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10 e Kam0r Het hof van beroep le Gent. tiend0 correctionele kamer, heeft het 
volgende arrest gewez.cn in de 7..aak: 

Nr_ 221106 
VAN HET Pt1Rl<ET 

Nr. C. ! ·;_,\;) lo".j 
VAN HET Al \REST 

27 fobru<iri 2009 

H   
 �. ----

r ussenarrest: in voortzettir 1ç; op 
vrijdag î 9 juni 2UOLl 0111 9 uur. 

not  66.55.100071/98!SW2 var1 hel Openbaar Ministerie tegen: 

1. Nr. 
UD 

2. Nr. 

Verdacht van: 

handelaar, geboren te 
wom:ride te 

,, met maat�.;chappelijke zetel te 
. onderr1erninu:onummer 

1, 

/\.Bij inbreuk op uc: �1-tikr.;1<;11 4,:1 $ 1··1", 45 § 4, 64 (1°, 2° en 5° lidJ en 65 
v;m de wet van 2�1 rnélart 1 gr32 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van d9 slr::denl)ouw (B.S. 12.04.1962.), zoals nadien 
geformuleerd in de arlikelen 42 § 1-1°, 43 § 4, 66 (1°. 2° en 5° lid) en 68 
van het decreel bolroft"endc de 1·uimtelijke ordening gecoördineerd op 22 
oktober 1996 (l:3.�3. 15.03.1997). door !-:et uit-voeren van werken , het in 
stam.f houden e1v;:H1, tioor hul 11er:l{[111den van grondeigendorn=ot"hoe dan 
ook, inbreuk te l 1r:bben \o1r::m2akl op de voorschriften der bijzondere 
p\::mnen van 8Jnlcc,_ op clcd.'·:;,;.:i::Jli11�1en van de titels Il en 111 of-op-:die van 
rJt-� verordenin•.1ro11 ''dS!geslelrl l1:r uil voering van titel 111 en van het eerste 
tux1fustuk vaf1 t1kl IV v;;r1 vur_irrnelde wet, door namelijk zonder 
voorafgaande ·,;:_:lirflelijk<'" 1,:,11 uitdrukkelijke vergunning van het college 
var1 Burgerneb�;té:'r •::r1 Schepenr�11 te hebben gebouwd. een grond 
�Jebruikt VOOr het pl<J;.J\Sen VéHI eé�i r;f ;neer vaste inrichtingen, te hebben 
afyebroken. herbouwd of ec:ri ber:.la<:mde woning te hebben verbouw 
(inslandhoudinu:s- cd onderr1oudswc-rl� en uitgezonderd), in casu  

Oe eers!�; 

Om de rr1sc1.oi:J<.i ui hel w;ont-".-"d�11f uilgsvoerd te hebben of om aan de 
uitvoering •:·r ''Hr 1 ri;:chlslrrY:ic ·:1e::Jegewerkt te hebben, door enige 
:laad, tot de .Jit·.rw,rir1u ,:urJ�i1w;r hulp verleend te heoben dat zonder 
1ijn bijslanrJ i1e:I :nisdriif nir;,t kr11 •Jet.ileegd worden, 



/11)17 V·1N BfIROEf' GENT. riC11d.z 1.-amu. "'"· 22 ll{lf. 2 /) 
1. door op het tc;H�i11 in l21r1dscha f)pelijk waardevol agra ·sch gebied. 

gei legen to 1 1 _ ," ten kadaster g kend onder 
i1·, eigendom toebehorende aan 

hi(;rvoor narfor ry:•'rdcri\ificeerd 

een terrei11 rnet grind le l10btx�n verhard 

te. op niel nader te bepalen tijdstip in cle periode van 
03.05.1996 (d<-ilurn aankoop) e11 31.1"2:1996 

2. en de sulJ 1 omschreve:� ü:1estand in stand gehouden te hebben 

te tr;nrni1:ste in rfo periode van 01.01.1997 tot en met 
24.03.1997 

13. [�ij inbreuk 01; d<; artikelen .:1;� § 1-1". 66 (1°, 2° en s� lid) en 68 van 
hel decreet betrerfe11de de ruirnl81ijke ordening, gecoördineerd op 22 
okluber 1995 CGG� l1ut uitvcieren •:ar1 werken, het in stand houden ervan. 
door tiet verkavelen van grondeigendom ot hoe dan ook, inbreuk te 
hnbbcn gemaakt op cJe voorschriften der bijz:ondere plannen van aanleg. 
op de bepalingen van de titels 11 en 111 of op die van de varordeningen, 
va:-;lgesteld tc1· uilvoc-ring van titel 111 .:,n ,1an het eerste hoofdstuk van titer 
IV van voormeld der:r e1::l, r1;:Jrnelijk door z:onder voorafgaande schriftelijke 
en uildrukkel1jlv:: v1J1J unning Vêllî hel college van burgemeester en . 

�;cl i1�penen gebc;uw:J te heb IK· Il. r.w1ï gl"Ond gebruikt te hebben voor het 
pl<:lé1lsen van c:on ol mee1· v;-i�:te i11·1r:htingen, te l1ebben afgebroken. 
l 1erbouwd of l:('·'I beslc<'ir 1dr-: woning te hebben verbouwd 
(inst;:ndhoudin�1�;- of u11cle1 houdswcrkon uitgez.onderd}, 

<:1) De eerste 

Om de misdaad u1 tiet w;oJ11bedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de 
uitvoering e1"\lc;r; : el'.htslrf;r"I<" medegewerkt te hebben, door enige 
claad, tot 1je urtvoe:ring zoclCJninr� 11ulp verleend te hebben dat z:onder 
/\jll bijstand. irct.rr!iSiJrijf ;1f;:';  (;:wle.egd._worderl. 

