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Not.nr. GE66.97.000461/2015 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

2. nr.)~1 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

(RRN 

"Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A 
opsplitsen van woning of in gebouw aantal woongelegenheden wijzigen zonder of in strijd 
met een geldige vergunning - feiten vanaf Ol september 2009 tot en met 22 februari 2017 
met verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het 
aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin 
of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een 
flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

in het pand gelegen te 
en 

geboren tf. 
eiqendom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 

rPA GE 01-00001933499-0002-□015-□1-□1-~ 

L 
■: l!I •,: 

l!I ... _J 

en van 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - 2020/NT/ 173 - p. 3 

ondernemingsnummer 
bus 

ondernemingsnummer 
en nr. 

met maatschappelijke zetel te 
eigendom van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het aantal woongelegenheden binnen een meergezinswoning te hebben 
gewijzigd van 6 naar 11 in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 20.07.2011 
afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad 
(art. 4.2.1., r, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

M et de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 4 januari 2013 tot 7 december 2015 (st. 4-6, 8, 103-104) 
dooi 

8 
afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met 
verzwarende omstandigheden 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoe{ d in artikel 
6.1.1 . lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

in het pand gelegen te 

geboren tE op 
eigendom van 

wonende tE 

kadastraal gekend als 

ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 
eigendom van 
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ondernPminnc:n, ,,,..,....,... .. met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald de gevelbekleding tot de verhoogde kroonlijst te hebben aangebracht in 
planchetten met houtstructuur, in strijd met de bijzondere voorwaarde 3, opgenomen in de 
stedenbouwkundige vergunning van 20.07.2011 afgeleverd door het Co/lege van 
Burgemeester en Schepenen van de stad 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 4.2.1., 1°, c), 4.2.2, 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1·, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

Met de omstandigheid dat het in artikel 6.1 .1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 20 iuli 2011 tot 1 augustus 2012 {st. 4, 36, 40) 
door 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D, besliste bij 
vonnis van 4 november 2019 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven 
en bewezen verklaarde telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 2.000 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden. 

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hu.lp 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 
tweede/ijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 12.000 euro. 

Veroordeelt haar 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 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt er 

de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 309, 76 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

hoofdelijk tot 

20 november 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis"; 
22 november 2019 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagde 

tegen "het vonnis"; 

27 november 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis"; 
27 november 2019 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagde 

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: 

20 november 2019 door de raadsman van de beklaagde 
- 22 november 2019 door het openbaar ministerie en aanzien van de beklaagde 

- 27 november 2019 door de raadsman van de beklaagde 
- 27 november 2019 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagde 
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1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 4 december 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
door meester 

- de beklaagde 
meester 
lasthebber ad hoc, 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd 
advocaat met kantoor te 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te in zijn hoedanigheid van 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 4 november 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijd ig 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 straf. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" ten aanzien 
van de beklaagde wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld 
vonnis worden ingebracht, namel ijk op strafgebied met betrekking tot de straf. 

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 procedure (rechten van verdediging door een motiveringsgebrek in het 
beroepen vonnis en verjaring), de schuld aan de telastleggingen A en B, de straf, en de 
gerechtskosten en op burgerlijk gebied wegens het aanhouden van de burgerlijke belangen. 

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

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en en 
van het openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 
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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. 

De beslissing van de eerste rechter tot de schuld van de beklaagde aan 
de telastleggingen A en B en de beslissing dat de herstelvordering zonder voorwerp is, zijn 
door geen enkel beroep bestreden zodat deze beslissingen definitief zijn. 

2.4 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. 

2.5 Hoewel de beklaagde bij de grief vermeldde dat zijn rechten van verdediging 
werden geschonden door een motiveringsgebrek in het beroepen vonnis alsook dat de 
verjaring zou zijn ingetreden, werd dit noch in conclusie noch op de rechtszitting concreet 
gemaakt. 

Het hof stelt vast de het beroepen vonnis correct gemotiveerd is. 

