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Not.nr. GE.66.97.000917/11 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. STAD , College van Burgemeester en Schepenen, 

met maatschappelijke zetel te 

tegen 

1. nr . .t1Z2'2 

2. nr. )Zl 3 

verdacht van: 

- eiser tot herstel -

(ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

geboren te 

vleeshandelaar, 

wonende te 

- beklaagde -

op 

de eerste en de tweede 

A. 

, (RRN 

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, hierna vermelde handelingen , zoals bepaald 

bij artikel 4.2.1.5°a 

(het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van 

gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval) te 

hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 
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op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 

eigendom van met maatschappelijke zetel te 

. ondernemingsnummer 

namelijk: het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van bouwmateriaal (500 

m3 kasseien) 

te in de periode van 15 november 2011 (datum 

vaststellingen - stuk 1) tot en met 23 februari 2016 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° en al. 2 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

de eerste en de tweede 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 

vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 

onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 

bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 

bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namelijk 

als immobiliënmakelaar. 

1. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 

vonnis van 5 juni 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastlegging A tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 

12.000 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot 

Hulp aan de Slachtoffers van upzette/ijke 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. 
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Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde 

telastlegging A tot een geldboete van 2.aaa euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 

12.000 euro 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 hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

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

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 het verwijderen van alle 

kasseien. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming 

van dit bevel lastens en ten voordele van 

het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 6 maanden vanaf heden. 

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 veroordeelden. 

KOSTEN 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de 

gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 270,46 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 
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1.2 Tegen dit vonnis van 5 juni 2018 werd hoger beroep ingesteld op: 

20 juni 2018 door de tweede beklaagde 

22 juni 2018 door het openbaar ministerie tegen de tweede beklaagde 

29 juni 2018 door de lasthebber ad hoc van de eerste beklaagde 

2 juli 2018 door het openbaar ministerie tegen de eerste beklaagde 

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: 

20 juni 2018 door de raadsman van de tweede beklaagde 

22 juni 2018 door het openbaar ministerie tegen de tweede beklaagde 

29 juni 2018 door de raadsman van de lasthebber ad hoc van de eerste beklaagde 

2 juli 2018 door het openbaar ministerie tegen de eerste beklaagde 

1.3 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 27 september 2019 in het Nederlands: 

de tweede beklaagde 

door meester 

de eerste beklaagde 

vertegenwoordigd door meester 

hoedanigheid van lasthebber ad hoc, 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan 

advocaat met kantoor te 

in haar middelen van verdediging, 

. advocaat met kantoor te in zijn 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde var 

generaal. 

, advocaat-

De eiser tot herstel was niet aanwezig en werd niet vertegenwoordigd door een advocaat 

(zie verder, randnr. 9). 

2. 

2.1 De hoger beroepen werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn 

ontvankelijk (artt. 203-204 Sv.). Zoals hoger reeds gesteld, werd tegen het vonnis van 5 juni 

2018 van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, immers hoger 

beroep aangetekend: 

door de tweede beklaagde blijkens een op 20 juni 2018 ter griffie van 

de voormelde rechtbank afgelegde verklaring, waarbij tegen dit vonnis een 

onbeperkt hoger beroep werd ingesteld, en waarbij door deze beklaagde op 

diezelfde datum {20 juni 2018) en op diezelfde griffie een verzoekschrift met grieven 
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("grievenformulier hoger beroep") werd neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald 

welke grieven tegen het voormelde vonnis worden ingebracht; 

door het openbaar ministerie blijkens een op 22 juni 2018 ter griffie van de 

voormelde rechtbank afgelegde verklaring, waarbij tegen dit vonnis, in zoverre het 

uitspraak doet over de tweede beklaagde hoger beroep werd 

ingesteld, en waarbij door het openbaar ministerie op diezelfde datum {22 juni 2018) 

en op diezelfde griffie een verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger 

beroep") werd neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald welke grieven tegen het 

voormelde vonnis met betrekking tot de tweede beklaagde worden 

ingebracht; 

door de lasthebber ad hoc van de eerste beklaagde blijkens een op 

29 juni 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde verklaring, waarbij 