·')P het terreiri. v�r n 1eld ondf".•r t0lêist!ugging A.1 hierboven 

tJe sub /\... 1 hierl)oven omschre'len toestand te hebben in stand 
uehouder1 

1 e in de pc rio rio tu:s��e11 2:; U3  1997 en 01.07 .1999 

Urn de 11:cJ;1;1cl r ,[ 1 ml w;i11IJr·:clr 11[ tJilgevoerd te hebben of om aan de 
u:Lvoering er·J;"r' mclib\lf�t:k:� rw·degewerkt te hebben , door enige 
rhad, tot clo u1!1•1 ·oring ;:orJ�miqr.· hulp verleend te hebben dat zonder 
z:i1n bijstancl hr::!t llll:'idrij[ ni0t kori grJpleegd worden. 

op het terrain, vonm:ld onder tela�;tlegging A.1 h1erbo1ten 

r.JG suh /\. î hierlxrven ornschrc·vcn loestancl te hebben in stanrJ 
'.J1:houde11 



Oi,,.. ' •• " BEROE ,. GEN/.<!""'"""" ' . ""' w �' 3 0  blad� 

l1� ', in de: pu1orJo tusEer1 ()�' U7 .1999 en 30.04.2000  
C Bij inbreuk op de ;.i1tikel0r1 1. :�. S•�! § 1-S'b), 146-1°, 147, 148, 149 en 
2l.:4 van het dec ree\ houdende !.Ie u1 uanisatie van de ruimtelijke ordening 
L.1.d. 13 mei 1999 (C.S. 03.0f'.i.1999) de bij art. 99 § 1-5"b) bepaalde 
handelingen. werken ol wijzigi11g�n z.onder voorafgaande vergunning te 
hebben uitgevue1d, voortg9zet cf in stand gehouden, door narnel!Jk 
zonder voorrifgaandc stedenbouwkundige vergunning 

De eerste en de 1·,-;ë:ede 

Om de rnisd<:>cid ,,1 het w�rnlx:drijl uitgevoerd te hebben of om aan de 
uitvoering Gï"'"_;" ;.Jchtst1·e:;e1,�, 1 rn:JCli.:gewerkt te hebben, d00i enige 
dääd, tot 1Je uilVlJl-!ring zocl:igl� l1ulp verleend te hebben dat zonder 
,·ijn bijstand 1 iel misdrijf riiel kon gepleegd worden. 

cie grond. verrrn�td under telastleggir-ig A.1 h!eröoven 
�ewoonlijk gebruil<.t, aangelegd ot ingericht voor het parkeren van 
voertuigen, wagç'11�; of aélnhangw2g�ns, 
dez.e toestand i11 ',;l;:Jnd te hebbon ge:-;ouden 

te 1, in du periorJe tu�·:;c:n 01.05.2000 en het bevel lot 
dagvaarding ;�ljrnJe 281 / . 200:3 . 

D. Bi1 inbreuk or:· cJc: :irlilçeler1 44 §'1 :•'·. 64 (1°, 2° en 5° lid) en 65 van de 
wel van 29 maar1 19r)L houdende orq<.rnisatie van de rimtelijk ordening 
er1 van de stcd()niJuuw (8.S. ·12.o�l.1964) zoals nadien geformuleerd in 
de: artike�en 42 §1-2'. 66 (1°. 2" en 5° lid) en 68 van het decreet 
b0treftende de rui1r1ir:lijke ordenin[J. gecoördineerd op 22 oktober 1996 
(E: s 15.03.199TJ. door het uil.vor�• r:•n van werken, het in stand houden 
erv;rn, deer h�t ·.;r;rk ':!volen v;in  of hoe dan ook, lnbr.euk 
11,· l i1�tJben gcrr:,;� ki c;p <Jr:> "-'ur Jf:":cl1ntten der bijzondere plannen van 

aar.lc:g:;. op do l:e; ·:�!::1geri var:-::!c-: lilel ft en In·- of op -die· var. de 
vc)rort�eningeri, Vd'.:'.tc�ec.>leld ter uitvol'ring van titel 111 en vao het eerste 
hc·r_ifdstuk vc:r:dilel 1\/ van voonnolde wet. door nl. zonder-=.\fergunning van 

hr"l College van Burgomeester en schepenen 

IJ� eerste 

!Jr11 de rnic>dêiélCJ r:·f 11ct vv�rn!Jr)ci1·ii uitgevoerd te hobben of om aan de 
uitvoering e:rvar• rcch\Ftrr;e:k.-; 11r�d(�gewerkt te hebben, door enige 
dciad, tot de uil'.110<cring bXluniqc· 1·1ulp verleend te hebben dat zonder 
;:ijn bijsté:lnd ric:l r'11s.drijf niet kon '.JrJrJleegd worden, 

Lluor op 1 iel :1;111"in i11 l;:mdsch;:iprelijk waardevol agrarisch gebied. 
gelegen te:  ten kadaster gekend onder 

