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Not.nr. GE.66.RW.201700/13 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, 

bevoegd voor de provincie Oost-Vlaanderen, 

tegen 

1. nr.43 1-0 

2. nr. 

3. nr. v/311 

4. nr. 

met kantoren te 9000 Gent, Virginie Lovelingebouw, 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92, 

- eiser tot herstel -

, (RRN 

geboren te 

zonder beroep - student, 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

geboren te op 

gepensioneerde, 

wonende te 

- beklaagde · 

.(RRN 

geboren te :>p 

inspecteur, 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

geboren te :>� 

bediende, 

wonende te 

- beklaagde -
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allen woonstkeuze doende bij hun raadsman meester 

advocaat met kantoor te 

verdacht van: 

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, 

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, 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
a): het optrekken of plaatsen van een constructie 

de eerste, de tweede, de derde en de vierde 

1. op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te 
op .wonende te 
1?eboren te op en van 

beiden wonende te 

van 

kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

. van 
geboren te 

geboren te op. 
en op het perceel gelegen te 

wonende te 

meer bepaald een houten chalet met terras, een gootsteen met handpomp, een sier
waterpomp, een bank, een schommel, een aanbouw met een schouw, een houten berghok, 
een hok in golfplaten en een draadafsluiting met poort, te hebben in stand gehouden in 
bosgebied (OK 1) 

de eerste, de derde en de vierde 
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2. op het perceel gelegen te 
eigendom van 

van 
geboren te op 

kadastraal gekend als 
geboren te 

geboren te op 
allen wonende te 

en van 
op 

meer bepaald een houten chalet met aangebouwde L-vormige berging, een draadafsluiting 
met betonnen spijlen en een poort met metalen spijlen, en een groene bak in kunststof te 
hebben in stand gehouden in bosgebied (OK 2) 

te 

dagvaarding 

in de periode van 24.09.2013 tot de datum van het bevel tot 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

B. 

De eerste, de tweede, de derde en de vierde 

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) van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

op het perceel gelegen te 
. eigendom van 

wonende te 
op wonende te 

van 

geboren te op en van 
beiden wonende te 

eigendom van 
kadastraal gekend als 

geboren te op 

kadastraal gekend al� 
geboren te op 

van 
geboren te 

geboren te op 
en oo het oerceel gelegen te 

wonende te 
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meer bepaald hout, afgedekt met zeildoek of golfplaten, en allerhande materiaal in een hok 
uit golfplaten, te hebben opgeslagen (OK 1) 

te 

dagvaarding 

in de periode van 24.09.2013 tot de datum van het bevel tot 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

c. 

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 4.2.1.2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een ontbossing zoals 
vermeld in art. 4.15° van het bosdecreet van 13 juni 1990 van een met bomen begroeide 
oppervlakte bedoeld in artikel 3 §§ 1-2 van dat decreet) te hebben uitgevoerd, voortgezet of 
in stand gehouden 

de eerste, de tweede, de derde en de vierde 

1. op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te van 
op wonende te 
geboren te op en van 

beiden wonende te 

eigendom van 
kadastraal gekend als 

geboren te op 

kadastraal gekend ale;: 
geboren te op 

van 
geboren te 

geboren te op 
en op net perceel gelegen te 

wonende te 

meer bepaald de ontbossing en vertuining te hebben in stand gehouden in bosgebied (OK 1) 

de eerste, de derde en de vierde 

2. op het perceel gelegen te 
eigendom van 

kadastraal gekend als 
geboren te 
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van 
, geboren te op 

geboren te op 
allen wonende te 

, en van 

meer bepaald de ontbossing en vertuining te hebben in stand gehouden in bosgebied (OK 2) 
te in de periode van 24.09.2013 tot de datum van het bevel tot 

dagvaarding 

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

* * * * 

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

"Vult de dagvaarding aan als volgt: 

"(". ) 

2. gepensioneerde, geboren te op 2 april 1938, wonende 
te 

(". ) 

A. 

(".) 

de eerste, de tweede, de derde en de vierde 

1.op het perceel gelegen te (". ) 

meer bepaald (".) 

te 
dagvaarding 

in de periode van 24.09.2013 tot de datum van het bevel tot 

(". ) 
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c. 

(". )  

de eerste, de tweede, de derde en de vierde 

1.op het perceel gelegen te 
meer bepaald (".) 