tegen dit vonnis een onbeperkt hoger beroep werd ingesteld, en waarbij door de 

lasthebber ad hoc van deze beklaagde op diezelfde datum (29 juni 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; 

door het openbaar ministerie blijkens een op 2 juli 2018 ter griffie van de voormelde 

rechtbank afgelegde verklaring, waarbij tegen dit vonnis, in zoverre het uitspraak 

doet over de eerste beklaagde , hoger beroep werd ingesteld, en 

waarbij door het openbaar ministerie op diezelfde datum (2 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 met betrekking tot de eerste beklaagde worden 

ingebracht. 

2.2 De grievenformulieren werden alle opgesteld volgens het bij koninklijk besluit van 18 

februari 2016 vastgestelde model. 

Blijkens het op 20 juni 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier acht de tweede 

beklaagde zich gegriefd door het bestreden vonnis op het vlak van de 

procedure (waarbij met name wordt gewezen op de schending van de redelijke termijn), op 

het vlak van de schuld (waarbij wordt gesteld dat enkel de rechtspersoon kan worden 

veroordeeld), op het vlak van de opgelegde straf en de maatregel (waarbij wordt gesteld dat 

de opgelegde boete in wanverhouding staat tot het misdrijf), op het vlak van de burgerlijke 

rechtsvordering (waarbij de beslissing tot het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke 

belangen wordt vermeld) en op het vlak van de herstelvordering (wat nader in het 

grievenschrift wordt gespecificeerd). 

Blijkens het op 29 juni 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier acht de eerste 

beklaagde zich gegriefd door het bestreden vonnis op het vlak van de 

procedure (waarbij wordt gewezen op de schending van de redelijke termijn) en op het vlak 

van de opgelegde straf en de maatregel (waarbij wordt gesteld dat de opgelegde boete in 
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wanverhouding staat tot het misdrijf en waarbij voorts een nader gespecificeerde grief 

omtrent de herstelvordering wordt geformuleerd). 

Blijkens de op 22 juni 2018, respectievelijk op 2 juli 2018 ter griffie neergelegde 

grievenformulieren acht het openbaar ministerie zich louter gegriefd door het bestreden 

vonnis in zoverre daarin met betrekking tot de respectievelijke beklaagden werd geoordeeld 

over de strafmaat, waarbij telkens werd gespecificeerd dat een volgberoep werd ingesteld. 

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 die bepaling op te werpen. 

2.3 Aangezien er in de voormelde grievenschriften geen grieven worden aangevoerd tegen 

de beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de schuld van de eerste beklaagde 

aan de (enige) telastlegging A en er volgens het hof zoals hoger reeds 

gesteld ook geen redenen voorhanden zijn om ambtshalve enige grief op te werpen, staat 

het ingevolge het op dat punt niet bestreden vonnis vast dat de (enige) telastlegging A 

bewezen is in hoofde van de eerste beklaagde 

3. 

3.1 De procedure werd regelmatig aanhangig gemaakt voor de eerste rechter door de op 1 

augustus 2017 aan de beklaagden betekende dagvaarding. Deze dagvaarding, waarbij het 

bevel tot dagvaarding van 26 juli 2017 is gevoegd waarin de hoger aangehaalde telastlegging 

is vervat, werd op 23 augustus 2017 overgeschreven op het toenmalige kantoor der 

hypotheken (thans kantoor rechtszekerheid) te onder het nummer 

(voorheen art. 6.2.1 VCRO; zie sinds 1 maart 2018 art. 6.3.1, §6 VCRO). De 

dagvaarding werd voorts ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregister van de stad 

(voorheen art. 6.2.2 VCRO; zie sinds thans art. 5.1.2, §1, tweede lid, 9° VCRO). 

3.2 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. 

4. 

In het beroepen vonnis werd de (enige) telastlegging A in hoofde van de beide beklaagden 

bewezen verklaard. De eerste rechter baseerde zich in dit verband op de volgende 

overwegingen : 

"Feiten 

4. De eerste beklaagde is eigenaar van een perceel te 
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De eerste beklaagde wordt bestuurd door de commanditaire vennootschap op aandelen 
met als vaste vertegenwoordiger de tweede beklaagde, en door de 

waarvan de tweede beklaagde eveneens de vaste vertegenwoordiger is. 