. i•1 eigendom toebehorende aan 
l 1 icrvuor na cl er gele! er ititiceerd 



te or, ri1d n; 1,11�1" l.e bepalen tijdstip 
03.05.199[, (c.:.:1tum ci;:1r1koup\ 1:11 31.12.1996 

 blad x 
in de  van 

2. en de sub ·1 tJ1nschreven toosland in stand gehouden te hebben 

te �. lenrninste in de pe1·iode van 01 01.1997 lot en met 
24.03.1997 

E. Bij inbreuk op do ortikelen 42 § 1 2°. 66 (1°, 2° en 5° lid) en 68 van 
het decreet belre11cnde de ruirn:etijke ordening, gecoördineerd op 22 
oklober 199e (l:l.S. 1503.1997)  <foor het uitvoeren van werken, het in 
st;ind houde� �r%J11. cl oor l 1c! '-Jro"rkci•11;/eri van grondeigendom of hoe dan 
ook, inbreuk le l 10:f>be11 gf�rn�:JëJ\çt c1p de voorschriften der bijzondere 
pl;:innen ·•d.� aanleg. op de L1epa/i11\:;len van de titels n <m Hl of op die van 

do verordeni11ge1·i. vaslyesl"kl ter uitvoering van titel lil en van het eerste 
hoofdstuk van litel !V van voormeld decreet. door namelijk zonder 
voorafgaande sd1riftulijke en uitdrukkelijke vergunning van het college 
·.,-an burgemeestor en sr;he�·eneil 

iJ) De eerste 

Om de misc1L1;3d of hel w<i11b1::drijf uitgevoerd te hebben of om aan de 
uitvoering ei v;;r1 rechtsl.r -:eks rnr,degewerkt te hebben. door enige 
ck1;Jd, tot de uilvt:.ering z.odm11ge-hulp verleend te hebben dat zonder xijn bijstand 11,:!t 111i:,;drijf-niel kon gG!pieegd worden, 

op het terrein, V•,rmold DrHi(9r tel;,isiiegging 0.1 hierboven 

cle sub IJ .1 ! iielti1.:n1en  orrn;chrc-ven toestand te hebben in stand 
r:1ehouden 

te '·in clr.; pr;riuiJe lu:;;:-;e11 25.C:3.l997 en 01.07.1999 

tJ J De eerste en r. lf: lwer:dc 

\j1n-de_1Tiisdê1aö r:;f het v11ari!J0d1·iji uitgevoerd te·hetJber.i af om aan de 
uitvoering ervan rcchtsireok::: medegewerkt-Je. hebben, door enige 
ciaad, tot de uitvoe1i11g ;;:oc.lar119e 11ulp-verleend te hebben dat zonder 
r:ijn bijstand lwl n1i:;drijf r1iel kon fJepleegd worden, 

oo het terrein. v•ê:rrneld oncJer !el;1,.;t!egging D.1 hierboven 

dr� sub D.1 tiiulioven c.xnsciï;r JC?:î toestand Le hebben in stand 
qehouden 

te . in rfo DCJirJrJe tussc3n 02 U7.1999 en 30.04.2000 

F. Bij inbreuk oo de arlikelen 1, 2. D9 § 1-4", 146-1�. 147, 148, 149 en 
2u�1 van het decroe\ hr:.udende rJe orcianisatie van de ruimtelijke o rdening 
d.�1 î8 mei 1r.:i�'i9 :.i:. s. 08 OG 19c19) de bij art 99 § 1-4" bepaalde 
l1ó!r1r:Jelingen. wr�rkc1'1 (•f wijtigin:;icm :=onder voorafgaande vergunning te 
11�bl;en uitDevuc"irJ .;rmrtr_�c!ï�I:';! ol in stand gehouden, door namelijk 
;>:r ,11clt:·r voorafg;_131v:1: c'lBdon\;01.v;:.J 11dige vergunning 



De eerste en cfo !'Neede 

Om de misdaad of hel w:-mbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de 
uitvoering er18n re<.:11tstr0el<s medegewerkt te hebben, door enige 
daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat r.:onder 
z:ijn bijsta:1d hF.)l r11isdrijf niet ko11 gepleegd worden, 

op de grond, vrnrneld onder telasllegging 0.1 hierboven 

1.!'�· sub 0.1 hie:r:,1L•ven umschrc,ven toestand te hebben in stand 
�;�shouden 

:B in dl.l periode tussell 01.0G.2GDO en het bevel tot 
dagvaarding. zijnde 28.12.2005 

Bij tussenvonnis v;:m de-e.c��-�;;!; :.r<111 eerste aanleg te Gent var24 
januari 2006. 21·.1r· k.:uncr, rcchtdocndc op tegenspraak, werd als volgt 
be'>iist: 

::.;telt <:1an als i<JS\hcbhr:r <'Id hN; ::·�·er rle '· meester 
t:ldvocaat te .. teneinde deze te 
vei le!:Jenwoordigen ir1 or!Uer-1 iavige sl.rafvordering. 

l\e1 il aan de k·1sll 1dJber <id hoc lastens de vertegenwoordigde 
ver1nootscl1ap e�;�1 p•1:>'.'i!·;ie toe van f ·100. 

Z!':•:JI clat zo een z;;:;�1:11:ic·ndc- wovisic r·,oodzakelijk mocht blijken zij daartoe 
i::cn verzoek <:1<in cJr" ··r:chlbank ;; ;:i 1 ric1 "':)Il. 

i'.c'�JI uat de !;:.J�.U 1dilJ::r ad l 1oc !iij hd l'eëindigen van zijn opdracht een 

sta:-:tl van koste!'.! c;n c·donen lei l�'.-èQl"C\lirig z:al over.leggen . 