(" . )  

te 
dagvaarding 

in de periode van 24.09.2013 tot de datum van het bevel tot 

(" . )" 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1 (met uitzondering van de sierwaterpomp), A. 2, B, C.1 en C.2 samen tot 
een geldboete van 200 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 1.200 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 14 dagen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastlèggingen A.1 (met uitzondering van de sierwaterpomp), B en C.1 samen tot een 
geldboete van 200 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 1.200 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 14 dagen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.1 (met uitzondering van de sierwaterpomp), A.2, B, C.1 en C. 2 
samen tot een geldboete van 200 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 1.200 euro, of 
een vervanaende aevangenisstraf van 14 dagen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaardè telastleggingen A.1 (met uitzondering van de sierwaterpomp), A.2, B, C.1 en C.2 

r- PAGE 01-00001514642-0007-0026-01-01-4"1 

L 
� 
� _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2017/NT/858 - p. 8 

samen tot een geldboete van 200 euro; vermeerderd met 50 opdeciemen tot 1.200 euro, of 
een vervangende gevangenisstraf van 14 dagen. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op 
1/ de percelen gelegen te kadastraal gekend als 

door: 
Het herbebossen conform het advies van ANB: heraanplant met bosplantsoen van inheems 
loofhout in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 meter in combinatie met inheemse 
struikensoorten; 
Verwijderen van de chalet met aanbouw en voorliggend terras, een houten berghok, hok in 
golfplaten, een gootsteen met handpomp, een sierwaterpomp, bank, schommel, 
draadafsluiting met poort, gestapeld materiaal e.d.; 
Het herstel van het bosbodemreliëf inclusief de verwijdering van afbraakmaterialen van het 
terrein; 

2/ het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
door: 

Het herbebossen conform het advies van ANB: heraanplant met bosplantsoen van inheems 
loofhout in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 meter in combinatie met inheemse 
struikensoorten; 
Verwijderen van de chalet met aangebouwde berging, kleine bak in kunststof en de 
afsluitingen; 
Het herstel van het bosbodemreliëf inclusief de verwijdering van afbraakmaterialen van het 
terrein. 

Deze werken moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief is. 

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door 
en 

elk een dwangsom van 150 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de 
nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 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. 
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BIJDRAGEN en GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt en 
elk 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 hen elk tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 51,20 euro. 

Veroordeelt en 
hoofdelijk tot betaling van de gerechtskosten gevallen aan de 

zijde van het openbaar ministerie en begroot op 298,04 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
- 4 juli 2017 door de vier beklaagden tegen alle beslissingen te hunnen laste; 
- 6 juli 2017 door het openbaar ministerie. 

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: 

4 juli 2017 door de raadsman van de vier beklaagden; 
6 juli 2017 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 9 februari 2018 werden conclusietermijnen vastgelegd en werd 
de rechtsdag bepaald op donderdag 26 april 2018. 

Op de rechtszitting van 26 april 2018 werd de zaak uitgesteld naar de rechtszitting van 6 
september 2018 op vraag van de nieuwe raadsman van de beklaagde. 

Op de rechtszitting van 6 september 2018 werd de zaak uitgesteld naar de rechtszitting van 
1 februari 2019 op vraag van de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur. 

Op de rechtszitting van 1 februari 2019 werd de zaak uitgesteld naar de rechtszitting van 12 
september 2019 op vraag van de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur. 

Op vraag van het hof hebben de raadslieden van de partijen en het openbaar ministerie op 
de rechtszitting van 12 september 2019 uitdrukkelijk verklaard dat zij akkoord gaan dat ook 
de na de conclusietermijnen neergelegde conclusies in de debatten worden gehouden. 
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1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 12 september 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagden en 
in hun middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

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

- de eiser tot herstel, in haar middelen vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden 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 advocaat van de beklaagden 
en ingediende "grievenformulier hoger beroep", opgesteld 

volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt nauwkeurig bepaald welke grieven 
tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot 
de beslissing over de schuldigverklaring (over alle telastleggingen), de strafmaat en de 
beslissing om geen gewone opschorting of gewoon uitstel te verlenen en wat betreft de 
beslissing over de herstelmaatregel. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk 
op strafgebied met betrekking tot de beslissing over de strafmaat. Tevens werd een 
zogenaamd volgberoep ingesteld, wat meebrengt dat het openbaar ministerie zich binnen 
de perken van het hoger beroep en de grieven van de beklaagden de grieven van de 
beklaagden eigen maakte. 

2.3. De hoger beroepen van de respectieve beklaagden 
en en het hoger beroep van het openbaar ministerie 

werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 
Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de hoger beroepen 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. 
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Ingevolge de perken van de hoger beroepen en vervolgens de grieven staat op grond van het 
vonnis van 6 juni 2017 vast dat elk van de beklaagden is ontslagen van rechtsvervolging voor 
de telastlegging Al doch enkel wat betreft de sierwaterpomp. 

3. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht in het beroepen vonnis dat luidt als volgt: 

"5. De eerste en tweede beklaagde zijn eigenaars van 2 percelen grond gelegen te 
(nrs. en /. 

De eerste beklaagde is blote eigenaar van een perceel grond gelegen te 
(nr. De derde en vierde beklaagde zijn 

vruchtgebruikers van dit perceel. 

De percelen liggen volgens het gewestplan (Koninklijk Besluit 14 
september 1977} in bosgebied. Het maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) (Heidebos) en ligt ook in Habitatrichtliinaebied. Het maakt volgens de 
landschapsatlas deel uit van een relictzone ( 1 en is een ankerplaats. 

Op 24 september 2013 stelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het 
volgende vast op de percelen en 

- Er bevonden zich twee houtstapels op het terrein. 
- Er stond een houten chalet. 
- Er bevond zich een bescheiden houten aanbouw achter de chalet. 
- In de nabijheid van de chalet stond een houten berghok. 
- In de tuin stond een hok met allerlei materiaal waartegen hout gestapeld was. 
- In de tuin stond een gootsteen, een sierwaterpomp en een bank met schommel. 
- Er was een draadafsluiting en een poort. 

Op het perceel werd het volgende vastgesteld: 

- Op het terrein bevond zich een houten chalet met aangebouwde berging. 
- Er stond ook een kleine groene bak in kunststof 
- Er was een draadafsluiting en een poort. 

Er waren geen stedenbouwkundige vergunningen bekend. 

6. De eerste beklaagde maakte op 24 september 2013 de volgende schriftelijke 
verklaring over, die bevestigd werd door de andere beklaagden: 

'Als antwoord op de vragen die u mij stelt omtrent deze twee onroerende goederen en 
chalets die in het bezit zijn van mijn familie zend ik u dit relaas omtrent de 
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voorgeschiedenis van deze twee vermeende bouwovertredingen. Het gaat hier om 
twee verscheidene chalets gelegen in 

De ene chalet behoort toe aan mijn grootouders j en 
1, de andere behoort mij toe 1 1. Op mijn chalet rust er 

een vruchtgebruik ten voordele van mijn ouders 1 en 
1. De aankoop van deze percelen gebeurde eind jaren 60, begin jaren 70. 

(hiervan kunnen de aankoopaktes bij de notaris getuigen.) De oorspronkelijke aankoop 
gebeurde door mijn grootouders, en mevrouw In 
2000 kocht ik het onroerend goed met daarop de chalet van mijn oudoom 

De oorspronkelijke architecten of bouwheren van deze chalets zijn ons niet bekend. Dit 
daar bij aankoop van de grond er reeds twee constructies op de desbetreffende 
percelen zich bevonden. Vermoede/ijk kan men dus als bouwheren beschouwen de 
respectievelijke eigenaars van wie mijn grootouders en oudoom/oudtante deze 
percelen hebben gekocht. In de loop der jaren zijn er reeds geschillen voor de rechtbank 
over deze twee chalets gerezen. Hierbij werd telkens in ons voordeel geoordeeld. Echter 
werden de beide chalets tot op heden nog niet geregulariseerd. 

Mijn grootouders hebben in de loop der jaren steeds hetzelfde verklaard: "wij hebben 
dit goed aangekocht en toen stond er reeds een tuinhuis op dat bewoonbaar was en 
dienstig was als buitenverblijf. Op dat ogenblik was het in slechte staat en hebben wij 
het afgebroken en de huidige chalet op dezelfde plaats, met dezelfde afmetingen gezet. 
Het is ook zo dat wij reeds jaren aan de gemeente taks op de 
weekendverblijven betalen voor grondlasten alsook voor polder en 

Il 

Deze verklaring is ook van toepassing op het onroerend goed dat mij toebehoort en dat 
ik heb gekocht van de heer 

Mijn grootouders als mijn oudoom hebben geen vergunning aangevraagd om reden 
dat zij slechts een bestaande woning hebben afgebroken en op dezelfde plaats een 
soortgelijke chalet hebben gezet met dezelfde afmetingen. Daarnaast betalen zij al 
jaren taksen voor weekendverblijven aan de gemeente en waren zij zodoende van 
mening dat zij volledig in regel waren. Mijn grootouders en oud oom kochten dus deze 
onroerende goederen met daarop een vakantiewoning en werden pas jaren later (plus 
minus 30 jaar later hierover verhoord nopens het bestaan van deze chalets). 
Daarenboven stonden en staan er in dit gebied nog meerdere andere bewoonbare 
bouwconstructies. 

