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Not. nr. 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD 

met kantoren te 

tegen 

1. nr. 15l/6 

2. nr. -/S4f-

verdacht van: 

- eiser tot herstel 

geboren te op 

slager, 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te op 

helpster beenhouwerij, 

wonende te 

- beklaagde -

"de eerste en de tweede 

A. 

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, 

in het pand gelegen te 

gekend als eigendom van 
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geboren te 

geboren te op 

op en van 

beiden wonende te 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening 

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

meer bepaald 

1.op het plat dak van de gelijkvloerse aanbouw een aanbouw met plat dak te hebben 

geplaatst, waarvan de wanden bestaan uit isolerende geve/panelen en het dak uit houten 

balken met roofing dakdichting, met een lengte van 3, 25 m, een breedte van 6 m en een 

hoogte van 2,6 m 

te in de periode van 25.06.2012 tot en met 01.07.2012 

2.achter de aanbouw een dakterras te hebben afgebakend met vlechtschermen 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 06.05.2014 tot 29.08.2014 

(st. 38) 

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

Ruimtelijke Ordening {VCR0).11 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 6 juni 2017 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastleggingen A.1 en A.2 samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd 

met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 

dagen. 

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. 
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Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en 

bewezen verklaarde telastleggingen A.1 en A.2 samen tot een geldboete van 500 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 1 

maand en 15 dagen. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het 

Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 

Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

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 de percelen gelegen te 

kadastraal gekend als 

door het uitvoeren van aanpassingswerken zodat de goedgekeurde bouwplannen én de 

bijzondere voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning van 25 april 2013 worden 

nageleefd, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de 

nakoming van dit bevel lastens de veroordeelden 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 de dag 

waarop dit vonnis definitief is. 

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 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelden. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt en 

hoofdelijk tot betaling van de gerechtskosten gevallen aan de zijde van het openbaar 

ministerie en begroot op 28,46 euro. 
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BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
- 20 juni 2017 door de beklaagden en 
- 30 juni 2017 door het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden. 

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 juni 2017 door de raadsman van de beide beklaagden; 
30 juni 2017 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 11 januari 2018 legde het hof c;onclusietermijnen vast en 
bepaalde de rechtsdag op donderdag 12 april 2018. 

Op de rechtszitting van 12 april 2018 stelde het hof de behandeling van de zaak uit naar de 
rechtszitting van 20 september 2018 en dit op vraag van de partijen. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 20 september 2018 in het Nederlands: 

- de beklaagden en in hun middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester Michael Verstraeten, advocaat met kantoor te Sint
Amandsberg; 
- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Frederic Vroman, substituut
procureur-generaal; 
- het college van burgemeester en schepenen van de stad als eiser tot herstel, in zijn 
middelen vertegenwoordigd door meester Sylvie Kempinaire, advocaat met kantoor te Sint
Denijs-Westrem. 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 6 juni 2017 gedaan op de griffie 
van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de vorm 
gedaan. 

De verzoekschriften houdende de grieven die tegen het vonnis worden ingebracht werden 
eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de beklaagden ingediende grievenformulier werden de schuldigverklaring 
aan de telastleggingen Al en A2, (subsidiair) de strafmaat en de 
herstelmaatregelen/dwangsom als grieven aangeduid. Deze grieven zijn nauwkeurig. 
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Het openbaar ministerie duidde 
zogenaamd volgberoep tegen 
nauwkeurig. 

in zijn grievenformulier de strafmaat aan, evenals een 
en Ook deze grieven zijn 

2.3 De hoger beroepen van de beklaagden en het openbaar ministerie werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn telkens ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 
Strafvordering). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van het hoger beroep en van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

3. Het hof verwijst naar het overzicht van de feiten onder de randnummers 4 tot en met 8 
van het beroepen vonnis en maakt dit tot het zijne, namelijk als volgt: 

"Feiten 

4. De beklaagden zijn eigenaar van een woning gelegen te 

kadastraal gekend als 

Volgens het gewestplan '' 

perceel in woongebied. 