. S.te:\ ;i� behar 1delin�J ,1an de z:aak. l:1it=r.1a2r. de .op&nt.are terechtzitting van 
ciet'D kamer op dinscfag 14 maart 2006 om g uur. 

Ver-zoükt het ope:nb;:"J1:ir minisler·ie-een a!scilrift van onderhavig vonnis aan 
clc l,'."t::.tl-iebber mJ hoc 1r.·r l<enrris ID brengen. 

Ver'';i;,art onderhuvip vonnis uilvi:•crb::i;:r bij voorraad niettegenstaande elk 
rnr:hlsmiddel en zonr!c�r borgstelling 

Tc-CJcri dit lusse11vor1ni;. WF.:rd op G februari 2006 door de bei<laagden 
hoqN beroep aa1!1:Jc'lf.'k1·)nd. 
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Bij vonnis van dG rei;htbank van !èerste aanleg t� Gent  9  
2007, 21sle k:arnc-r. rochl doende op tegenspraak, werd als volgt 
beslist: 

VDroordeell de bekl;:1a�FJe voor de hierboven omschreven en 
br�wozen verklé;w:k bc!licht111u·o-1·1 f\ 1. /\2, Ba, Bb, C, D1, 02, Ea, Eb en F 
SrJ1;18r: tot een veld\)oc�le van€ î OüO  
Ve:·Ji;:·ogt de gelcHx11�te rnel 115 opdt'1_:1ernen, aldus gebracht op€ 5-500. 
fü�ve<::!ll dat bij g0t)rr::ke aan f)otaling binr 1en de termijn bepaald bij artikel 40 
v.:111 het Strafwelbül'k, de �ieldboele z.al mogen vervangen worden door 
een gevangenisstraf van 70 d.'.:1gen. 

Beveelt dat de tenuilvoerleggir 1g van het vonnis, in hoofde van de 
bcl<l<lagde , voor ,."at ;:;Gtieft € 500 of een vervangende 
govangenisslraf va11 35 dagcm van i:fo uilgesproken gefdboete van € 1.000 
z;,11 uitgesteld wrm:k11 Vl.lOI' een termijn van DRIE JAAR te rekenen vanaf 
hc;den, ingeva 1 g1:-<.1 urernfo rJD r11 oeftijd geen nieuw misdrijf wordt 
yr:pluegd dat F:f� ·,;e1C••J<cit'li11�1 tc1t een criminele- of. tet �en 

�1uofcJgevangonisstr;1f van 1 rn:!er t.l�n zes maanden zonder uitstel tot 
gc:volg heeft 

Zegt dat de bekla.at;•.:a , verplicht is een bedrag van € 25, 
vol'l1oogd met 45 opcleciemen. aldus gebracht op€ 137,50, te beta!en bij 
wij;;·e van bijr!rng;:, lot hulp aan cle slachtoffers van opzettelijke 
l:j(;'WG\ddaden 911 ;J(W 1JU OCCa;,�ionele re<.fders  

Vr.:rr;.ordeelt de !J1:\<:\:1;-1101dc ; voor de hi8rboven omschreven en 
bl::wezen-ver:kla;_;r,_h: iudict1lir1r,ien 131:. C. Eb en F samen tilt-een geldboete 
l!di l € 1.000. 
\/i:erhoogt de geldbuele met 45 opdeGif'.:men, aldus gebracht op€ 5.500  

Br·v8elt dal de len1;:!voerlegging vr.ir1 het vonnis, in hoofde van de 
bcklê)agde . voor W8t betreft € 500 van de uitgesproken 
gc·ldb.noto_van f 1 !Y10 z.a!- uitg (;'.stelcL·vord.;:n voor een termijn van DRIE 
J.l1/\R te rekenrn1 ._:;-in:;if l18den. inqeval gedurende de p(oeftijd geen 
nir;uw misdriif ,"x.w:: qr:plN;�JiJ d.:il c;cn veroordeling tot een geJrlb.oete 
V<en meer dan 1.0CJCr cr.;ro zr.·ncir-,1· uit� tel tot gevolg heeft  

Zt:ul dal de 1Jek1:ou'._]de vt:1·piicllt is een bedrag van € 25, 
verlvJogd met 4'.ï opd!;r;iernun, alclw: gebracht op€ 137,50, te betalen bij 
wij::-c van bijclré1g1:: lot l1ulp ä(:\11 de slachtoffers van opz.ettelijke 
gcwclddadc:n c:r1 ;Jë111 de uccr.1:.;irm8IE redders. 

Veroordeelt <.1e l>1�i-:l::J.�<"1den en hoofdelijk tot de 
kn:;tcn, gew1llcn aan d1� zijrJ1:: van l 1t:l openbaar ministerie, ten bate van de 
St�:i:.:it tot heden l:.1>\J11.1u! op c llYJ.7-S 

