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Not.nr. DE.66.99.001291/19 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. n~ (RRN 
geboren te op 

wonende te 

- rechtstreeks dagende partij - burgerlijke partij 

2. nr. (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- rechtstreeks dagende partij - burgerlijke partij 

tegen 

1. nr. Jt/JY GEMEENTE (ON 1, vertegenwoordigd door haar 

college van burgemeester en schepenen, 

met kantoren te 

- rechtstreeks gedaagde partij - beklaagde 

volgens de rechtstreekse dagvaarding verdacht van: 

"A. Het verbouwen van de kantine langsheen de 
perceel kadastraal gekend al: 

op het 

Voor de oprichting en het verbouwen van de constructie ligt actueel geen vergunning voor. 
Daarover besta at geen discussie. 

De kantine werd meermaals en laatst in de zomer van het Jaar 2016 verbouwd zonder de 
vereiste vergunning, hetgeen overeenkomstig het destijds van toepassing zijnde artikel 4.2.1, 
1 ° VCRO Juncto artikel 6.1.1, 1 °-30 VCRO een misdrijf uitmaakt: 

Artikel 4.2.1, 1° VCRO (voor de periode van 9.8.10-9.2.17): 

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 
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1 ° de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van 
onderhoudswerken: 
a) het optrekken of plaatsen van een constructie, 
b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie 

ontstaat, 
c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie; 

Artikel 6.1.1, 1°-3° VCRO (voor de periode van 9.8.10-9.2.17): 

Met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 
26 euro tot 400.000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt de persoon 
gestraft die: 

De gemeente 

1 ° de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij zonder 
voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij ri a 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij In geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, voortzet of ih 
stand houdt; 

20 ( ... ) 

3° als eigenaar toestaat of aanvaardt dat één van de onder 1° en 2* vermelde 
strafbare feiten worden gepleegd, voortgezet of in stand gehouden; 

is strafbaar gezien inbreuk op artikel 6.1 .1, 3° VCRO. 

De verbouwingswerken betreffen geen onderhouds- of instandhoudingswerken noch van de 
vergunningsplicht vrijgestelde handelingen aan een hoofdzakelijk vergunde constructie In de 
zin van artikel 4.4.1, 3§ VCRO. 

8. De exploitatie van het onvergunde en zonevreemde voetbalterrein en de kantine 
langsheen de k op het perceel kadastraal gekend als 

Zoals hiervoor omstandig uiteengezet wordt het perceel gebezigd voor allerhande 
onvergunde en zonevreemde activitei ten, hetgeen In toepassing van artikel 6.2.1, eerste lid, 
4° VCRO juncto artikel 6.2.1, eerste lid, 7° VCRO een misdrijf uitmaakt: 

De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige _misdrijven 
genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en 
met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen: 
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4° het na 1 mei 2000 plegen van een schending, op welke wijze ook, van de 
plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zijn gekomen volgens 
de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996, en die van kracht blijven zolang en in de 
mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften, 
uitgevaardigd krachtens deze codex, tenzij de uitgevoerde werken, 
handelingen of wijzigingen vergund zijn of tenzij het gaat om de 
handelingen, vermeld in artikel 6.2.2, 6 °; 

7° het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een van de misdrijven, 
vermeld in punt 1 ° tot en met 6°, worden gepleegd. 

Het plan van aanleg in kwestie Is het gewestplan dat het perceel als agrarisch gebied 
bestemt. In dergelijk gebied is geen recreatie toegestaan. Er Is geen vergunning voorhanden 
noch speelt het vermoeden van vergunning. 
De gemeente maakt zich overeenkomstig artikel 6.2.1, eerste lid, 7° VCRO 
strafbaar als eigenaar. 

C. Eenheid van opzet en voortdurend karakter 

Het misdrijf overeenkomstig artikel 6.2.1, eerste Jid, 4° VCRO kent een voortdurend karakter. 
Telkens onvergunde en zonevreemde activiteiten plaatsvinden wordt het artikel opnieuw 
geschonden. 