Volgens het gewestplan " ' (Koninklijk Besluit van 14 september 1977} 
ligt het perceel in parkgebied. 

Ook volgens het gemeente/ijk ruimtelijk uitvoeringsplan � · ligt het in 
parkgebied. 

Naar aanleidinq van een klacht stelde een controleur van de Afdeling bouw- en woontoezicht 

van de stad (BWT) op 15 november 2011 vast dat op het perceel ongeveer 500 m3 
kasseien werden opgeslagen, en dit zonder stedenbouwkundige vergunning 

Deze kasseien werden door de beklaagde aangekocht bij het stadsbestuur van Hij had 

de bedoeling om met deze kasseien de (openbare weg) te verharden. 

5. werd op 20 december 2011 verhoord en verklaarde dat hij de kasseien 
had gekregen van de Stad om ermee op zijn kosten de en de 

opnieuw aan te leggen. Hij zou een stedenbouwkundige vergunning 
aanvragen begin 2012. 
De Stad had geëist dat de kasseien zouden verwijderd worden op hun oorspronkelijke 

plaats, zodat hij ze voorlopig op de weide liet leggen. 

Op 30 maart 2012 verklaarde de beklaagde dat hij een stedenbouwkundige vergunning had 
aangevraagd voor de aanleg van de wegverharding. 

Op 16 augustus 2012 gaf het college van burgemeester en schepenen een 
stedenbouwkundige vergunning voor de werken enkel op de eigendom van de beklaagden 

zelf maar niet voor het openbaar domein. 

Op 27 mei 2014 stelde de politie vast dat de werken nog niet volledig waren uitgevoerd. 

werd op 30 mei 2014 en 23 februari 2016 opnieuw verhoord en verklaarde 

dat de overige kasseien zouden gebruikt worden voor andere verhardingen op zijn domein. 

Al die tijd, tot nu, bleven ze echter liggen. 

Beoordeling 

(" .) 

8. De herhaalde vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

De beklaagden hebben wel degelijk het perceel langdurig, en dus gewoonlijk gebruikt voor de 
opslag van materialen, zijnde de kasseien. Zij beschikten daarvoor niet over een 

stedenbouwkundige vergunning. 

De telastlegging is bewezen. 
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De verzwarende omstandigheid is eveneens bewezen. De eerste beklaagde is immers 
immobiliënmakelaar. 

9. Krachtens artikel 5 Strafwetboek {Sw) 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 blijkt uit de concrete omstandigheden, voor 
zijn rekening zijn gepleegd. 
De gepleegde misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel 

of de waarneming van de belangen van de vennootschap of zijn voor haar rekening gepleegd. 

Cumulatie in de vervolging van rechtspersonen en natuurlijke personen is mogelijk. Wanneer 
de geïdentificeerde natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, dan 

kan hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden (art. 5, tweede lid, Sw.). 
Uit het dossier blijkt dat de tweede beklaagde bestuurder is en de beslissingsmacht had in de 

eerste beklaagde. 
Hij 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. De tweede beklaagde kan dus samen met de rechtspersoon worden vervolgd en 

veroordeeld" (randnrs. 4-5 op het 4e en het 5e blad en randnrs. 8-9 op het 7e blad van 

het beroepen vonnis). 

Op grond van de gegevens van het strafdossier en de behandeling voor het hof zijn de feiten, 

voorwerp van de (enige) telastlegging A, en de schuld van de tweede beklaagde 

aan die telastlegging bewezen gebleven, en moet deze beklaagde hiervoor worden 

veroordeeld. 

Het hof verwijst dienaanaangaande naar de hoger aangehaalde, pertinente motieven in het 

beroepen vonnis, die door het hof worden bevestigd en overgenomen (zie hoger, rand nr. 4). 