Lr.r_;I cle beki33�ylcr·1 cl�� tovrm::: 1.!1·:1• •.•ergoeding op van€ 25 in uitvoering 
v;,11' 'Jrtikel 71 vz1n clc· wr�l v::-ir: :?J3 j:11: i992 en het K.B. van 29 juli 1992 tot 
w:i,·i1}1ng van artiker �' 1 van �1et l< .. 6 \,-m 28 december 1950 houdende het 
alr.iorneen re�1l�;111c�11l up de gerechtskosten in strafz:aken, gewijzigd bij 
K.13. van 23 dec1�111\;.e:1 � gg:;, ui l.1ij I<. 13. van 11 december 2001. 
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Beveelt het herstel ir t de c,orspr-onkelijke toestand overeenkomstig de 
vorcllö:ring van do stcdEnbouvvkundig inspecteur, meer bepaald door het 
i1fgrë1ven van de [1ri�1-llaag �;11 :ilvot::rcn van het grind naar een daarvoor 
r:1rkende stortpl;:i:,"it:;, waarna !iel 1ern:i11 di-s:t hersteld te worden naar het 
:;.orsrrar-ikelijke rn<iai"1e:lci, z:ijrnJe lid :.:ilif''.i\i�P,n met grond welke dez:elfde 
IJocJomkwaliteil lJl�val ;;ils do CJrnli1:1�<ende gronden en dit binnen een 
le1111ijn van fj mc:<:incjc11 1121 liel i11 !(racl1t van gewijsde gaan van huidig 
vonnis. 

Veroordeelt en de elk tol het betalen aan de 
stedenbouwkundig i11::;1;ect.;.;·c-'r en aêln het Openbaar Ministerie van een 
dw:rngsom van €::>:.Jo per cl2g vertraging voor het geval dat de 
vi;1 oordeling tol hC>hlr�I zual:-; hi�;ilioven vermeld niet volledig werd 
t;i!�Jt:voerd. 

LE;r.J! voor recht rJal c.ie stede11uouwk1mdig inspecteur of het college van 
!Jur�:umeest<0• 2n sr1·1epenrm, ingeval het vonnis niet vrijwillig wordt 
uil(p:•:o8rd zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien, kosten hiervan 
ve1 l1aalbaar cp cle b(;i\i::.iagclen op ve1·toon van een kostsn;;taat begroot 
en uitvoerbaar verkl2:.rnl door de bes!;3grechter. 

Hcudt de bur-gç-rli1k"; br·:lan\;e11 aar1 \'.léJI betreft de bewezen verklaarde 
tel;:1slleggingen. 

Tegen voormclcl vonnis van 9 j<1nt1.ari 2.007 werd h.o.ger bei:oep 
ingesteld op 12 januari 2001 uoor beide beklaagden, gevolgd door 
het uµenbaélr ministerie Legen boiden. 

lfct hof fmordc�tJcp d�. opccbö.re terechtzitting véln 30 januari 2009 in 
het Nc-deriands· 

1 rir,·,��:ler , 3iJvuc;.-1;:1 a;:in de balie te 
hoedanigheid vJn lr:i:Jhobbcr nel ho:·. ;1oor tweede IJeklaagde. 

in zijn 

d(� lweede bekl;;;�'Y'-''" in haar miude!Br1 van verdediging bij monde van 
mr:c:ster ;;1cJvocfü!l ::.ian de balie le 

de oorste beklaogcJL: ;n zijn rnicJdelen van verdediging bij monde van 
mcc:��ter advocaat <Jiff' do balie te 

111-'l •;penbaar rr i:i;é;:r (,_-, in :;-iin \'or..-!r.rir1g bij monde van 
;: u:)'�:tiluut-pruc:u1 r;l I! ':•)'18r�nl 

., 

1. MGester r;:iacl::Jrn.:m van de tweede beklaagde 
�. heert <;� lil ,�]; ·:oor<:ilter v::1 n deze kamer na het sluiten van de 

dFi1;1lten een briL'f. '1i;date1;;rcl op 3 rebruari 2009. doen toekomen. ln 
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de-ze b11ef wordl. g�.:<.on heropernrig van de debatten gevraagd noch kan 
een zodanige vraau ,,,1· uit algeleid 'No1uen. Deze brief, waarover geen 
1t·qc11spraak kor wc·rcle11 gevo1C!rr I. 1r.1orrJ1 buiten het beraad gehouden. 

��- r1:lcl het bc�sln1dc1, tusse1wur1: 1i::: v.311 24 januari 2006 heeft de eerste 
rc1;hter bij toepa::•siny van arlik2i :2c1i:-: van de Voorafgaande Titel van het 
W(�tboek van Str.:vordering  aangesteld als 
lasthebber ad hui.; om de tv.roede beklaagde te 
vertegenwoordige11. l-li.i is aldus niet ingegaan op het ter terechtzitting 
duor meester narnem; de rechtspersoon gedane voorstel 
0111 ue heer al�. la:,;tl1etJtJ1�r 3d hoc aan ie wijzen. 

3 .1. Tegen clit 1u�:s1;: 1vonnb l1ai'Jlmr1 cJr: eerste beklaagde 
er <"Ie tweede b1okl3:�y<J0 . iio[Jer beroep ingesteld, waarbij voor 
dr� rechtspersoun. nd cilS vc001· c!c 11aluurlijke persoon, optrad meester 

