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Not.nr. GE.66.97 .000727 /16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr.1156 

verdacht van: 

A. 

geboren te 
bediende, 
wonende te 
- beklaagde -

op 
(RRn 

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 
eigendom van 

wonende te 
geboren te op , en van 

beiden wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

, van 
geboren te 

op 

op 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening: 
a)het optrekken of plaatsen van een constructie 

meer bepaald een houten berghok, schanskorven, en houten panelen met een hoogte van 
2,05 m te hebben geplaatst in de voortuinstrook 

te op niet nader te bepalen data in de periode van tot 01.01.2015 tot 

01.01.2016 (st. 14) 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

1. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 5 juni 2018 bij verstek als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde telastlegging 

A tot een geldboete van 350 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 2.100 euro, of een 

vervangende gevangenisstraf van 21 dagen. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van het college van burgemeester en schepenen en van de gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur het herstel op het perceel gelegen te 

kadastraal gekend als door de integrale 

verwijdering van de schanskorven en de aanleg van de voortuin voor minimum 65% als 

groene ruimte, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging 

in de nakoming van dit bevel lastens de veroordeelde ten voordele van het college van 

burgemeester en schepenen. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 3 maanden vanaf de dag 

waarop dit vonnis definitief is. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen 

voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig 

artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

BIJDRAGEN en KOSTEN 

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. 
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Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 

Veroordeelt tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 

270,46 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis van 5 juni 2018 werd hoger beroep ingesteld op: 
26 juli 2018 door de raadsman van de beklaagde 
27 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
op: 

26 juli 2018 door de raadsman van de beklaagde 
27 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

1.3 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 13 september 2019 in het Nederlands: 

2. 

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

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 

advocaat-

2.1 Tegen het bij verstek gewezen vonnis van 5 juni 2018 van de rechtbank van eerste aanleg 

Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, werd door de beklaagde hoger beroep 

aangetekend blijkens een op 26 juli 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde 

verklaring, waarbij tegen dit vonnis een onbeperkt hoger beroep werd ingesteld. Tevens 
werd door de beklaagde op diezelfde datum (26 juli 2018) en op diezelfde griffie een 
verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger beroep") neergelegd waarin nauwkeurig 

werd bepaald welke grieven tegen het voormelde vonnis worden ingebracht. 

Daar het bestreden verstekvonnis bij gerechtsdeurwaardersexploot van 16 juli 2018 aan de 
beklaagde blijkt te zijn betekend (zie stuk 13 van onderkaft 4 van het strafdossier met de 
bundel van de rechtspleging in eerste aanleg), werd het hoger beroep van de beklaagde 
tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en is het ontvankelijk (artt. 203-204 Sv.). 

Navolgend werd ook door het openbaar ministerie hoger beroep aangetekend tegen het 

voormelde vonnis, namelijk blijkens een op 27 juli 2018 ter griffie van de voormelde 
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rechtbank afgelegde verklaring, waarbij ook door het openbaar ministerie op diezelfde 
datum (27 juli 2018) en op diezelfde griffie een verzoekschrift met grieven ("grievenformulier 

hoger beroep") werd neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald welke grieven tegen het 
voormelde vonnis worden ingebracht. 

Het hoger beroep van het openbaar ministerie werd aldus eveneens tijdig - binnen de 

bijkomende termijn van tien dagen na het hoger beroep van de beklaagde (art. 203, §1, 

tweede lid, Sv.) - en regelmatig naar de vorm ingesteld en is bijgevolg eveneens 
ontvankelijk. 

2.2 Blijkens het op 26 juli 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier, opgesteld volgens 
het bij koninklijk besluit van 18 februari 2016 vastgestelde model, acht de beklaagde zich 

louter gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld over de 
straftoemeting (aldus de aangekruiste rubriek "straf en/of maatregel" in het 

grievenformulier van de beklaagde, waarbij louter de bijkomende vermelding "te zware 

straf' werd aangebracht). 

