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2022/PGG/1750- 2022/VJll/903 

Not.nr. OU.66.LS.007301/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

verdacht van: 

. (RRN 

met Roemeense nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek 

"optrekken of plaatsen van constructie 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 optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande · stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 
termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende 
vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk 

op het terrein gelegen te 
als eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

kadastraal gekend 
ondernemingsnummer 

een overdekt terras over de volledige oppervlakte van de achtertuin te hebben opgericht 
zonder voorafgaande omgevingsvergunning 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1 °1 a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1 °, en 6.3.1. § 1 Vlaamse . 
Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning) 
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te 
datum". 

tussen 1 mei 2018 en 4 mei 2018. op een niet nader te bepalen 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, O 12e kamer, 

besliste bij vonnis van 7 juni 2022 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde telastlegging tot een 
geldboete van 8.000 euro, zijnde 1.000 euro vermeerderd . met 70 opdeciemen, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

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 haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 22 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
52,42 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel met 
betrekking tot het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als door de verwijdering van de constructie 
die wordt aangewend als overkapping van het terras en de verwijdering van het terrein van 
alle materialen afkomstig van de afbraak van de constructie. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel lastens de veroordeelde ten voordele van de gemeentelijk stedenbouwkundig 
inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 3 maanden vanaf het 
definitief worden van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester, 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. 
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KOSTEN 

Veroordeelt rot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, tot op 
heden in het geheel begroot op 30,74 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
6 juli 2022 door de beklaagde tegen alle beschikkingen van het 
vonnis; 
7 juli 2022 door het openbaar ministerie tegen alle beschikkingen op strafgebied. 

1.3 Deze partijen dienden verzoekschriften In overeenkomstig artikel 204 Wetboek van 
Strafvordering op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Oudenaarde, als volgt: 
- de raadsman van de beklaagde op 6 juli 2022; 
- het openbaar ministerie op 7 juli 2022. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 2 december 2022 in het Nederlands: 

de beklaagde 
verteeenwoordigd door meester 

in haar middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te 

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

advocaat-

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 7 juni 2022 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en regelmatig 
naar de vorm. Ook de grievenformulieren zijn tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier 
nauwkeurige grieven tegen het beroepen vonnis voor wat betreft de procedure (exceptio 
obscurri libelli), de schuld, de straf en andere (herstelvordering). 

Ook het openbaar ministerie bepaalde nauwkeurige grieven over de strafmaat. 

2.3 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 artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 



Hof van beroep Gent - t iende kamer • ·p. 5 

vast dat er geen redenen zijn o~ ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 

op te werpen. 

3. De aanhangig makende rechtstreekse dagvaarding van het openbaar ministerie werd op 
28 september 2021 onder nummer overgeschreven op het kantoor 
Rechtszekerheid , zodat voldaan is aan artikel 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening. 

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

4. De beklaagde baat een restaurant uit te 

Het perceel ligt volgens het gewestplan (KB 30 mei 1978) 
in woongebied. Het ligt ook binnen de grenzen van een goedgekeurde, doch vervallen 
verkavelingsvergunning en van het ruimtelijk uitvoeringsplan en dit binnen de 

5. Op 20 april 2017 kreeg de beklaagde een stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van 

een handelsruimte naar horeca. 

Naar aanleiding van klachten van de buren stelde de gemeentelijk omgevingsambtenaar (op 22 
oktober 2018) en de politie (op 28 november 2018} vast dat de hele achtertuin was toegebouwd 

en dienst deed als overdekt terras. 

6. Op 2 februari 2019 legde de beklaagde volgende verklaring af: 'Ikzelf ben zelfstandig 

uitbaatster van met adres te en 
ben gemachtigd een rechtsgeldige verklaring af te leggen. Vorig jaar, eind mei 2018, gaf ikzelf de 
opdracht aan de aannemer om de 
binnenkoer gelegen achteraan het restaurant en bij het kadaster gekend onder de 

af te werken tot een overdekt terras waarbij er tussen de muren van de 

aanpalende buren een overkapping opgetrokken werd in het hout. 
Ik had hiervoor de toestemming gekregen van de eigenaat Ik wist 
niet dat ik hiervoor opnieuw een stedenbouwkundige vergunning diende aan te vragen bij de 
gemeente want ik had reeds een vergunning, ik ging ervan uit dat de vergunning voor het terras 

hierbij zat. 
In tussentijd heb ik een regularisatie aangevraagd begin september 2018 en dit via mijn architect 

Ik zal dan ook het resultaat van deze reguralisatie 

afwachten. Meer kan ik voorlopig niet verklaren.' 