Aanvullend en als antwoord op de beroepsconclusie van de tweede beklaagde 

wijst het hof er nog op dat aan zijn schuld geen afbreuk wordt gedaan door de 

omstandigheid dat het de bedoeling was dat met de bewuste kasseien de 

zou worden aangelegd, maar dat dit werd e:eweie:erd door de stad , die slechts toelating 

verleende om de private buurtweg opnieuw aan te leggen. Hetzelfde 

geldt voor de omstandigheid dat een navolgend voorgenomen aanwending van de kasseien, 

namelijk voor de heraanleg van de oprit van het domein , door de bewoners van 

dit domein werd geweigerd, evenals voor de onmogelijkheid van het gebruik van de kasseien 

bij de nieuwbouwwoning in de De tweede beklaagde was 

immers perfect in de mogelijkheid om zich voorafgaandelijk te vergewissen van de 

mogelijkheid om onmiddellijk aan de slag te gaan met de bewuste kasseien, en wist maar al 

te goed dat hij deze relatief grote massa bouwmaterialen (ca 500 m3) niet zomaar zonder 

vergunning gedurende een periode van meerdere jaren kon stapelen op het weideland van 

de eerste beklaagde, gelegen in een parkgebied, dit is ruimtelijk kwetsbaar gebied. 
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Ook het verweer van de tweede beklaagde 

aansprakelijke rechtspersonen", namelijk de 

gedagvaard, kan niet worden gevolgd, daar dit gegeven 

beoordeling van de schuld van de tweede beklaagde 

dat "een van de moge/ijks 

ten onrechte niet mee werd 

volstrekt irrelevant is voor de 

Voorts is het hof, in navolging van de eerste rechter, van oordeel dat de tweede beklaagde 

evenmin kan worden gevolgd in zijn verweer dat slechts de eerste beklaagde 

zou kunnen worden veroordeeld. 

Tot en met 29 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 

rechtspersoon verantwoorde/ijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 

geiäentijiceerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 

worden veroordeeld. Indien de geiäentijiceerde natuurlijke persoon de fout 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 verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 

door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk 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° tijdelijke 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 strafuitsluitende verschoningsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van 

artikel 5 Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is, doch wel 

nog gold op het ogenblik van de feiten van de (enige) telastlegging A, past het hof, voor 

zover van toepassing, artikel 5, tweede lid, (oud) Strafwetboek toe. 

Het hof stelt echter vast dat de tweede beklaagde de feiten, voorwerp van 

de (enige) telastlegging A, niet uit onvoorzichtigheid of onachtzaamheid heeft begaan, maar 
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dat hij die feiten wel degelijk wetens en willens heeft gepleegd, zodat de strafuitsluitende 

verschoningsgrond van artikel 5, tweede lid, (oud) Strafwetboek niet van toepassing is. 

Het verweer van de tweede beklaagde dat hij "onwetend was over het feit 

dat het voorlopig aanbrengen van kasseien op een terrein een niet toegelaten handeling 

betreft", is niet pertinent. De tweede beklaagde heeft de kasseien niet 

zomaar "voorlopig gestockeerd" op de weide van de eerste beklaagde maar heeft die grond 

op een bewuste wijze, dit is wetens en willens, gewoonlijk gebruikt voor de opslag van die 

bouwmaterialen. Het verweer van de tweede beklaagde dat hij niet wist dat het zonder 

vergunning gewoonlijk gebruiken - gedurende meerdere jaren - van een terrein voor de 

opslag van bouwmaterialen niet toegelaten was, is volstrekt ongeloofwaardig en bovendien 

zonder relevantie. 

Voorts is ook de in de (enige) telastlegging A bedoelde verzwarende omstandigheid 

bewezen. Deze werd overigens door geen van de beklaagden betwist. 

6. 

Het hof volgt de beide beklaagden niet in hun verweer dat er sprake zou zijn van een 

overschrijding van de redelijke termijn waardoor bij toepassing van artikel 21ter van de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering slechts een veroordeling bij 

eenvoudige schuldigverklaring zou kunnen worden uitgesproken. 