Blijkens het op 27 juli 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier acht het openbaar 
ministerie zich louter gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld 
over de strafmaat, waarbij werd gespecificeerd dat een volgberoep werd ingesteld (zie de 
aangekruiste en beknopt nader toegelichte rubrieken "straf en/of maatregel" en "andere" 

van het grievenformulier van het openbaar ministerie). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de grieven zoals bedoeld in 

artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. 

In dit verband stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin 
van het voormelde artikel 210 op te werpen. 

Aangezien er in de voormelde grievenschriften geen grieven worden aangevoerd tegen de 
beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de schuld en er volgens het hof zoals 
reeds gesteld ook geen redenen voorhanden zijn om ambtshalve enige grief op te werpen, 

staat het ingevolge het op dit punt niet bestreden vonnis vast dat de beklaagde 
schuldig is aan de enige telastlegging A. 

Gelet op dit laatste gaat het hof dan ook niet nader in op de conclusie die door de raadsman 
van de beklaagde op de rechtszitting van 13 september 2019 werd neergelegd, in zoverre de 
beklaagde daarin stelt dat hij moet worden vrijgesproken. 

3. 

De eerste rechter verklaarde de enige telastlegging A bewezen op grond van de volgende 
overwegingen: 
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4. 

"Feiten 

4. De beklaagde is eigenaar van een woning gelegen te 

Volgens het gewestplan " " (Koninklijk Besluit van 14 september 1977} 

ligt het perceel in woongebied. Het maakt volgens het bijzonder plan van aanleg (BPA) 
deel uit van een zone voor woningen en bouwvrije tuinen. 

5. Op 22 juni 2016 werd vastgesteld dat in de voortuin een berghok werd geplaatst en dat 

de voortuin werd afgezet met schanskorven en houten panelen van 2,05 meter hoog. 

Daarvoor was geen stedenbouwkundige vergunning verleend. 

Op 28 juni 2016 werd de beklaagde aangemaand om dit alles te verwijderen gelet op de 

strijdigheid met de voorschriften van het BPA. 

Op 22 september 2016 werd vastgesteld dat de plaats niet hersteld was. 

6. Op 21 november 2016 verklaarde de beklaagde onder meer dat hij de werken zelf had 

uitgevoerd en dat een regularisatievergunning werd geweigerd. 

Beoordeling 

7. De vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. De telastlegging wordt niet 

betwist en is bewezen" (randnrs. 4-7 op het 3e blad en het 4e blad van het bestreden 
vonnis). 

De feiten, voorwerp van de enige telastlegging A waren voorheen strafbaar op grond van de 
in die telastlegging aangehaalde bepalingen. Vanaf 1 maart 2018 tot op heden zijn die feiten 
strafbaar gebleven op grond van de artikelen 4.2.1 en 6.2.1 VCRO. 

De eerste rechter veroordeelde de beklaagde 
verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht 

gevangenisstraf van 21 dagen. 

tot een geldboete van 350,- EUR, te 
op 2.100,- EUR of een vervangende 

Het hof bevestigt deze beslissing over de straftoemeting. De voormelde effectieve geldboete 
is immers aangepast aan de ernst van de feiten, waarbij de beklaagde op een eigengereide 
wijze, zonder zich te bekommeren om de noodzakelijk vergunningsplicht, wederrechtelijk 

werken heeft uitgevoerd. Bovendien is deze effectieve geldboete naar het oordeel van het 
hof absoluut noodzakelijk om de beklaagde de ernst van het door hem gepleegde misdrijf te 

doen beseffen en om hem te weerhouden van recidive. 