Men kan dus concluderen dat gedurende de jaren dat mijn grootouders en oudoom 
eigenaar zijn van deze onroerende goederen en bijbehorende chalets steeds op vraag 
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van de overheid alle documenten werden overgemaakt die bewijzen dat de beide 
chalets er al sinds de aankoop van de percelen stonden. Ze hebben hiervan foto's 
opgestuurd naar de overheid die deze echter jammerlijk genoeg zelf zijn kwijt geraakt. 
Reeds in de jaren 90 werden zij beiden voor het gerecht gedaagd om zich hierover te 
verantwoorden en voor beide gevallen heeft de rechtbank telkens in het voordeel van 
mijn familie geoordeeld. Dit echter zonder dat door de overheid beide constructies 
werden geregulariseerd. Dit komt de rechtsonzekerheid niet ten goede en zorgt er nu 
20 jaar later weer voor dat men deze chalets nog steeds als illegaal beschouwd en dat 
men ons hiervoor verhoord. Wij blijven echter nog steeds bij ons verhaal dat de 
waarheid is en verklaren u dus dat reeds bij aankoop en voor het in werking trede van 
het gewestplan reeds 2 bewoonbare chalets op deze zich bevonden. Wij beschouwen 
ons dus als volledig in regel met de vingerende regelgeving en hopen nu eindelijk 
definitief als legaal te worden beschouwd door de overheid.' 

7. De beklaagden werden aangemaand de plaats te herstellen. Op 4 februari 2014 
stelde de stedenbouwkundige inspecteur vast dat dit nog niet gebeurd was. 

8. De eerste beklaagde maakte op 3 februari 2016 de volgende schriftelijke verklaring 
over, die bevestigd werd door de andere beklaagden: 

'Bij deze wil ik u bedanken voor de uitnodiging en zal ik zo goed mogelijk proberen 
antwoorden op u op het eerste zicht zeer éénvoudige vraag waar eigenlijk een complex 
antwoord dient op gegeven te worden. 

Allereerst wil ik ( . blote eigenaar en mede-eigenaar) u wijzen op mijn 
eigen geboortedatum zijndf en deze van mijn vader en 
moeder (vruchtgebruikers). Zoals u misschien al zal weten uit het dossier 
komen wij pas omstreeks 2000 bij dit verhaal te pas. Toen mijn ouders voor mij het stuk 
grond kochten van mijn grootvader zijn tweelingbroer. Ik was toen een jaar of 10. 

Nu om het verhaal volledig te begrijpen.dien ik u de hele geschiedenis mee te geven die 
eraan voorafgaat. Deze werd weergegeven zoals ik ze altijd heb vernomen van mijn 
grootouders, grootoom en groottante (de oorspronkelijke aankopers in 1969 en later). 
Na wereldoorlog 2 zou er een notaris zijn geweest die daar heel veel mensen heeft 
opgelicht door deze gronden te verkopen als bouwgronden. Van het gebied zou er een 
kaart zijn geweest waar een heel dorp werd op voorgesteld. Nu die mensen die toen 
hebben gekocht en die daar toen hier en daar al een vakantiehuisje hebben op 
gebouwd die kwamen er dus achter dat dit niet meer was dan een ordinaire oplichting. 
Toen hebben er dus onder hen die gronden verder verkocht, (in 1962 kwam dan pas de 
eerste stedenbouwwet in België). In 1969 kochten mijn grootouders, grootoom en 
groottante daar grond. Mijn grootouders hebben altijd al verklaard dat er toen al een 
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vakantiehuisje op stond dat in slechte staat verkeerde maar dat zij onderhouden 
hebben doorheen de Joop der jaren. Dit net zoals mijn grootoom. Dat er al chalets 
stonden blijkt ook uit het feit dat mijn buren over een vermoeden van vergunning 
beschikken. Gezien het gebied ligt in de en het gewestplan van 1975 
geldt tot die periode voor de constructies waarvan kan bewezen worden dat zij er al 
waren een vermoeden van vergunning. In het familiearchief van mijn tante zag ik laatst 
een foto met daarop de datum (jaar 1970 en reeds de waterput en chalet ten dele op). 
Dit stuk kan ik normaal met haar goedkeuring wel bezorgen ter staving van het feit dat 
minstens de ene chalet er reeds staat voor 1975. Dan omstreeks 1976 komt de 
gemeente met een belasting op weekendverblijven. Reeds van in den beginne betalen 
mijn voorouders deze belasting omdat ze er al stonden (toen en voorheen). Uiteraard 
weet ik nu dat het feit dat u belasting betaalt, geen bewijs vormt voor het al dan niet 
legale karakter van uw constructie. Net zoals het feit dat zij een nummer van de 
gemeente kregen. Echter wekt dit minstens de schijn bij de rechtsonderhorige die niet 
onderlegd is in de wetten en reglementen van dit land. En zoals nu ook blijkt uit 
cassatierechtspraak dat voor diezelfde rechtsonderhorige het adagium nemo censetur 
ignorare legem (iedereen wordt geacht de wet te kennen) niet meer geldt. 