, 0p 1J;,1t ogenblik d(9 advocat van zowel de natuurlijke 
pr�rsoon als de rechtsper.>uo1i. lhé111s voor het hof is meester 

verschencr1 ols de raadsméJn van de en is meester 
vt:1sc'1er1en al�; de raadsman ·.1an ., hoewel in 

de vc;cr het hof voor , . . . .  � • nE:ergelegde conclusie meermaals het 
st;1ndount van clc vertolk\ wordt en deze conclusie overigens 
vou;- het grootslr-} 1.Jc·1.:·I c.leze'lclc i:1l11"ud heeft ais de conclusie neergelegd 
VUUI rJe 

in oc;:ginsel zijn ;illo lvJ�;lissinf�•,:i1 in 1,1::1:�le a anleg gewezen vatbaar voor 
hoqr:r beroep (:y tikr-:• 199 Wf:ltiud-: van Strafvordering). Overeenkomstig 
arliY.el 1050 VZ:J.11 l 1r�t Gerecl1lelijk Wetboek, dat toepasselijk is !n 
slr:-1fzaksn (artil'-i.:!1 ? van clil wetboek), kan hoger beroep worden 

inuf:steld zodra een vonni�: is uitgosproken, ook al gaat het orn een 
vonnis alvorens n,�çhl Ic doen. Hel bestreden vonnis is geen vonnis van 
inwe�•dige cw:le: hr·! 1-;an imrnt:r�:; niot beschouwd worden als een 
IJl::�clissing var1 .:x!rni,-1i:-c:\raliróvc: (J3rd. die de werking van de rechtbank 
a;;!':1g�aL.of c!i9 ��o :;é;;T!�n�;·,�Jliinp v:.m de zetel of het verloop van de 
üo:r(-;r.;i1tzitting b2l11�11. Oride1 1nr:c1 de linanciële belangen van partijen 
l<unncn erdoor-i:·1 h, :1 gedranq konv-:n Gn er wordt uitspraak gedaan over 
cr:n betwisting; hr:-:1 ga<il nir"t ':.m een beslissing betreffende de 
verschijning 111 pcrsc,0n in de ;;-ir·, van artike! 185- van het Wetboek van 
Str·:;lvordering w:�artugrrn gc;:en l.Jmc)�;p mogelijk is. Voormeld artikel 2bis 
v2r: de Voorafgaande Titel van hel Wetboek van Strafvordering sluit 
hor;er beroep te�1er1 1J1:: aar1wijzi11s door de rechtb8nk ook niet uit. Met 
hc:I openbaar r:-1:111sc.-1 :c en dr-: l)ekl;_;�)gden is het hof dan ook van oordeel 
d:: tiet beslredr):1 lw:::cnvonnis wel d egelijk in principe vatbaar is voor 
IY·CJC:r beroep d<,-:•r ''•: partijr�r1 ir1 lid '�t-.:ding voor de eerste rechter. 

3I : let hogu �!(·:"i=·r:r• •1ar1 rJi:· [W<:'io'l•) iJl:klaagde tegen het tussenvonnis 
v:m 24 1arnm1: ;.>Ur�i. clal liidiq r,11 regelmatig naar de vorm werd 
inr_ii:·ë,teld. is ont·;1;:ml· (:lrJk  1 )il i�. o,,:, zo voor het beroep van de eerste 
b1:'1' l;mgde. Teg('r 1 c!\: ;ichlug ror1�J 't« n de bepaling van vo orn1eld artike! 
?L1:'._ namolijl\ tmla11rJ1 :11cm1fliclen .;ermiidis:n. kan immers 0011;. de e8rste 
t)r;kla;:igde v<1n F'2T1 ! .. 1".J;mg tiii he\ b•><rirlen van de aanwijzing gewagen  



 ·"�·nrbi< 
4. Hf�l tusse11vo1111i:' v<m 2.-1 j;muéiri ;�006 werd uitvoerbaar bij voorraad 
vr:rkl;1ard nietle�11:m:ct2.:rnrlr: 1·:lk ;1�chtsmiddel en zonder borgstelling. 
,-,�rvvijl de hoger•; l.11;;1 oopen tec;i\ó·n hr.;t tussenvonnis van 24 januari 2006 
nog hnngende vv;"1rnr 1 voor hel ho r. il1�1;:":rt de eerste rechter bij vonnis van 
9 januari 2007 uil1c:p1·aak gecla<:m over de grond van de zaak. Bij de 
bel 1andeling ten gror�cs tracl meester op als raadsman van 

de eerste beklaagc_!<;. \/oor de verscl1een de lasthebber ad 
hoc. 
Tegen het vonnis v;:m 9 jariuari :�OOI werd hoger beroep ingesteld door 
rn(�ester die (c1p11icuw} optrad voor en in naam van de 
IJeirJe bek!a::�Jt.lt:ti. l lc:t hogc::r bei uc-p ·;;:m de tweede beklaagde werd dus 
11ic�l aangetekell(J r!OC.'r cl r: la:::! [ ii)i•L•cr ad hoc. Ooi( het openbaar 
rrii11i'.>'.s1�e t&kr�rid�: L1,::roep 0;:in tq�<o·r1 lir�l vonnis van 9 januari 2007. 

5. 1. Op de tereciltzil�ing Vërn hel hol v;:m 30 januari 2009 werden enkel 
dr� hogere beroepen tegen,·h9t tussenvonnis van 24 januari 2006 
bcilandeld. Zowel oils de vragen dat het hof zou 
oon:lelen dat de lasthc:bber r:id hoc t1�ii onrechte werd aangesteld. minstens 
t.e oordelen dal tJr� la�:lh0bber ;:id hoc c.Jier�t te worden gewraakt. 

5.2. Ook voor rJr� ':'ur�:�lc rechlcr lï;:,.-: de: eerste beklaagde al verzocl1t om 
cfo v1raking va11 1.lr� l;1'.ó!l1obbnr arJ hoc" verzoek waarop de eerste rechter 
nid Î5 ingegaan 
D1,: ;.;rgumenlen rlic� clr: eetsl8 be�;l.:1ar;de voor de eerste rechter inriep om 

de l<Jsl11ebber a(J l1oc to wrnk.en, worden thans voor hel hof door de beide 
beld�agden ingeroe1;•:-11. 