De voormelde misdrijven zijn op basis van artikel 65 van het strafwetboek verbonden door 
een eenheid van opzet, met name het wedderrechtelijk voortschrijdend exploiteren - tot op 
heden - van een op alle vlakken onvergund en onvergunbaar voetbalterrein en een kantine. 

Beide misdrijven kunnen bijgevolg niet verjaren tot de inbreuken definitief hebben 
opgehouden te bestaan. Dit is op heden niet het geval." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D.14, 
besliste bij tussenvonnis van 6 april 2020 op tegenspraak als volgt: 

~'De rechtbank: 
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verzoekt de rechtstreeks dagende partijen om de dagvaarding over te schrijven op 
het hypotheekkantoor van de plaats waar de onroerende goederen zijn gelegen en 
hiervan een bewiis voor te leggen aan de rechtbank uiterliik op 7 september 2020; 

verzoekt de rechtstreeks dagende partijen een consignatie van 100 euro neer te 
leggen ter griffie conform artikel 108 van het KB van 28 december 1950 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken en hiervan een bewiis 
voor te leggen uiterliik op 7 september 2020; 

verleent conclusietermijnen als volgt: 

• De rechtstreeks gedaagde partij zal uiterlijk op 30 juni 2020 conclusies samen 
met de stavingstukken neerleggen ter griffie en toezenden aan het openbaar 
ministerie, indien deze betrekking hebben op de strafvordering, en in 
voorkomend geval, aan alle andere partij(en);,, .. 

• De rechtstreeks dagende partijen en het openbaar ministerie zullen uiterlijk op 
31 juli 2020 conclusies en stukken neerleggen ter griffie en toezenden aan het 
openbaar ministerie, indien deze betrekking hebben op de strafvordering, en in 
voorkomend geval, aan alle andere partij(en); 

• De rechtstreeks gedaagde partij zal uiterlijk op 21 augustus 2020 
antwoordconclusies en stukken neerleggen ter griffie en toezenden aan het 
openbaar ministerie, indien deze betrekking hebben op de strafvordering, en in 
voorkomend geval, aan alle andere partij(en); 

Onverminderd de toepassing van de uitzonderingen zoals bedoeld in art. 152 § 2 en art. 18.9 
Sv zullen de conclusies die niet voor het verstrijken van de vastgestelde termijnen zijn 
neergelegd en meegedeeld aan het openbaar ministerie, indien deze betrekking hebben op 
de strafvordering, en in voorkomend geval, aan alle andere betrokken partijen, ambtshalve 
uit de debatten worden geweerd. 

De rechtbank stelt de zaak in voortzetting naar de terechtzitting van MAANDAG 07 
SEPTEMBER 2020 om 9 uur.'' 

1.2 Tegen dit tussenvonnis werd door de beklaagde hoger beroep ingesteld op 4 mei 2020 
tegen "alle beschikkingen van het vonnis, conform het grievenformulier". 

1.3 Er werd tevens door de beklaagde op 4 mei 2020 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 4 mei 2020. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 15 oktober 2020 in het Nederlands: 
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- de beklaagde in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

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

- de burgerlijke partijen in hun middelen vertegenwoordigd door meester 
voor meester beiden advocaat met kantoor te 

2.1 De verklaring van hoger beroep tegen het tussenvonnis van 6 april 2020 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werd tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

Het grievenformulier dat de grieven bevat die tegen het vonnis worden ingebracht, werd 
eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de rechtstreeks gedaagde partij Gemeente 
ingediende "grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning 
vastgestelde model, wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden 
ingebracht, namelijk met betrekking tot de beslissing over de procedure en met betrekking 
tot de consignatie. Meer bepaald vermeldde de rechtstreekse gedaagde partij inzake de 
procedure: "(S)chending van de rechten van verdediging. De eerste rechter spreekt zich in de 
opgave van de (telastleggingen) uit over de schuldvraag of wekt minstens die indruk zonder 
de feiten zelf juridisch te kwalificeren. Eveneens wordt geen motivering voor deze mogelijke 
beoordeling gegeven." Met betrekking tot de grief over de consignatie vermeldde de 
beklaagde: "De beslissing waarbij de rechtbank de vermoedelijke gerechtskosten bepaalt op 
100 euro. De bepaling van de vermoedelijke gerechtskosten op 100 euro is volgens (de 
beklaagde) onvoldoende in verhouding met de werkelijke vermoedelijke kosten van de 
rechtspleging.". 