In strafzaken heeft het vereiste van de redelijke termijn tot doel te vermijden dat de 

beklaagde al te lang in onzekerheid verkeert over de uitkomst van de strafvervolging. Een 

berechting binnen een redelijke termijn en "zonder onredelijke vertraging" houdt dan ook 

een fundamenteel recht in van de beklaagde (zie art. 6.1 EVRM; art. 14.3.c IVBPR). 

Het aanvangspunt voor de berekening van de redelijke termijn zoals bedoeld in art. 6.1 

EVRM is het tijdstip waarop een persoon het voorwerp uitmaakt van een beschuldiging, dit is 

vanaf het ogenblik dat hij in verdenking is gesteld of door kennisname van enige andere 

daad van het opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek onder de dreiging van een 

strafvervolging leeft, waardoor hij verplicht is bepaalde maatregelen te nemen om zich te 

verdedigen tegen die beschuldiging. Indien een strafvervolging tegen een beklaagde 

betrekking heeft op feiten die gedurende een zekere tijdsperiode met eenzelfde misdadig 

opzet werden gepleegd, vangt de redelijke termijn aan op het ogenblik waarop de beklaagde 

voor één of meerdere van die feiten voor het eerst wordt beschuldigd. Artikel 6.1 EVRM, 

zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verzet er zich immers 

tegen dat bij voortgezette misdrijven de redelijke termijn voor het geheel van de vervolgde 

feiten slechts een aanvang neemt op het tijdstip waarop het laatste feit wordt gepleegd of 

op het tijdstip waarop de feiten werden beëindigd. 
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Het hof is van oordeel dat de beide beklaagden reeds vanaf 20 december 2011, zijnde de 

datum waarop de tweede beklaagde voor het eerst werd verhoord door de 

politie, onder de dreiging van de strafvervolging leefden. 

Hoewel de gelegenheid werd geboden aan de beklaagden om de kasseien te verwijderen, 

bleek de toestand op 30 maart 2012 en vervolgens op 10 juli 2013 nog steeds ongewijzigd te 

zijn gebleven, waarna het dossier werd overgemaakt aan het college van burgemeester en 

schepenen van de stad dat op 14 november 2013 een herstelvordering formuleerde, 

waarbij de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zich bij schrijven van 25 november 

2013 verklaarde aan te sluiten, en waaromtrent door de (toenmalige) Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid op 20 februari 2014 een positief advies werd verleend. De 

herstelvordering werd vervolgens bij schrijven van 17 december 2014 bij het parket ingeleid. 

Alvorens de strafvordering daadwerkelijk in te stellen, liet het openbaar ministerie 

andermaal de toestand ter plaatse nagaan. Op 7 september 2015 stelde een controleur van 

de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de stad vast dat de wederrechtelijke 

opslag van de hoop kasseien nog steeds aanwezig was (stuk 64 van onderkaft 1 van het 

strafdossier). 

Het openbaar ministerie bood de beklaagden "een allerlaatste kans om tot vrijwillig herstel 

over te gaan" (aldus het kantschrift van 30 december 2015, stuk 65 van onderkaft 1 van het 

strafdossier), waarop de tweede beklaagde op 23 februari 2016 verklaarde 

dat hij "volop bezig (is) met de kasseien die gestockeerd liggen in de aan het 

opkuisen" (stuk 68 van onderkaft 1 van het strafdossier). 

Dat er uiteindelijk pas op 1 augustus 2017 werd overgegaan tot dagvaarding van de 

beklaagden, is louter aan hun eigen nalatige houding te wijten, met name omdat het 

openbaar ministerie hen de gelegenheid wilde geven om de toestand te regulariseren, 

zonder dat de beklaagden hier toentertijd zijn op ingegaan. Bovendien verzocht de tweede 

beklaagde op de rechtszitting van 5 december 2017 voor de eerste rechter 

zelf om hem (nogmaals) een termijn van zes maanden te gunnen om de kasseien op te 

ruimen, wat op het ogenblik dat het bestreden vonnis werd gewezen (5 juni 2018) nog 

steeds niet was gebeurd. 