" (Koninklijk Besluit van 14 september 1977} ligt het 

5. Op 3 augustus 2012 stelde een controleur van de Afdeling bouw- en woontoezicht van Gent vast. 

Op het plat (dak) van de gelijkvloerse achterbouw werd een aanbouw met plat dak geplaatst. De 

wanden van de aanbouw bestonden uit isolerende geve/panelen, het dak uit houten balken met 

roofing dakdichting. De aanbouw was 3,25 m lang, 6 m breed en 2,6 m hoog. 

Achter de aanbouw werd een dakterras ingericht, afgebakend met houten vlechtschermen. 

Er werd een mondeling en schriftelijk bevel tot onmiddellijke staking gegeven. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigde het stakingsbevel op 13 augustus 2012, 

Bij een nacontrole op 9 oktober 2012 werd vastgesteld dat het stakingsbevel werd nageleefd. 

6. Op 8 januari 2013 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het 

bouwen van een veranda op de eerste verdieping. Het college van burgemeester en schepenen 

verleende op 22 april 2013 een stedenbouwkundige vergunning. In deze vergunning wordt de afbraak 

van het wederrechtelijk opgerichte bijgebouw en heroprichten van een nieuwe, minder diep 

gebouwde veranda opgelegd. Tevens werden volgende bijzondere voorwaarden opgelegd: 

a. Het plat dak komt in geen geval (opnieuw) in aanmerking voor het gebruik als dakterras 

b. De grote raamopening aan de achterzijde dient voorzien te worden van een borstwering. 
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Op 5 juli 2013 werden de beklaagden naar hun intenties gevraagd inzake de uitvoering van de werken 

conform de stedenbouwkundige vergunning. Hierop kwam geen reactie. 

Op 6 mei 2014 werd vastgesteld dat de wederrechtelijke aanbouw op de verdieping nog niet werd 

afgebroken. De houten afsluitingspanelen van het dakterras werden wel weggenomen. 

Op 29 augustus 2014 werd vastgesteld dat de wederrechtelijke aanbouw aan de achtergevel nog 

steeds niet werd afgebroken. Bovendien werd vastgesteld dat de ee;der verwijderde houten 

afsluitingspanelen van het dakterras opnieuw werden teruggeplaatst. 

7. Op 15 oktober 2012 verklaarde de eerste beklaagde: 

'Ik heb zelf de opdracht gegeven ter uitvoering van de werken. Ik ben samen met mijn echtgenoot 

enigste eigenaar van de grond waarop de werken werden uitgevoerd. De werken 

werden aangevat op 25/06/2012 en werden beëindigd op 01/07/2012. De werken hebben ongeveer 

een week geduurd. 

Aangezien het slechts om een kleine verbouwing ging hebben we geen architect in dienst genomen. 

Er was geen plan voorhanden. De aannemer die de werken uitvoerde was Dit is een 

neef van mij die zelfstandig werkt in bijberoep. , ik en mijn gezin hebben samen de werken 

uitgevoerd. woont in tegen de Hollandse grens. Ik heb momenteel geen 

zicht op zijn gsmnummer. Ik zal u zijn contactgegevens later nog bezorgen. stond in voor de 

raamwerken, de zijwanden en de dakconstructie van de veranda. was niet op de hoogte dat 

we aan het verbouwen waren in strijd met de vergunning. is niet op voorhand nagegaan of er 

vergunning was. werkte niet volgens een plan. Het was de bedoeling de bestaande 

constructie te isoleren. Ik heb van nog geen facturen ontvangen aangezien de werken werden 

stil gelegd. 

We zijn in augustus 2012 gestart met de aanvraag van een regularisatie. Ik heb momenteel een 

architect aangesteld die er mee bezig is. We hebben nog geen beslissing ontvangen. Er moet nog een 

plan ingediend worden. Er zijn contacten geweest met stedenbouw. We hopen zo snel mogelijk de 

aanvraag in te dienen. Ik kan u nog geen afschrift van de vergunning bezorgen. Indien de 

regularisatie-aanvraag geweigerd wordt dan gaan we de veranda terug in de oorspronkelijke staat 

herstellen. Volgens mijn architect moet het geen probleem geven om een regularisatievergunning te 

bekomen aangezien de veranda al bestond. Wat betreft de houten vlechtschermen zijn we bereid om 

ze te verwijderen indien we geen vergunning krijgen. 