De hiervoor vermelde grieven van de rechtstreeks gedaagde partij zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 Het hoger beroep van de rechtstreeks gedaagde partij is ontvankelijk (art. 199, 203 en 
204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist In dit arrest binnen de perken van het hoger beroep 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. Uit de rechtstreekse dagvaarding volgt dat de gemeente 
door haar college van burgemeester en schepenen werd gedaagd. 
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4. Het beroepen vonnis is een tussenvonnis waarbij de eerste rechter de burgerlijke partijen 
uitnodigde om de aanhangig makende rechtstreekse dagvaarding over te schrijven op het 
hypotheekkantoor (thans: kantoor Rechtszekerheid), de burgerlijke partijen uitnodigde om 
een consignatie ter griffie neer te leggen en een rechtsdag bepaalde en conclusietermijnen 
vaststelde. 

In het beroepen vonnis heeft de eerste rechter onder de titel "1. (telastleggingen)" enkel de 
inhoud van de rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partijen aangehaald. De eerste 
rechter heeft in het tussenvonnis niet beslist hoe de aanhangig gemaakte feiten 
gekwalificeerd worden en zij diende dit ook nog niet te doen. 

Het louter woordelijk aanhalen van de inhoud van de rechtstreekse dagvaarding in een 
tussenvonnis schendt geenszins de rechten van verdediging van de beklaagde. De eerste 
rechter besliste op geen enkele wijze over de uiteindelijke kwalificatie van de aanhangig 
gemaakte feiten. De beklaagde zal in de loop van het proces tegenspraak kunnen voeren 
over een mogelijke kwalificatie van de aanhangig gemaakte feiten. 

Verder is de consignatie ter griffie overeenkomstig artikel 108 Tarief Strafzaken van de som 
die voor de kosten van de rechtspleging vermoedelijk nodig is door de burgerlijke partij die 
rechtstreeks dagvaardt, niet op straffe van nietigheid of niet-ontvankelijkheid voorzien. 
Bovendien bestaat overeenkomstig dit besluit de mogelijkheid om een nieuwe som te 
verstrekken indien de eerste ontoereikend zou zijn geworden. Het is de rechter die 
desgevallend discretionair de som van de consignatie bepaalt. Niets wijst er op dat het door 
de eerste rechter bepaalde bedrag volstrekt onvoldoende is. De grief hierover van de 
beklaagde mist elke grond. 

4. Het hof bevestigt het beroepen vonnis dat een vonnis alvorens recht te doen is. Het hof 
zendt de zaak voor verdere behandeling ten gronde terug naar de eerste rechter. 

Het hof veroordeelt de beklaagde tot de kosten in beroep, voor het openbaar ministerie 
begroot zoals hierna bepaald. 

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. 

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

verklaart het hoger beroep van de beklaagde ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis van 6 april 2020 in al zijn beslissingen en zendt de zaak voor 
verdere behandeling ten gronde terug naar de eerste rechter, 

veroordeelt de beklaagde tot de kosten in beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 
100,47 euro. 

laat de kosten van afschrift van het vonnis van eerste aanleg begroot op € 21,00 ingevolge 
wijzigingen betreffende registratie- en griffierechten (Art. 23. De in de artikelen 271 en 272 
van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten bepaalde rechten zijn niet 
verschuldigd op de uitgiften, kopieën of uittreksels van vonnissen en arresten die in de griffies 
worden afgeleverd in de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2020; BS 23 juli 2020} ten 
last van de Belgische Staat. 
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Kosten beroep: 
Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. RGP.: 
Dagv. RDP: 

+10%: 

Totaal: 

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

€ 6,00 
€ 35,00 
€ 26,67 
€ 26,67 

€ 91,34 
€9,13 

€ 100,47 

€ 21,00 

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 13 november 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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