Uiteindelijk blijkt de toestand slechts te zijn geregulariseerd tijdens de procedure voor het 

hof, getuige de "onderzoeksnota" van 7 januari 2019 (gevoegd bij het schrijven van de 

raadsman van de stad Gent van 23 september 2019, stuk 7 van de procedurebundel in hoger 

beroep). 

Gelet op de bovenstaande gegevens is het onmiskenbaar dat het tijdsverloop vanaf de 

eerste vaststellingen tot de effectieve aanhangigmaking van de strafvordering, evenals het 

tijdsverloop vanaf het ogenblik dat de strafvordering aanhangig werd gemaakt tot de 

behandeling voor het hof, een louter gevolg is van de eigen houding van de beklaagden, aan 
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wie telkens opnieuw de gelegenheid werd geboden om vrijwillig tot het herstel over te gaan, 

terwijl de beklaagden daar ook zelf op aanstuurden (zie het voormelde verzoek van de 

tweede beklaagde voor de eerste rechter op de rechtszitting van 5 december 2017). 

In die omstandigheden beroepen de beklaagden zich dan ook ten onrechte op een 

overschrijding van de redelijke termijn, waarbij zij eveneens ten onrechte stellen dat zij in 

het ongewisse zouden zijn gelaten over de procedure. De moeilijkheden die de beklaagden 

naar eigen zeggen ondervonden om een passende alternatieve bestemming te geven aan de 

kasseien, doen hieraan geen afbreuk en betekenen geenszins dat de beklaagden in hun 

rechtmatige verwachtingen zouden zijn verschalkt. 

7. 

Bij de straftoemeting houdt het hof in hoofde van de beide beklaagden rekening met de 

omstandigheid dat zij de zorg voor een goede ruimtelijke ordening totaal ondergeschikt 

hebben gemaakt aan hun eigen bedrijfseconomische inzichten. 

Wat de eerste beklaagde betreft, houdt het hof bijkomend rekening met het 

nog blanco strafrechtelijk verleden van deze vennootschap, en voorts met haar financiële 

draagkracht, die mede blijkt uit het maatschappelijk kapitaal van deze oorspronkelijk 

vennootschap (zie de stukken van het vennootschapsdossier, onderkaft 3 van het 

strafdossier). 

Wat de tweede beklaagde betreft, houdt het hof ook rekening met diens 

strafregister, waaruit blijkt dat deze beklaagde reeds meermaals strafrechtelijk werd 

veroordeeld, niet alleen door de politierechtbank maar ook door het hof (wegens inbreuken 

op de reglementering inzake de keuring en handel in vlees en wegens bedrieglijk 

onvermogen). 

Wel is het hof van oordeel, in navolging van het mondelinge standpunt dat door het 

openbaar ministerie ter rechtszitting werd verwoord, dat er in hoofde van de beide 

beklaagden sprake is van verzachtende omstandigheden waardoor de geldboete, die in 

beginsel minimum 2.000,- EUR bedraagt (art. 6.2.1, tweede lid, VCRO), tot onder dit 

minimum kan worden verminderd (art. 85 Sw.). Het hof leidt deze verzachtende 

omstandigheden af uit het feit dat er finaal wel degelijk tot volledig herstel werd 

overgegaan. 

In het licht van al deze beschouwingen dient aan elke beklaagde een geldboete te worden 

opgelegd zoals hierna bepaald. Deze geldboete is voor elke beklaagde bovendien absoluut 

noodzakelijk om hen te weerhouden van recidive. 

De feiten, voorwerp van de bewezenverklaarde telastlegging, werden gepleegd na 31 

december 2011 maar vóór 1 januari 2017, zodat elke geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 

opdeciemen moet worden verhoogd. 
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De hierna aan de geldboete van de tweede beklaagde gekoppelde vervangende 

gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende effectieve vervangende straf te voorzien 

mocht de geldboete niet worden betaald door deze beklaagde. 

8. 

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 ondeelbaar 

veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezenverklaarde telastlegging, die hen 

gemeen is. 

De beklaagden dienen ook, als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf, elk te 

worden 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, dient thans 

vermeerderd te worden met 70 opdeciemen tot telkens 200,- EUR, en dit ongeacht de 

datum van de bewezenverklaarde feiten. 