Zowel mijn echtgenoot, ik en de aannemer waren ons niet bewust van het feit dat we in strijd waren 

met de vergunning. We hadden enkel de intentie om te isoleren. Wij waren ons van geen kwaad 

bewust. We hopen dat we alsnog een vergunning krijgen.' 

8. Op 19 februari 2014 werd vastgesteld dat de werken nog altijd stil lagen." 

4.1 De dossiergegevens, zoals ook geresumeerd in het hiervoor weergegeven feitenrelaas, 
tonen aan dat de beklaagden op het dak van de gelijkvloerse aanbouw een plat dak 
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plaatsten waarvan de wanden bestaan uit isolerende gevelpanelen, met een roofing 
dakdichting en dit zonder vergunning en dat achter de aanbouw een dakterras werd 
opgericht, eveneens zonder vergunning. De foto's (stukken 6-8) geven een duidelijk beeld 
van de gerealiseerde constructie. 

In zijn hiervoor aangehaalde verklaring aan de politie erkende de beklaagde de 
werken zonder geldige vergunning te hebben laten uitvoeren (stuk 18). De beklaagde 

bevestigde de verklaring van haar echtgenoot (stuk 19). Zij erkennen in 
conclusies uitdrukkelijk de overschrijding van de vergunde oppervlakte en maten. 

Dat de deputatie van Oost�Vlaanderen bij beslissing van 11 mei 2017 de 
regularisatievergunning inwilligde doet geen afbreuk aan het bestaan van de 
stedenbouwmisdrijven. Anders dan de beklaagden voorhouden, moet de beoordeling van de 
zaak niet verder worden uitgesteld in afwachting van een beslissing van de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen. 

De telastleggingen A en B zijn voor het hof bewezen gebleven. 

4.2 Het feit dat voor de aankoop van het onroerend goed door de beklaagden in 1982 zich 
reeds een veranda, die uitgaf op het platte dak, aan de achterzijde van het gebouw bevond 
en dat de beklaagden de nieuwe veranda zouden hebben gebouwd op de fundamenten van 
de oude veranda, doet geen afbreuk aan de voorgaande vaststelling. De beklaagden 
erkennen dat zij de oude veranda hebben afgebroken, zodat er zonder meer sprake was van 
de oprichting van een nieuwe constructie. Hetzelfde geldt voor het feit dat ten aanzien van 
de vorige eigenaars geen enkel proces-verbaal voor enige bouwinbreuk zou zijn opgesteld. 

Ook het feit dat de beklaagden de goedkeuring zouden hebben bekomen van aanpalende 
eigenaars en dat er volgens de beklaagden geen belangen van buren zouden zijn 
geschonden, is zonder relevantie voor de beoordeling van de schuld. 

5. De beklaagden pleegden de voor hen bewezen feiten, omschreven onder de 
telastleggingen A en B, telkens met eenzelfde misdadig opzet zodat overeenkomstig artikel 
65, eerste lid, Strafwetboek, voor de bewezen misdrijven samen één straf moet worden 
toegepast, namelijk de zwaarste, zoals de eerste rechter terecht deed. 

De eerste rechter besliste juist en op goede gronden over de aard en de omvang van de aan 
elke beklaagde opgelegde straf. Het hof neemt de overwegingen onder randnummer 13 van 
het beroepen vonnis over. 

6. De bijdrage tot financiering van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders dient te worden bepaald op 25 
euro, sinds 1 januari 2017 te vermeerderen met 70 deciemen tot 200 euro, ongeacht de 
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datum van de bewezen verklaarde feiten; deze bijdrage heeft een eigen aard en is geen 
straf. 

De beklaagden zijn elk ook gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 53,58 euro bedraagt (zie art. 91 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 
november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/5 van 25 september 2018, BS 4 
oktober 2018), alsook tot de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, die thans 20 euro bedraagt (art. 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 maart 
2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand). 

Het hof veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van deze bijdragen en vergoeding. 

De beklaagden zijn eveneens hoofdelijk gehouden tot de kosten van de strafvordering, zoals 
hierna bepaald. 