Voor zover bewezen werden de feiten van de telastleggingen A en B gepleegd met eenzelfde 
misdadig opzet en vormen deze samen een voortgezet misdrijf, waarvan de verjaring begint 
te lopen op de laatste dag, in casu 7 december 2015. De verjaring werd gestuit door de 
rechtszitting van het hof van 4 december 2020 waarop de zaak behandeld werd. Sindsdien is 
geen vijf jaar verstreken zodat de verjaring van de strafvordering niet is ingetreden, zoals ten 
onrechte voorgehouden door de beklaagden. 

3. De eerste rechter vatte de feiten als volgt samen: 

"Feiten 

4. Het pand is eigendom van de beklaagden. 

Volgens het gewestplan ' " (Koninklijk Besluit van 14 september 1977) ligt 
het perceel in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde. 

5. Op 20 juli 2011 verleende het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige 
vergunning voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning. 

Op 1 augustus 2012 werd vastgesteld dat de stedenbouwkundige vergunning niet werd nageleefd. 
De voorgevel was niet uitgevoerd zoals voorzien op plan. Ter hoogte van de bovenste verdieping 
werd hij afgewerkt met planchetten met hout/ook terwijl dat een gladde bepleistering moest zijn. 
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Op 7 maart 2013 weigerde het college van burgemeester en schepenen een 
regularisatievergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 

Op 7 oktober 2015 stelde een controleur van de stad vast dat het aantal woongelegenheden 
binnen de meergezinswoning met 6 studio's werd gewijzigd naar 11 woongelegenheden. 
Hij beval de staking van de werken/handelingen/het gebruik met verbod de niet-afgewerkte studio 
te verhuren. Op 21 oktober 2015 werd het stakingsbevel bekrachtigd door de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur. 

Op 7 december 2015 werd vastgesteld dat de werken toch werden verdergezet en op 1 maart 
2016 werd een administratieve geldboete opgelegd van 5.000 euro van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, wegens het niet naleven van het stakingsbevel. 

Volgende afwijkingen werden vastgesteld: 

Studio 1 gelijkvloers links: 
De keuken is verplaatst naar de leefruimte, de fietsenstalling naar de voorziene keukenruimte en 
de vrijgekomen fietsenruimte is nu een niet-afgesloten slaapgedeelte. Door de gewijzigde plaats 
van de fietsenruimte ontstaat er ter hoogte van de toegang tot studio 1 een nieuwe 
gemeenschappelijke ruimte. 

Studio 2, gelijkvloers rechts: 
De voorziene afgesloten badkamer is verplaatst naar de leefruimte. De vrijgekomen ruimte is 
opgenomen in de bestaande slaapkamer als studeerhoek. De vergunning voorziet echter in het 
vergroten van de voorziene deuropening van de slaapkamer om de entiteit als studio te kunnen 
beschouwen. De werkelijk uitgevoerde toestand is echter als appartement te beschouwen. 

Studio 3, lste verdieping links: 
De deur tussen de ruimten living en kamer is niet uitgevoerd volgens de bijzondere voorwaarde 
zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning. De deur diende gesupprimeerd te worden 
en er diende voorzien te worden in een opening van minstens 1.20 m. Bovendien is het aantal 
entiteiten binnen deze oorspronkelijk als studio vergunde ruimte gewijzigd, enerzijds door het 
plaatsen van de lichte wanden, en anderzijds door in de living een bijkomende afgesloten 
slaapkamer te hebben ingericht en de ruimte ter beschikking te stellen als een kamerwoning met 
twee kamers. 

Studio 4, lste verdieping rechts: 
De voorziene afgesloten badkamer is verplaatst naar de leefruimte. De voorziene badkamer is nu 
een extra te kleine slaapkamer. De deur tussen de ruimten living en kamer is niet uitgevoerd 
volgens de bijzondere voorwaarde zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning. De 
deur diende gesupprimeerd te worden en er diende voorzien te worden in een opening van 
minstens 1.20 m. Het aantal entiteiten binnen deze oorspronkelijk als studio vergunde ruimte werd 
gewijzigd enerzijds door het plaatsen van de lichte wanden en anderzijds door de toegevoegde 
slaapkamer (op plan badkamer) en de ruimte ter beschikking te stellen als kamerwoning met twee 
kamers. 