Dit alles brengt mij bij de volgende stap in het verhaal. Slechts eind jaren 80 (ongeveer 
20 jaar na aankoop) komt de overheid voor de eerste maal een vaststelling doen en 
wordt mijn grootvader voor de eerste maal verhoord over het al dan niet illegaal zijn 
van de .constructie. Dit net zozeer als mijn grootoom. Voor beide constructies komt het 
tot een proces. Wat betreft de constructie van mijn grootouders komt er nooit een 
uitspraak. Ik acht dit vrij bijzonder gezien volgens de administratie de uitkomst vrij 
éénvoudig is. De chalet zou er illegaal staan. Een rechter is toch blijkbaar niet overtuigd 
om dit uit te spreken. Bij mijn grootvader zijn tweelingbroer spreekt eerste aanleg 
daarentegen uit dat de chalet illegaal is, wanneer hij dit in beroep trekt, blijkt de zaak 
niet zo éénvoudig en komt er geen uitspraak. De rechters zijn blijkbaar toch niet zo 
overtuigd van de zaak. 

Ondertussen zijn we al eind jaren 90. Mijn grootvader zijn tweelingbroer interesseert 
het allemaal niet zoveel meer en hij wil het aan mij schenken als jongste telg van de 
familie. Mijn ouders besluiten dan het voor mij over te kopen. 

Wetende dat er geen volledige zekerheid is maar toch gesteund door de gedraging van 
de rechtbank en de verhalen die wij dan al ons hele leven hebben gehoord. In 2013 
(ongeveer weer een jaar of 15-20 verder) wordt de zaak dan weer opnieuw opgestart. 
Mijn grootvader zit dan net in een verder gevorderd stadium van alzheimer en zijn 
tweelingbroer lijdt naar alle waarschijnlijkheid aan een vorm van ouderdomsdementie. 
Gezien de voorgeschiedenis en gezien het proces van 20 jaar geleden wordt er besloten 
de aantijgingen van de administratie te weerleggen. 
Mijn grootmoeder blijft ervan overtuigd dat alles wat gebeurd is legaal is. Net zoals de 
rest van de familie. Wij vinden het jammer dat de burger slachtoffer is van een slecht 
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beleid inzake ruimtelijke ordening gevoerd door de overheid. Waar het zolang duurt 
voor men een vermeend misdrijf pas opspoort en begint aan te pakken en waarbij de 
rechtbank tot geen veroordeling kwam 20 jaar geleden waardoor het nu plots weer 
naar boven komt. Gedurende al die tijd hebben mijn grootouders alles proberen doen 
om het in orde te krijgen. Dossier binnen doen tot regularisering. Tot op heden zonder 
enig succes. Ik denk dat er dus minstens sprake mag zijn van gerede twijfel." 

4. Ingevolge artikel 30 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning, dat artikel 6.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigde, is 
sinds 1 maart 2018 instandhouding niet langer strafbaar, ook niet in ruimtelijk kwetsbaar 
gebied. 

Dit brengt mee dat het hof de beklaagden voor de telastleggingen Al, A2, Cl en C2 ontslaat 
van rechtsvervolging. Deze beslissing van het hof geldt voor wat de telastlegging Al betreft 
niet voor de sierwaterpomp, waarvoor de beklaagden reeds bij het vonnis van 6 juni 2017 
werden ontslagen van rechtsvervolging en op welke beslissing geen enkel hoger beroep 
betrekking had. 

Overeenkomstig artikel 7.7.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan de strafrechter de 
herstelvordering die regelmatig bij hem aanhangig is gemaakt en die gegrond is op 
instandhouding, echter nog steeds inwilligen als de beklaagden hieraan schuldig worden 
bevonden en deze instandhouding op het ogenblik van de uitspraak een stedenbouwkundige 
inbreuk uitmaakt als vermeld in artikel 6.2.2, 1° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat 
het geval is voor instandhouding in bosgebied, zijnde ruimtelijk kwetsbaar gebied. Het hof 
bespreekt de herstelvordering gesteund op de telastleggingen Al, A2, Cl en C2 verder in dit 
arrest. 