7. De eerste rechter besliste juist over de herstelvordering. 

Het hof laat de sinds het beroepen vonnis verleende beslissing van 11 mei 2017 van de 
deputatie van Oost-Vlaanderen tot verlenen van een regularisatiebeslissing buiten 
toepassing, overeenkomstig artikel 159 Grondwet krachtens hetwelk de hoven en 
rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen 
toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. 

De beslissing tot inwilliging van het beroep van de beklaagden, en derhalve het verlenen van 
de regularisatievergunning, is niet gesteund op motieven die een goede ruimtelijke 
ordeningen beogen. De deputatie overweegt laconiek dat zij het standpunt van het college 
van burgemeester en schepenen van de stad niet bijtreedt dat een bouwdiepte van 13 
m niet aanvaardbaar is door te stellen dat het verschil tussen de vergunde diepte en de 
gerealiseerde diepte beperkt is ten opzichte van de totale bouwdiepte op "dat verdiep" en 
zeker ten opzichte van de totale bouwdiepte op het gelijkvloers. De loutere vaststelling dat 
een verschil tussen 12 m en 13 m beperkt zou zijn, brengt niet noodzakelijk mee dat de 
ruimtelijke impact en de schade aan een goede ruimtelijke ordening beperkt zou zijn. 

Bovendien steunt de deputatie op het bestaan van een vroegere veranda, die door de 
beklaagden werd afgebroken, zonder concreet aan te duiden op welke wijze dit de 
inwilliging van de regularisatievergunning rechtvaardigt. 

De deputatie ging in de laconieke overwegingen van haar beslissing van 11 mei 2017 ook 
volledig voorbij aan het negatief advies van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar 
waarin deze onder meer stelde dat de op 25 april 2013 vergunde bouwdiepte de maximaal 
aanvaardbare bouwdiepte voor het bewuste perceel is en dat de uitbreiding van de 
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bovenverdiepingen volgens de hedendaagse stedenbouwkundige normen tot maximum 12 
m wordt toegestaan, vaak gekoppeld aan de bijkomende voorwaarde dat de bouwdiepte 
ook niet meer dan 2 m verder mag reiken dan de aanpalende achtergevels op de 
verdiepingen. 

In acht genomen het beeld dat de foto's geven, heeft de deputatie geen rekening gehouden 
met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening, zoals die onder meer door de 
provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar werden aangeduid en is haar beslissing van 11 
mei 2017 onwettig. 

Aldus stelt het hof vast, de regularisatievergunning van 11 mei 2017 buiten toepassing 
latend, dat de herstelvordering, op goede gronden door de eerste rechter ingewilligd, nog 
niet werd uitgevoerd. 

Terecht, op juiste gronden en in een correcte mate, heeft de eerste rechter de uitvoering 
van de herstelvordering gekoppeld aan een dwangsom en terecht heeft hij de mogelijkheid 
tot ambtshalve uitvoering door het college van burgemeester en schepenen en gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur bevolen. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de in de 
telastleggingen aangehaalde bepalingen, en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak 

verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk en er ten gronde over 
beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis van 6 juni 2017 met de enige wijzigingen dat het bedrag van 
de vergoeding voor administratieve kosten 53,58 euro bedraagt, dat het bedrag van de 
kosten van de strafvordering in eerste aanleg 270,46 euro bedraagt en dat de termijn voor 
de uitvoering van de herstelmaatregel begint te lopen vanaf de dag dat dit arrest in kracht 
van gewijsde zal gaan; 
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veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot betaling van de kosten van de strafvordering in 
beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 141,67 euro. 

Kosten eerste aanleg opnieuw begroot: 

Kosten beroep: 

Dagv.: € 25,87 

Hypoth. lnschr.: € 220,00 

+10%: 

Totaal: 

Afschrift vonnis: 

€ 245,87 

€ 24,59 

€ 270,46 

€ 36,00 

Afschriften akten HB: €6,00 

€ 35,00 

€ 25,87 

€ 25,87 

Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 128,74 

€ 12,87 

€ 141,61 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit eerste voorzitter Erik Van de Sijpe, als voorzitter, en de raadsheren Bart 
Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare rechtszitting van 30 november 2018 

uitgesproken door eerste voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Frederic Vroman, 
substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouton. 

c \ 
Bart Meganck Erik Van de Sijpe 
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