Studio 5, 2°- en dakverdieping links (Duplex): 
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De vergunde toestand voorziet in een leefruimte met open keuken en op verdieping 2 en een 
badkamer en slaapkamer met open dressing op de dakverdieping. 
De werkelijk uitgevoerde toestand voorziet op verdieping 2 in een leefruimte met open keuken, 
een toegevoegde afgesloten badkamer en een toegevoegde slaapkamer. Op de dakverdieping 2 
afzonderlijke slaapkamers. Het aantal entiteiten binnen deze oorspronkelijk als studio vergunde 
ruimte wordt gewijzigd enerzijds door het plaatsen van de lichte wanden en anderzijds door het 
toevoegen van twee extra slaapkamers aan deze entiteit en door deze entiteit ter beschikking te 
stellen als kamerwoning met drie kamers. 

Studio 6, 2°- en dakverdieping rechts (Duplex): 
De vergunde toestand voorziet in een leefruimte met open keuken en op verdieping 2 een 
badkamer en slaapkamer met open dressing op de dakverdieping. 
De werkelijk uitgevoerde toestand voorziet op verdieping 2 in een leefruimte met open keuken en 
een toegevoegde afgesloten badkamer. Op de dakverdieping 2 afzonderlijke slaapkamers. Het 
aantal entiteiten binnen deze oorspronkelijk als studio vergunde ruimte wordt gewijzigd enerzijds 
door het plaatsen van de lichte wanden en anderzijds door het toevoegen van één extra 
slaapkamer aan deze entiteit en door deze entiteit ter beschikking te stellen als kamerwoning met 
twee kamers. 

6. Uit de verklaring van de eerste beklaagde van 10 december 2015 (stuk 73) blijkt dat de 
beklaagde bewust opteerde om af te wijken van het goedgekeurde plan en dat hij zefj de werken 
uitvoerde. 

7. Op 13 juli 2017 vorderde het college van burgemeester en schepenen bijgevolg het herstel 
binnen de 6 maanden naar de oorspronkelijk vergunde toestand, onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

8. Op 30 september 2019 werd vastgesteld dat aan de herstelvordering is voldaan." 

4. De beklaagde gedraagt zich naar de wijsheid van het hof voor wat betreft de 
toepassing van artikel 5 Strafwetboek. 

Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: 

"Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van 
een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste Jout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de Jout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordel ijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 
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"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een intrinsiek 
verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, 
zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 • t ijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, 
alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Gezien de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
arrest, doch wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30 
juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek toe. 

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blij kt uit de 
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 
veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de 
natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlij ke persoon de 
fout wetens en willens heeft gepleegd. 

is eigenaar van het pand. De beklaagde 
de bvba en had de beslissingsmacht. 

is zaakvoerder van 

De beklaagdE erkent in conclusie dat de telastleggingen een intrinsiek verband 
hebben met de doelstelling van de vennootschap namelijk "handel in eigen onroerend 
goed". 

De beklaagde pleegde de misdrijven wetens en willens. Wetens in de 
zin dat hij kon weten dat hij een misdrijf pleegde, en willens, in de zin dat hij zich niet op een 
rechtvaardigingsgrond kan beroepen. 
Hij bevestigde in zijn verhoor dat hij als zaakvoerder van de firma :>pdracht voor de 
werken had gegeven. Hij was ook de degene die de werken uitvoerde met de . Hij 
verklaarde verder dat hij deze werken naar eigen goeddunken en op eigen initiatief had 
uitgevoerd en dat hij had afgeweken van de vergunning "omdat hij dit opportuun vond". 
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De verklaring van de beklaagde dat hij "niet wist dat men de ruimtes 
niet zelf mocht indelen" is om die redenen ongeloofwaardig. 

Hij was bovendien professioneel actief in de sector. 

Binnen de beklaagde die dient als een patrimoniumvennootschap, was er 
onvoldoende aandacht voor naleving van de stedenbouwkundige regels, wat een eigen 
strafrechtelijke fout van de rechtspersoon is. 

Gezien de bewezen feiten wetens en willens werden gepleegd, is er geen grond voor 
toepassing van de decumul van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen de 
rechtspersoon en de natuurlijke personen door wiens optreden de rechtspersoon handelde. 