7. Gelet op het uitblijven van een regularisatievergunning werd de beklaagde op 14 mei 2019 
nogmaals verhoord. Zij verklaarde: 'Ik werd een eerste maal verhoord In deze feiten dd. 
02/02/2019. Uw diensten stellen dat ik toen heb verklaard begin september 2018 een 
regularisatiedossier te hebben ingediend via mijn architect. Uw diensten stellen mij in kennis via 
het dossier kennis te hebben genomen van een schrijven van waaruit 
blijkt dat er dd. 04/04/2019 nog geen regularisatiedossier werd ingediend. 
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Ik hoorde het laatst van mijn architect op 17/10/2018. Al mijn plannen van mijn 
zaak zitten bij de architect, ik hoor niets meer van hem - ik weet niet wat ik nu moet doen. 
Blijkbaar heeft hij niets gedaan. Er is geen regularisatiedossier. Als ik hem bel antwoord(t) hij niet. 
Uw diensten vragen mijn intenties en of ik zal overgaan tot vrijwillig herstel en· zo ja binnen welke 

termijn. 
Ik zal mij bevragen bij de gemeente wat ik nog kan doen, mijn architect doet blijkbaar niets en ik 
kan hem ook niet bereiken. Ik ga zeker niet vrijwillig herstellen - ik ga zeker de opgerichte 
constructie niet afbreken, ik ben hier héél zeker van, dat is het laatste. Dan vijs ik liever de 
straatnaam eraf, stop ik met het m vertrek ik uit 
Uw diensten wijzen mij erop dat indien ik de nodige maatregelen niet tref, binnen een termijn van 
3 maanden, het parket van de procureur des Konings onverwijld tot dagvaarding zal overgaan. Ik 

neem hier kennis van. 
Uw diensten zeggen mij indien ik de constructie zou afbreken, ik uw diensten dan de bewijsstukken 
moeten bezorgen van regularisatie.' 

8. Op 6 februari 2021 diende de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur een herstelvordering 

in." 

S. Volgens de beklaagde is de strafvordering onontvankelijk omdat de 
feiten niet duidelijk genoeg zijn omschreven in de aanhangig makende dagvaarding. Voor 
haar Is het niet duidelijk welke stedenbouwkundige handeling haar wordt verweten. Zonder 
zicht op de exacte draagwijdte van de telastlegging zou zij geen verweer kunnen voeren. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.3.a Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens heeft iedereen die vervolgd wordt het recht om onverwijld en in bijzonderheden op de 
hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem of haar ingebrachte 
beschuldiging. Artikel 6.3.a Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vereist een 
precieze informatie. Waar én het feit én de kwalificatie moeten vermeld worden, is een 
descriptieve en exhaustieve omschrijving evenwel niet wettelijk vereist. Een dagvaarding 
beantwoordt aan de vereisten van artikel 6.3.a Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens wanneer de feiten waarvoor de beklaagde zich moet verdedigen voldoende zijn 
gepreciseerd zodat elke twijfel omtrent hun specifieke draagwijdte is uitgesloten. 

De enige telastlegging preciseert de inbreuk als volgt: 'een overdekt terras over de volledige 
oppervlakte van de achtertuin te hebben opgericht zonder voorafgaande 
omgevingsvergunning'. De telastlegging verwijst naar de correcte wettelijke bepalingen, die 
voorschrijven dat een constructie slechts mag worden geplaatst na 
voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De dagvaarding 
wijst op die manier duidelijk en ondubbelzinnig aan voor welk feit de beklaagde zich moet 
verdedigen. Uit haar conclusies en het verloop op de rechtszitting volgt dat de beklaagde 
ook concreet over wat haar wordt te last gelegd verweer heeft kunnen voeren en zij dit ook 

deed. 
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Dat het voor de beklaagde bij de uitvoering van het herstel niet duidelijk was dat ook de 
houten palen moesten worden verwijderd die de terrasoverkapping ondersteunden, kan 
niet tot gevolg hebben dat een duidelijk geformuleerde dagvaarding onduidelijk zou worden. 

De strafvordering is ontvankelijk. 