5. De feiten van de telastlegging B situeren zich in de periode van 24 september 2013 tot 9 
november 2016, zijnde de datum van het bevel tot dagvaarding. Voor zover bewezen 
werden deze feiten gepleegd met eenzelfde misdadig opzet en begint voor het voortgezet 
wanbedrijf dat ze dan vormen de verjaringstermijn van vijf jaar pas te lopen vanaf de laatste 
dag van de feiten. Sinds 9 november 2016 is geen vijf jaar verstreken, zodat de 
strafvordering niet is vervallen door verjaring. 

6. De telastlegging B slaat op gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond 
voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen of van allerlei materialen, 
materieel of afval, meer bepaald het opslaan van hout, afgedekt met een zeildoek of 
golfplaten en van allerhande materiaal in een hok opgetrokken uit golfplaten. 

Uit de vaststellingen op 24 september 2013 volgt dat op het perceel te 
zich twee houtstapels bevonden, respectievelijk afgedekt onder een zeildoek en 

onder golfplaten. Ook werd een hok in golfplaten aangetroffen, waarin allerlei materiaal was 
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gestapeld (onderkaft 1, stuk 4). Deze vaststellingen zijn geïllustreerd aan de hand van foto's 
(onderkaft 1, stukken 9, 10, 14 en 15). 

Uit deze vaststellingen volgt het bewijs van de telastlegging B: er bestaat geen 
stedenbouwkundige (thans: omgevings-)vergunning voor het zo aanleggen en inrichten van 
het perceel met het oog op deze opslag. 

Anders dan de beklaagden impliciet aanvoeren, slaat de telastlegging niet op het 
onvergunde karakter van het zeildoek, de golfplaten en het hok, doch wel op de aanleg van 
het terrein voor de bewuste opslag. Op de reeds vermelde foto's is duidelijk te zien dat een 
hoeveelheid houten planken en balken wanordelijk onder een plastieken zeil werden 
opgeslagen, evenals hout dat duidelijk bestemd is als brandhout onder wanordelijk 
aangebrachte cementgebonden golfplaten, met daarop allerlei, klaarblijkelijk stalen, palen. 
Het bewuste hok betreft niet meer dan een samenraapsel van wat aan elkaar geslagen 
golfplaten, vastgehouden onder meer met behulp van stalen palen, waarin ook brandhout 
ligt, kennelijk klaar om gezaagd en verwerkt te worden. Dit alles kadert in de inrichting en 
aanleg van het perceel voor de gewoonlijke opslag van dergelijk materiaal, waarvoor geen 
vergunning voorhanden is. Dat de beklaagden niet afzonderlijk vervolgd zijn voor inbreuken 
of het afvalstoffendecreet of materialendecreet, brengt niet mee dat het hof niet kan 
vaststellen dat bepaalde van de opgeslagen materialen in wezen afval vormden. 

Deze feiten situeren zich in bosgebied, zodat de beklaagden ten onrechte verwijzen naar een 
normaal gebruik van een tuin, of een houtstapel als vast onderdeel van een tuin. Uit het feit 
dat de beklaagden door het plaatsen van een bank, een schommel en een sierpomp de tuin 
zelf hebben ingericht als een tuin, kunnen zij geen rechten puren, gezien dergelijke inrichting 
niet strookt met de bestemming van het gebied als bos. Eveneens ten onrechte beroepen de 
beklaagden zich op het feit dat de houtstapel hoort bij het gewoon gebruik van het chalet, 
gezien zoals hierna vermeld het chalet wederrechtelijk, zij het niet langer strafbaar, in stand 
werd gehouden. De vertuining waarop de beklaagden zich aldus beroepen, maakt deel uit 
van de illegale gevolgen van de instandhouding, waarop de hierna besproken 
herstelvordering steunt. 

7. Het misdrijf van de telastlegging B is toe te rekenen respectief aan de beklaagde 
en . Uit de samenhang tussen de hiervoor weergegeven 

vaststellingen en hun eigen respectieve verklaringen, volgt dat zij gebruik maakten van het 
bosperceel en dat zij instonden voor de aanleg van dit perceel en dus voor de vermelde, 
wanordelijke, opslag van hout en allerlei materiaal, op het zo ingerichte perceel. 

Voor de beklaagden en is er op grond van de dossiergegevens 
redelijke twijfel of zij daden van deelneming aan dit misdrijf stelden. Er is ook niet 
aangetoond dat zij op actieve wijze hiertoe toestemming verleenden of enige andere daad 
van deelneming stelden, zodat het hof hen elk ontslaat van rechtsvervolging voor de 
telastlegging B, wat hen betreft zonder kosten. 
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8. Het voor de beklaagden en bewezen misdrijf van 
de telastlegging B toont aan dat zij in dit geval geen acht sloegen op de vrijwaring van 
bosgebied, dat een ruimtelijk kwetsbaar gebied is. Zij plaatsten hun eigen belangen voor die 
van de omgeving en negeerden zo het algemeen belang. Het schaarse bosgebied in 
Vlaanderen mag niet verder verkwijnen door het in te nemen voor allerlei activiteiten en 
handelingen die daar niet in thuishoren. Een bos is geen stapelzone voor allerhande 
materiaal en afval. 