Tevens zijn de beklaagden elk gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 

verloop der strafprocedure, die 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), alsook 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). 

9. 

De raadsman van de stad - bedoeld wordt: van het college van burgemeester en 

schepenen van de stad als eiser tot herstel - deelde mee dat het herstel werd 

uitgevoerd en dat zij niet meer zou tussenkomen in de procedure (zie de hoger reeds 

aangehaalde "onderzoeksnota" van 7 januari 2019, gevoegd bij het schrijven van de 

raadsman van de stad van 23 september 2019, stuk 7 van de procedurebundel in hoger 

beroep). De eiser tot herstel is dan ook niet meer verschenen op de rechtszitting van 27 

september 2019, zodat de rechtspleging ten aanzien van de eiser tot herstel bij verstek 

geschiedt. 

Gelet op het uitgevoerde herstel, dient de herstelvordering zonder voorwerp te worden 

verklaard. 

10. 

Hoewel de tweede beklaagde ook een grief formuleerde omtrent het 

ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen in het beroepen vonnis, is het hof van 
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oordeel dat de eerste rechter terecht heeft beslist om de burgerlijke belangen ambtshalve 

aan te houden bij toepassing van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering. Derhalve wordt de beslissing op burgerrechtelijk vlak bevestigd. 

OP DEZE GRONDEN, 

het hof, recht doende bij verstek ten aanzien van het college van burgemeester en 

schepenen van de stad als eiser tot herstel en voor het overige op tegenspraak, 

Gelet op de hoger aangehaalde wettelijke en decretale bepalingen, met inbegrip van de in 

de telastlegging vermelde artikelen, alsook op: 
- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- de artikelen 5, 38, 39, 40, 41, 50 en 85 van het Strafwetboek, 
- artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 

strafrechtelijke geldboeten, 
- artikel 2 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro, 
- artikel 5 van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de 

invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving, 
- artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 
- de artikelen 162, 186, 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 eerste 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 perken van de aangevoerde grieven: 

Op strafgebied 

Verklaart de (enige) telastlegging A bewezen in hoofde van de tweede beklaagde 

Veroordeelt de eerste beklaagde uit hoofde van de door de eerste rechter 

bewezenverklaarde (enige) telastlegging A tot een geldboete van 500,- EUR, te verhogen 

met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 3.000,- EUR; 

Veroordeelt de tweede beklaagde uit hoofde van de (enige) telastlegging A 

tot een geldboete van 500,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 

3.000,- EUR; 
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Zegt dat bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn de aan de tweede beklaagde 

opgelegde geldboete vervangen zal kunnen worden door een vervangende 

gevangenisstraf van een maand; 

Legt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde elk de 

verplichting op een bedrag van 25,- EUR, vermeerderd met 70 opdeciemen en aldus telkens 

gebracht op 200,- EUR te betalen als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan 

de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

Legt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde elk de 

verplichting op een bedrag van 54,76 te betalen als vergoeding voor de kostprijs van het 

verloop van de strafprocedure; 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 

elk tot een bijdrage van 20,- EUR ten behoeve van het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand; 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 

hoofdelijk tot de kosten gevallen in eerste aanleg aan de zijde van het openbaar ministerie, 

begroot op 270,46 EUR, en veroordeelt hen tevens hoofdelijk tot de kosten gevallen in hoger 

beroep aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 220,62 EUR; 

Wat het gevorderde herstel betreft 

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp; 

Op burgerrechtelijk gebied 

Bevestigt het beroepen vonnis in zoverre de burgerlijke belangen daarin ambtshalve werden 

aangehouden. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 

Afschriften akten HB OM: 

Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. 

Dagv. 

Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 270,46 

€ 39,00 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 70,00 

€ 26,52 

€ 26,52 

€ 26,52 

€ 200,56 

€ 20,06 

€ 220,62 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 

samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, en de 

raadsheren en en in openbare rechtszitting van 25 

oktober 2019 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

r-PAGE 01-00001494825-0017-0017-01-01-� 

L _J 