6. De beklaagde betwist - ondergeschikt - niet dat zij artikel 4.2.1, 1°, a) Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening schond (strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, lid 1, r Vlaamse Codex 
Ru imtel ijke Ordening) door een overdekt terras op te richten zonder dat zij over een 
omgevingsvergunning beschikte. Dit is ook niet voor betwisting vatbaar. Het hof verwijst 
naar de materiële vaststellingen en de verhoren van de beklaagde. 

De stelling van de beklaagde ::lat zij niet wist dat ze voor het plaatsen 
van de terrasconstructie een vergunning nodig had, is zonder enige relevantie voor de 
beoordeling van de enige telastlegging. Onwetendheid, die overigens niet wordt aangetoond 
en ook niet te controleren valt, ontslaat de betrokkenen niet van de plicht om de wet na te 
leven. Artikel 6.2.1, lid 1, 1 ° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bestraft het opzettelijk 
handelen, dit is het wetens en willens aannemen van een strafbare gedraging. De rechter 
kan het bestaan van dit opzet vaststellen bij het plegen van de materiële handeling, die als 
de uiting van de vrije en bewuste wil van de beklaagde moet worden aangezien, wanneer 
deze het bestaan van een schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke 
dwaling, of van een rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardlg 
maken. 

Op basis van de vaststellingen in het aanvankelijk proces-verbaal en de verklaringen van de 
beklaagde is het bewezen dat de beklaagde zich schuldig maakte aan het feit van de enige 
telastlegging. 

7. De beklaagde 
verleden in ons land. 

is jaar oud. Zij heeft een blanco strafrechtelijk 

Zij 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. Zij vertoonde bovendien veel weerstand tegen het 
verwijderen van de onvergunde constructie. Dat de gemeentelijke omgevingsambtenaar na 
het uitbrengen van de herstelvordering niet meer over die vordering wilde onderhandelen, 
wijst niet op kwade wil of een gebrek aan competentie. De inbreuk werd vastgesteld op 28 
november 2018, de herstelvordering werd pas ingeleid op 6 februari 2021. In die 
tussenperiode had de beklaagde meer dan voldoende tijd om bij de gemeente af te toetsen 
wat zij moest doen om zich in regel te stellen. 

In het voordeel van de beklaagde houdt het hof reken ing met haar gunstig strafrechtelijk 
verleden en het inmiddels bereikte herstel. De hierna bepaalde geldboete is noodzakelijk en 
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passend, maar voldoende om de beklaagde aan te zetten voortaan de regels strikt na te 
leven. Meer mi ldheid betonen, zou de beklaagde onvoldoende aansporen om in de 
toekomst wel alle voorschriften na te leven. Bovendien veroorzaakt de opgelegde geldboete 
niet haar sociale declassering, noch brengt dit haar sociale reclassering op onevenredige 
wijze in het gedrang. Het hof gaat om die redenen niet in op haar vraag om haar de gunst 
van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen of uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straf te gelasten. 

De beklaagde pleegde de bewezen feiten na 31 december 2016, zodat het hof de geldboete 
verhoogt met 70 deciemen. De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de 
beklaagde voldoende aan tot betaling van de geldboete. 

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

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 declemen 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 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, 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. 

9. De eerste rechter heeft de beslissing over de burgerlijke belangen terecht aangehouden. 

10. Uit het proces-verbaal van 26 september 2022 blijkt dat de beklaagde het herstel 
volledig heeft uitgevoerd. De herstelvordering Is zonder voorwerp. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 
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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, 

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 het overige als volgt: 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde schuldig aan het feit van de enige telastlegging; 

veroordeelt haar voor dit bewezen misdrijf tot een geldboete van 500 euro, met deciemen 
gebracht op 4.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van twee maanden; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling 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 tweedelijnsbljstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie opnieuw begroot op 294,75 euro in eerste 
aanleg en 106,74 euro in beroep; 

herstelvordering 

verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. bekl.: 

Hypo. lnschr.: 

+10%: 

Totaal : 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber.bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10% : 

Totaal: 

- p.10 

€ 27,95 
€ 240,00 

€ 267,95 
€ 26,795 

€ 294,75 

€ 27,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 29,04 

€ 97,04 
€9,70 

€ 106,74 

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

en in openbare rechtszitting van 13 januari 
2023 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter i11 aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