De hierna bepaalde geldboete geldt als maatschappelijke vergelding en is noodzakelijk om 
de beklaagden aan te sporen voortaan de belangen van de omgeving niet meer in het 
gedrang te brengen door het plegen van dergelijke misdrijven. De opgelegde geldboete 
veroorzaakt geen sociale declassering van de beklaagden en brengt hun reclassering niet in 
het gedrang. Aldus gaat het hof niet in op de, ondergeschikte, vraag van de beklaagden om 
hen de gunst van de opschorting van de uits.praak van de veroordeling te verlenen. 

Bij het bepalen van de omvang van elke geldboete houdt het hof rekening met de lange duur 
van het misdrijf en het feit dat nog steeds geen herstel werd uitgevoerd. In het voordeel van 
de beklaagden en slaat het hof anderzijds acht op 
hun strafregister, dat voor blanco is en voor 
veroordelingen tot een geldboete wegens verkeersinbreuken vermeldt. 

twee 

Het bewezen misdrijf werd gepleegd na 31 januari 2011 en voor 1 januari 2017, zodat het 
hof de opgelegde geldboete telkens verhoogt met 50 deciemen. 

De hierna opgelegde vervangende gevangenisstraf voor de hierna bepaalde termijn is 
voldoende om de beklaagden en aan te zetten tot 
werkelijke betaling van de opgelegde geldboete. 

9. De beklaagden en zijn hoofdelijk gehouden tot de 
kosten, gevallen in de beid� aanleggen aan de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna 
bepaald, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezen 
verklaarde telastlegging, die hen gemeen is. 

De beklaagder en dienen ook, als veroordeelden tot 
een correctionele hoofdstraf, elk te worden verplicht 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, dient thans vermeerderd te worden met 70 opdeciemen tot telkens 200 euro, 
en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 
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Tevens zijn de beklaagden en gehouden tot de vaste 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 
54, 76 euro bedraagt. 

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 
iuridische tweedelijnsbijstand, moeten de beklaagden en 

tenslotte ook nog worden veroordeeld tot het betalen van een OIJdrage van elk 20 

euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

10.1 Artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd opgeheven sinds 1 maart 
2018. Vanaf die datum bepaalt artikel 6.1.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 

"Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde 
overheid, een meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of 
de plaats in de oorspronkelijke toestand, te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat 
gebeurt, met inachtneming van de volgende rangorde: 
1° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 
ordening, het betalen van een meerwaarde; 
2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 
bouw- of aanpassingswerken; 
3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik. 
Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschil/ende herstelmaatregelen 
gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in het eerste lid. Het bevolen 
herstel dekt steeds de volledige illegaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door 
stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn." 

Deze bepaling moet worden gelezen in de context van artikel 159 Grondwet, krachtens 
hetwelk de rechter geen gevolg mag geven aan bestuurshandelingen die niet met de wetten 
overeenstemmen. De rechter dient de herstelvordering op haar externe en interne 
wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet, dan wel of ze op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust. Meer bepaald dient het hof na te gaan of 
de beslissing van het bestuur om het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Het hof 
beoordeelt niet de opportuniteit van de gevorderde maatregel. 

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ordening door het misdrijf 
is geschaad en de maatregel er toe strekt deze plaatselijke ordening te herstellen. Het is dus 
niet zo dat bij een niet-regulariseerbare overtreding van de bestemmingsvoorschriften het 
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herstel in de oorspronkelijke toestand steeds moet worden bevolen, ongeacht de impact van 
de constructie op de plaatselijke ordening. 

Overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM), moet de rechter nagaan of de vordering van de stedenbouwkundig 
inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de 
goede ruimtelijke ordening is genomen. Hij moet de vordering die gebaseerd is op motieven 
die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke 
ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten. 

De rangorde van de te bevelen herstelmaatregelen in artikel 6.3.1, § 1, eerste lid, 1°, 2° en 
3°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening toont aan dat de omvang van de schade aan de 
plaatselijke ruimtelijke ordening, nog meer dan de overtreding zelf, bepalend is voor de 
keuze van de herstelmaatregel. 