Ook de door de eerste rechter opgelegde vervangende gevangenisstraf moet worden 
bevestigd, daar een vervangende gevangenisstraf van 21 dagen naar het oordeel van het hof 
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noodzakelijk is om in een voldoende effectieve vervangende straf te voorzien mocht de 

geldboete niet worden betaald door de beklaagde 

Het bovenstaande klemt te meer daar de beklaagde een zwaar beladen strafblad 
heeft en reeds meermaals werd veroordeeld voor allerhande misdrijven, en dit zowel door 

de correctionele rechtbank als door de politierechtbank, waarbij hem reeds meermaals 
gunsten werden toegekend onder de vorm van probatie (die echter werd herroepen) en 

werkstraffen. Bovendien stelt het hof vast dat de beklaagde slechts onder druk van de 
strafvervolging werk is beginnen maken van het herstel. 

Om diezelfde redenen gaat het hof dan ook niet in op het verzoek van de beklaagde om hem 
een werkstraf op te leggen, daar een dergelijke straf naar het oordeel van het hof een 
onvoldoende krachtig signaal zou inhouden voor de beklaagde om hem te doen 
beseffen dat de regels die de ruimtelijke ordening beheersen strikt moeten worden 

nageleefd. 

5. 

De eerste rechter besliste oordeelkundig over de kosten, gevallen aan de zijde van het 
openbaar ministerie in eerste aanleg, met dien verstande dat die kosten worden herbegroot 
zoals hierna bepaald. De beklaagde is tevens gehouden tot de kosten, gevallen in 

hoger beroep aan de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Voorts werd de beklaagde , als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, door 
de eerste rechter terecht verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25,- EUR 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, werd voorts terecht vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200,- EUR, en dit 

ongeacht de datum van de bewezenverklaarde feiten. 

Voorts veroordeelde de eerste rechter de beklaagde terecht tot de bijdrage aan 
het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die thans 20,- EUR bedraagt (art. 

4, §3 en art. 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand), alsook tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der strafprocedure, met dien verstande dat die laatste vergoeding thans, na 
indexatie, 54,76 EUR bedraagt (zie art. 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 

houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken ("Tarief Strafzaken"), 

zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 november 2012, BS 29 november 

2012; omzendbrief 131/6 van 24 juni 2019, BS 15 juli 2019). 

Dienvolgens wordt de bestreden beslissing ook op al die punten bevestigd door het hof. 
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OP DEZE GRONDEN, 

het hof, recht doende op tegenspraak, 

Gelet op de hoger aangehaalde bepalingen en de artikelen aangehaald in het bestreden 
vonnis en in de hoger aangehaalde telastlegging, evenals op: 

- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- de artikelen 38, 40 en 41 van het Strafwetboek, 
- artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 

strafrechtelijke geldboeten, 
- de artikelen 162, 190, 194 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 

Verklaart de hoger beroepen tegen het vonnis van 5 juni 2018 van de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, ontvankelijk; 

Stelt vast dat de beklaagde ingevolge het door de grievenformulieren in hoger 
beroep op dit punt niet bestreden vonnis van 5 juni 2018 definitief schuldig werd bevonden 

aan het misdrijf, voorwerp van de enige telastlegging A; 

En opnieuw ten gronde beslissend binnen de grenzen van de hoger beroepen en de 
aangevoerde grieven : 

Bevestigt het vonnis in de mate dat het bestreden is in al zijn beschikkingen, met dien 
verstande en met die wijziging dat de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar 

ministerie in eerste aanleg worden herbegroot op 331,91 EUR, en dat de vaste vergoeding 

voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe de beklaagde wordt 

veroordeeld, 54,76 EUR bedraagt; 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten gevallen aan de zijde van het openbaar 

ministerie in hoger beroep, begroot op 107,27 EUR. 
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Kosten eerste aanleg herbegroot: 

Dagvaarding: 

Hypothecaire inschrijving: 

Betekening verstekvonnis: 

Afschrift verstekvns tot bet.: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 

Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 25,87 
€ 220,00 

€ 25,87 
€ 30,00 

€ 301,74 
€ 30,17 

€ 331,91 

€ 30,00 

€ 6,00 

€ 35,00 
€ 26,52 

€ 97,52 
€9,75 

€ 107,27 

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 oktober 2019 

uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
A 

in aanwezigheid van 
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