S. De beklaagden pleegden de bewezen feiten elk met eenzelfde misdadig opzet zodat het 
hof toepassing maakt van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en telkens voor deze feiten 
samen een straf oplegt. 

Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. 

De handelingen vermeld onder de telastlegging Azijn nog steeds vergunn ingsplichtig gesteld 
door artikel 4.2.1.7° Vlaamse Codex Ruimte lijke Ordening. 

De handelingen vermeld onder de telastlegging B zijn nog steeds vergunn ingsplichtig gesteld 
door artikel 4.2.1.1 °, c) Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Inbreuk op de vergunningsplicht was op het ogenbl ik van de feiten strafbaar gesteld door 
artikel 6.1.1 Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening. Sinds 1 maart 2018 is deze inbreuk 
strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, 1 °, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Als de verzwarende omstandigheid voor de professioneel van artikel 6.2.1, laatste lid, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (en tot 1 maart 2018: artikel 6.1.1, laatste lid) 
voorhanden is, is de toe te passen straf wat betreft de natuurlijke persoon een 
gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en/of een geldboete van 2.000 euro tot 
500.000 euro en wat betreft de rechtspersoon een geldboete van 2.000 euro tot 500.000 
euro. 

6. De naleving van de vergunn ingsplicht is essentieel voor het realiseren van een goede 
ruimtelijke ordening, die het algemeen belang dient. De beklaagden hebben enkel hun eigen 
belangen voor ogen gehouden. 

Anderzijds kan rekening gehouden worden met het gegeven dat er finaal een regularisatie is 
gekomen. 
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De beklaagde is thans 51 jaar. Hij heeft een ongunstig strafrechtelijk 
verleden. Naast veertien veroordelingen wegens verkeersinbreuken, werd hij ook al 
veroordeeld wegens vernielingen en inbreuken op het sociaal strafrecht. 

De beklaagde heeft een blanco strafrechtelijk verleden. 

In deze omstandigheden en gezien de economische inslag zijn de door de eerste rechter 
opgelegde geldboeten passend en noodzakelijk als maatschappelijke vergelding voor de 
gepleegde feiten. 

Uit niets volgt dat deze geldboeten de beklaagden sociaal zou declasseren of hun sociale 
reclassering op onevenredige wijze in het gedrang zou brengen, zodat het hof geen reden 
ziet om in te gaan op de, ondergeschikte, vraag tot het gelasten van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling of tot het toekennen van een straf met uitstel. Bovendien zou 
deze gunst de beklaagden, die als professionelen handelingen met betrekking tot 
onroerende goederen stellen, onvoldoende aanzetten tot naleving van de regels ter 
vrijwaring van de omgeving. 

De bewezen verklaarde feiten werden gepleegd deels voor en deels na 31 december 2011 
maar voor 1 januari 2017, zodat de eerste rechter terecht de opgelegde geldboeten 
verhoogde met 50 deciemen. 

De door de eerste rechter vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde 
er toe aan te zetten de geldboete te betalen. 

7. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten veroorzaakt zijnde 
door de in hunnen hoofde bewezen verklaarde telastleggingen, die hen gemeen zijn. 

Het hof veroordeelt beklaagden als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf elk 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 telkens 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

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 
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w1Jz1ging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van 
de vermelde vergoeding van 50 euro. 

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, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

8. De eerste rechte r hield terecht de burgerlijke belangen ambtshalve aan · (artikel 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering). 

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 stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren het ingevolge het vonnis van 4 november 2019 vaststaat dat de 
beklaagde schuldig is aan de telast leggingen A en B •en dat de 
herstelvordering zonder voorwerp is. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in al zijn bestreden beslissingen met dien verstande dat het 
bedrag als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure wordt 
bepaald op 50 euro; 
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veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van 
de kosten van de strafvordering in beroep, voor het openbaar ministerie begroot 192,47 
euro; 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. le bekl.: 
Dagv. 2e bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 39,00 
€ 12,00 
€ 70,00 
€ 26,67 
€ 27,30 

€ 174,97 
€ 17,50 

€ 192,47 

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 22 januari 2021 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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