N1�l als de eerste: rr;chter is het hof van oordeel dat de redenen die 

(th,-H1s door cle bci1·:r; beldë1ilqrJu1) worden aangehaald geenszins de 

1,vr:·d-:iê•g. van cle l:Js11·,otJl)er ;-;rl hr.·c 'nr:W��2n. De vraag van de lasthebber 

:,11J hoc -tot bt.:lé.ili111J /;.rn zij:1 p1T'"/i:,i•:, hem bij tussenvonnis toegekend 
!!<:·::· _de_ eê"";l r; -11·1:l1Ler. H" r Jc n<Jnkondiging van de eventuele 

lc,·,0,[11oerle.ggin�1 or·•Dn (nc:i herl 1é1dld verzoek tot betaling) l;letreft enkel 

clE: ,rrnag tol co1Tectr; uilvoern1g v:�n tiet tussenvonnis van de eerste 
rechter dat uilvot�rt1a;1r bij voorraad weru verklaard. ·Het spreekt voor zich 
dat rJit geen grond Lot wral<ing inhcJUdL Het 1s dan ook bedroevend �n 

becJe11keljjk le moe:.t::ri vaststellen d.Jt in de voor het hof neergelegde 
co:iclusies riog s:c:cxJs [!e\l'.121agd '.VfJrdt van /eerste 
r.:cincfuante wurrJ lrrir11c-rs br.·rlreiuci u:.Jor de aangestelde voogd ad hoc 
is'('I �1elet de /)ri:\:'."iO nor1 :·.i(,' :·i·-·;cJ /Jetaafd. Deze houding van de 
.::<.moostcfd0 vc<"'.-JO ,� • .-J heir: '.:.�i1:: .vijs: er duidelijk op dal" h[i enkel 
iX·rfrcven is rJur.01 1innncic1:·i -.vin:.�ti .,�;aq." Ook volkomen ten onrechte 
•::k· 11,;:1 de bekl�·Li�1ck."·1 verclf:1 11[)�� '!)r� lasthebber ad hoc moet handelen 
in h1.'" loutere br,·fanu van ci1;• nxht:=/.J:Nsoon. Door de bedreigingen aan 
liet D1Jres van c:crstr.; ,_;•mcluanto bestaat de vrees dat de 
la0î11u/Jber ad hoc L1rj i}e ven;Iecfiyin11 ,'an teerste concluanle 
zijn ciyr.;nbefang z.ai i:iton primwen 'Hl zich zou falen leiden teneinde een 
pcr:�oonfijk voorcfeei r1,· l 1skc1mc11 ·· 'J211 enige bedreiging is immers geen 
:,;pr·if\r; en hot nr·c°1" 1a;�fs (rnc·\"l'·'i JHrz:oeken 011 de door de eerste 
r,;, lilt:·  toe9t·kJ�11•lr} ,,,;:,1,·isic 11: t·"l·'''·:ri <Juidt er hefemaal niet op dat de 
1..;-.« '"C:.Jber a<J :-.1c  , '  ·, ," i<y.)-1' ·01�:1f1 _.. =J l;Jten prirneren. 



J.JOF J  .. 1:'.' HEgOL'/' GENT, tiende ia11J 1c'· · ""'· ;o,; /:Ur)- 1 0  

5. ::; . Voor d e  et-J rstc 1·echter word l l e  eerste beklaagde 
ve1i.egenwoord igd d rJor nieesler · .  Voor de tweede 
bekloagde verscheen �onva nkelijk eveneens meester 

De ee1·stG rechter ging er i n  die o mstandigheden terecht van 

uit 1j at het. t°s ' :eincie eventuele belangenconflicten op te vangen. 
noocJzakG!ijk 'N'33· l! U n  lasthebber ;tel hoc aan te stellen teneinde de 
nxhtspersoon lC: ·1e rtegenwoorcJ if�on in de vo o r  hem hangende 
strilrvordering. Tr:; r l�:mcl1tziUinrJ w(;rd voorgesteld als 
lasthebber acl heir; v c11) r  do L11cecJe l;eklaagd e ,  tnöar eveneens terecht 
�J l:-:ç; de eerste reel t l e 1· , gel r� I  er p  • ! r :  familiale band tussen de eerste 
be�Jangde en dü vcc) r91;St!;klu l ; 1 :>t l ·1cbber ad hoc - beiden z.:ijn broers - ,  

e:p dit  verzoek ni(�t in gezim1 e e n  eventuele belangenvermenging 
mogelijk kon zijn . 
Het rech t  van verclod iging v a n  de rGchlspersoon wordt niet geschonden 
dom het feil dal d� rr-:chter d1:.' vourc,1eslelde persoon niet aanwijst; de 
;:;ar \wijz:ing va n rJ e l�� ': t i 1(]bbr.:r�c:Jd l l uc door de rechtbank. is precies gelet 
op de bijzondere: u1 1 1 :,; laritJ i9 l 1 8Uc; n  die tot de aa nwijzing nopen een 
W<J: i rborg voor t1 r; e8r bicdigi1 i!J ·12 1 1  l • c· l  1·acht va n verdediging. 
Hel hof is derl 1;;1 lvr:; '-'è"n oç,rclue! d�i l  i11 de concrete omstandigheden die 
zicl 1 stelden voo r  c ! e  e€r�;te ;; :chlcr. deze terecht overging tot het 
aanste llen van 1 m;c,;tcr 1 . _ _ ais lasthebber ad hoc over de 

