die als inbreuken op de afvalwetgeving werden gekwalificeerd. Voor een van 
deze veroordelingen werd de beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien 
maanden zodat hij geen gewoon uitstel van tenuitvoerlegging van straf meer kan genieten. 

De beklaagde is derhalve niet aan zijn proefstuk toe en de eerdere veroordelingen en 
bekomen gunsten, hebben duidelijk niet het verhoopte ontradende effect gehad. 
Wel kan rekening gehouden worden met het volledige herstel van de toestand. 
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Om de beklaagde aan te zetten voortaan de regels wel na te leven, gezien het belang van de 
goede ruimtelijke ordening en als passende maatschappelijke vergelding is het opleggen van 
een effectieve geldboete van 2.000 euro noodzakelijk, maatschappelijk verantwoord en 
passend. 

Meer mildheid betonen zou de beklaagde onvoldoende confronteren met het 
onaanvaardbaar karakter van zijn handelen en hem er niet toe aanzetten in de toekomst zich 
te onthouden van het plegen van dergelijke feiten. 

6. De bewezen verklaarde feiten werden gepleegd over een tijdsspanne die zich uitstrekt 
zowel voor als na 1 januari 2017, zodat de uitgesproken geldboete wordt verhoogd met 70 
deciemen. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde er toe aan te 
zetten de geldboete te betalen. 

7. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Het hof bevestigt de veroordeling van de beklaagde door de eerste rechters 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; 

- de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 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. 

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. 
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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: 

Het hof verleent de beklaagde afstand van zijn grief met betrekking tot de schuld. 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren alsook de afstand van de beklaagde met betrekking tot de grief schuld de 
beslissingen van het beroepen vonnis van 19 maart 2019 tot de schuld van de beklaagde 
voor de telastleggingen A, B en C en het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 
definitief zijn. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebled: 

veroordeelt de beklaagde. , voor de fei ten van de tenlasteleggingen A, B 
en C samen tot een geldboete van 2.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 16.000 euro, 
en een vervangende gevangenisstraf van drie maanden. 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro te beta len 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 50,00 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 
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... ,. ......... ,- ~------------------------

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan 
het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 282,17 euro in eerste aanleg en 
111,43 euro in beroep; 
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Kosten eerste aanleg opnieuw begroot: 
Dagv.: € 26,52 

Hypoth inschr.: € 230,00 

+10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 
Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl. : 

+10%: 

Totaal : 

€ 256,52 
€ 25,65 

€ 282,17 

€ 33,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,30 

€ 101,30 
€ 10,13 

€ 111,43 

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

en en in openbare rechtszitting van 11 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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