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Not.nr. DE.66.L4.005160/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. ( ... ) (niet in de zaak voor het hof) 

2. nr. (RRN 86.05.23-072.12) 

geboren te OJ: 

bediende, 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

"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, 

op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

en van geboren te op beiden wonende te 
bij aankoopakte verleden door notaris te 

OJ:. 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1 .1 ° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 
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meer bepaald 

b. in strijd met de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad op 13.10.2014, het achterste 
onvergunde gedeelte van de bestaande achterbouw niet te hebben gesloopt tot een 
bouwdiepte van 21,45 m binnen een termijn van 3 maanden na het verlenen van de 
regularisatievergunning, maar het daarentegen verder te hebben afgewerkt 

Te op 13.01.2015 

2. een groot gedeelte van de voortuinstruik, de volledige linkse zijde naast de woning en 
achter de woning, te hebben verhard in natuurtegels, zonder stedenbouwkundige 
vergunning 

Te 
01.04.2015 

op niet nader te bepalen data in de periode van 12.05.2014 tot 

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, D 
vakantiekamer, besliste bij vonnis van 4 juli 2018 bij verstek als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

id 

2. 

De rechtbank: 

- VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A.1 en A.2; 

- VEROORDEELT tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
DUIZEND EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 6.000,00 euro; 
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- 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 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt 
ingeval gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot 
een criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

Kosten 

- SPREEKT in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een 
bedrag van 25,00 euro, met 70 deciemen 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 
tweedelijnsbijstand, 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 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). 

De rechtbank VEROORDEELT eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, 
tot op heden begroot op de som van 269,79 euro, meer de betekeningskosten van huidig 
vonnis voor wat betreft tweede beklaagde. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

✓ Herstelvordering 
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De rechtbank: 

- BEVEELT t.a.v. beklaagden hoofdeliik het herstel in de oorspronkelijke toestand 
door: 

o het afbreken van het achterste onvergunde gedeelte van de bestaande 
achterbouw tot een bouwdiepte van 21.45 meter. 

o het uitbreken van de verhardingen Inclusief de fundering uitgebroken tot 
de strikt noodzakeliike toegangen, conform de vergunning 2014/409. 
namelijk: 

• de verharding in de voortuinstrook moet worden teruggebracht tot 
de strikt noodzakelijke verharding naar de voordeur en de 
verharding in het linker gedeelte van de voortuinstrook; 

• in totaal mag de verharding in de voortuinstrook maximaal 50 % 
van de oppervlakte van de voortuinstrook zijn; 

• in de zijdelingse strook vanaf de voorgevel naar achteren is de 
maximale diepte van de verharding deze van de vergunde 
bouwdiepte, namelijk 21,45 meter; 

binnen een termijn van 12 maanden na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis 
onder verbeurte van een dwangsom van 200,00 euro per dag vertraging per beklaagde in 
geval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn; 

- ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 6.3.6. 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 dienen te brengen; 

MACHTIGT voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet 
binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en 
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente om 
ambtshalve in de uitvoering ervan te kunnen voorzien; 

- ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van 12 maanden enkel aan de 
hoofdveroordeling wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van 
artikel 1385bis Ger. Wb. 

✓ Overige burqerliike belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan." 

1.1.2 Voormeld vonnis bij verstek, werd overeenkomstig artikel 38, § 1 van het Gerechtelijk 
Wetboek aan de beklaagde betekend op 14 september 2018 bij 
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gerechtsdeurwaardersexploot var 
te 

gerechtsdeurwaarder met standplaats 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
10 oktober 2018 door de beklaagde 
17 oktober 2018 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, afdeling 
Dendermonde, op: 
- 10 oktober 2018 door de raadsman van de beklaagde 
- 17 oktober 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 21 november 2019 werd de behandeling van de zaak ambtshalve 
uitgesteld naar de rechtszitting van donderdag 19 maart 2020. 

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 5 juni 2020. 

1.5. Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 5 juni 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
meester 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoord igd door 
i1oor meeste, beiden advocaat met kantoor te 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 4 juli 2018 
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 nauwkeurig 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de procedure, de schuld, de straf en de herstelvordering. 
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In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk 
met betrekking tot de straf. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en 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. 

3. De omstandigheid dat de beklaagde in de loop van het opsporingsonderzoek 
niet werd verhoord vormt geen onregelmatigheid in de 'procedure', zoals aangeduid in de 
desbetreffende grief van de beklaagde. Evenmin werd hierdoor haar recht van verdediging 
onherstelbaar geschonden of is er daardoor geen sprake meer van een oneerlijk proces. 

4. De beklaagde wordt in de gegevens van het strafdossier nergens vermeld 
dan als echtgenote van de oorspronkelijk eerste beklaagde. Het is 

die de handelingen van de telastleggingen st.elde of hiertoe opdracht gaf. Uit de 
dossiergegevens valt niet uit te maken of de beklaagde daarin enige rol had. Evenmin kan 
worden vastgesteld of zij op actieve wijze toestemming voor deze handelingen heeft 
gegeven. 

Zoals ook het openbaar ministerie op de rechtszitting aanvoerde, is er naar het oordeel van 
het hof sprake van redelijke twijfel over de schuld van de beklaagde zodat het 
hof haar zonder kosten ontslaat van rechtsvervolging. 

S. Gelet op de vrijspraak van de beklaagde 
worden opgelegd. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de artikelen: 
- 211 en 212 Wetboek van Strafvordering, 

kan haar geen bevel tot herstel 

- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 
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Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis als volgt: 

ontslaat de beklaagde 
telastleggingen Al en A2; 

zonder kosten van rechtsvervolging voor de 

laat de kosten van de strafvordering ten laste van de Staat, voor het openbaar ministerie 
opnieuw begroot op 303,52 euro in eerste aanleg en begroot op 118,47 euro in beroep. 
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Kosten eerste aanleg herbegroot t.l.v. Staat: 
Dagv. bekl.: € 25,26 

Hypoth. lnschr.: € 220,00 
Betekening verstekvonnis: € 25,26 

€ 33,00 

Kosten beroep t.l.v. Staat: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl. : 

Dagv. bekl. : 

€ 303,52 

€ 51,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 26,47 

€ 118,47 

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

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