SA ll1ans voor hel  hof ve r s cl 1 e1.m meester· voor de 
lwe:cde beklaagcJe  1 _ "  _ _  z.or.to ! �� nders dan voor de eerste rechter, 
dE: th;:1s 1;c;n per:;nun l 1 1 l • r-: rar.-:dsman heeft die niet dezelfde is  
'i l :-:. de persou nl i i f.l-e r�1;,1dsm;J11 vn n rJ0 eerste beklaagde 
Vé:m rJen advnc1::d 1 1 1au 011 J<,'l n v1!r11Jé:îcht worden dat hij/zij alleen de 
!JE:ldn!:Jen van ;·i i n/l ,;-121r c:li0 r il vc,mkdigt zodat het gevaar voor een 
\Jebngenco nl licl l u :·.s0n de rs;; h l :,:p ersoon en het orgaan van die 
r�c l 1 lspersoon in di8 orn slamJ i(J I H.:-id niet lange r bestaat. Gelet op deze 
gev.�j;jgde situ�itie d ient  th;;i r 1s voo r het hof de tweede beklaagde 

niet lanuer 1mriegenwoord ic;cl te worden door een lasthebber ad 
l 1or.; . Er zijn vokJoer 1•Jc wa<J 1:or.ger-1 voor vermijd ing van eeri eventueel 
bcla: 1genco nflict wa r r r  1•�r:1r d1,; lwc?mJc be klaagde vertegenwoordigd wordt 
door haar rai.ld �rn;:1·J  '·'·' "' 1 1  3'iderc :yJvocnat zijnde dan de raadsman va'! 
rJ i: •.x�rste beklaa12rJc 

OP DEZE GRO N D E' N ,  
h e l  hof, rechtspre k e n d  op tc gC>r1 s p raak. 

G81et op de arl ikclen h ie r voor aange haald en de artikelen: 
1 9 ü c; n 2 1 1 van hel 'Nt: l boek v;;in S l r a rvurderi n g ,  

 vän de wr; ! v :; ;-, 1 5  j t 1 1 i i  1 C('.5 op hel gebruik der ta len in 
�ier rxh ls;;:aker 1 .  

Hu 1 1dt de bi iF�i v�; 1 '  : " [• :!Jru ;n; :;· (1 ( 1 '.' . , 1 tq<::ande van d e  huidige raadsman 
v;_\ 1 1  cl r: tweed() ;:,.·;l<_ \ : 1 - 1 '.jde r(\ : k•l i < " r  '.:: t:n na d e  slu iting van de d ebatten 



aan rJe voorzi t ;cr  v.·1,-rw�mn<-1 k l  c r i  l.11j 
bcr·.:wu . 

i 1 Q twaifde blad IJ 
het dossier gevoeg , buiten het 

Vo rl<l a a rt de hogere bero�Jpen van de be�cie bel�laagden tegen het 
tu�.senvonnis va n 2•1 januari 2006 ontvankelijk en erover besl issende: 

Zegt :i;rt er geen reuen is o m  de la�; t l iebber ad hoc te wraken en dat de 
9er 3�e iechter tere ,; 111 is over g egaan tot de aanstelling van een 
lasll iebber ad hoc ovr:'r de 

S t d t  vast dat: QG<�i crn de twio:c�tl<::? tJ19 �: l�1 agde thans voor het hof 
11erlc:genwoo1cl igrJ wordt c!oor lia<:1 r raadsman, die niet dezelfde 
ra;,uJ sman is als de;:iJ van de eerGle beklaagde, er geen reden meer is 
1Jcit zij z:ou vertegenwoordigd worden cJoor een lasthebber ad hoc. 

Oionvolgens. onlslaol meester van z:ijn taak als lasthebber 
ad hoc over de in c le vo or hel hof ha ngende strafvordering . 

SL(:! l l  ue z:aEik, ir1 rJ .è 1 11alc rJ a t  m::J d ient beslist te worden over de 
0 1 1 Lvarikelijkheir1 r;;-1 9egro m; I H:iicj ·.i ;in de hogere bemepen tegen het 
vrn 1 1 1 1 s  van 9 ;;:. , ·1 1 : .-êr i 2Uli / .  •1u  1 r  behandeling naar de op·enbare 
lcrc:�htzitting v211 vrij�l.:g 1 D  j u n i  2009 oin 9 u u r. 

i�r::::;r�rveert de kustE r 1 .  
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Dit arrcsl is yewezen te Gent door t�et -huf. van beroep, tiende 
1;01rec;tior1ele kamer, samenqt;�told uil 1<��111ervoorzitter 

al� voorzitter, en de , :::t<� dsheren en 
.on in ope.nb�1r!:! l�rechl7.ittin:� vnn 27 februari 2009 

uilnes:1.11ol<1:?n door VOOIL:itter • in aanwezigheid van 

substituut-pr'Jcureur-gcni:�raal. inet bijstand van griffier 

Ra:-Jrfs.hccr vo1 keet l in de wc·lloJ{ike onmogelijkheid rlit 
ane�:: te onäcrtHkenen.(artik�! ïm:: va11 l;ef GrHcchtelijk Wetboek). 

D0 P.ófiiar;·--·--····��--
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