In beide gevallen blijft de evenredigheids- en redelijkheidstoets onverminderd van 
toepassing: het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde 
aantasting van de ruimtelijke ordening en de maatregel moet redelijk blijven in vergelijking 
tot de last die dit voor de betrokkenen meebrengt. De concrete vaststelling dat de gevolgen 
van het misdrijf kennelijk niet verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening volstaat 
om het eventueel te bevelen herstel naar recht te verantwoorden. 

Het staat niet aan het hof de opportuniteit van de herstelvordering te beoordelen. 

10.2 Zoals hiervoor vermeld bepaalt artikel 7.7.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de 
strafrechter de herstelvordering die regelmatig bij hem aanhangig is gemaakt en die gegrond 
is op instandhouding, nog steeds kan inwilligen als de beklaagden hieraan schuldig worden 
bevonden en deze instandhouding op het ogenblik van de uitspraak een stedenbouwkundige 
inbreuk uitmaakt als vermeld in artikel 6.2.2, 1° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat 
het geval is voor instandhouding in bosgebied, zijnde ruimtelijk kwetsbaar gebied. Artikel 
6.2.2, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt immers dat de instandhouding van de 
illegale gevolgen van de misdrijven vermeld in artikel 6.2.1, eerste lid (nl. het 
oprichtingsmisdrijf) bestraft worden met een exclusieve bestuurlijke geldboete, voor zover 
die gevolgen zich situeren in kwetsbaar gebied, zodat deze handelingen een 
stedenbouwkundige inbreuk uitmaken. 

10.3 De eiser in herstel vordert in een tijdig en regelmatig aanhangig gemaakte 
herstelvordering het herstel in de oorspronkelijke toestand door het uitvoeren van de 
volgende herstelmaatregelen: 

- voor het perceel en 
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- het herbebossen conform het advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB): heraanplant 
met bosplantsoen van.inheems loofhout in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 meter in 
combinatie met inheemse struiksoorten; 
- verwijderen van (het) chalet met aanbouw en voorliggend terras, een houten berghout, 
hok in golfplaten, een gootsteen met handpomp, een sierwaterpomp, bank, schommel, 
draadafsluiting met poort, gestapeld materieel; 
- het herstel van het bosbodemreliëf inclusief de verwijdering van afbraakmaterialen van het 
terrein; 

- voor het perceel 

- het herbebossen conform het advies van ANB: heraanplant met bosplantsoen van inheems 
loofhout in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 meter in combinatie met inheemse 
struiksoorten; 
- verwijderen van (het) chalet met aangebouwde berging, kleine bak in kunststof en de 
afsluitingen; 
- het herstel van het bosbodemreliëf inclusief de verwijdering van afbraakmaterialen van het 
terrein. 

De eiser in herstel vordert de verbeuring van een dwangsom bij niet naleving van de 
opgelegde herstelmaatregelen binnen de bepaalde termijn. 

10.4 Het bewijs van de feiten die voorwerp zijn van de telastleggingen Al, A2, Cl en C2 volgt 
naar het oordeel van het hof uit de gegevens van het dossier. De instandhouding, hoewel 
niet meer strafbaar, is alle beklaagden toe te rekenen. 

Overeenkomstig het gewestplan (KB 14 september 1977) zijn de 
betrokken percelen gelegen in bosgebied, wat overeenkomstig artikel 1.1.2.10°, 3) Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening ruimtelijk kwetsbaar gebied is. 

Anders dan de beklaagden voorhouden, rust op de chalets geen vermoeden van vergunning 
in de zin van artikel 4.2.14, § 1 of § 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Zij leveren 
hiervan ook niet het bewijs, hoewel de bewijslast hiervoor op hen. rust. Evenmin maken zij 
dit enigszins aannemelijk. 

De door de beklaagden overgelegde foto's tonen niet aan dat de chalets opgericht werden 
vóór 22 april 1962 of dat de chalets opgericht werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot 
de eerste inwerkini?treding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn. Uit de verklaring 
van de beklaagden en (onderkaft 2, stuk 21) volgt dat de chalets 
die zich vroeger op het perceel zouden bevonden hebben werden afgebroken en dat nieuwe 
chalets werden opgericht. Uit de vergelijking van de overgelegde foto's blijkt dat op de 
verschillende foto's niet steeds hetzelfde chalet wordt getoond: de vorm, de fundamenten 
waarop de chalets rusten en de gebruikte materialen verschillen. Het betreft ook foto's met 
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een verschillende kwaliteit en scherpte, wat in concreto aangeeft dat er tussen het tijdstip 
waarop zij respectief genomen wordt een groot tijdsverloop is. Alleszins tonen de 
beklaagden niet aan dat de foto's van het chalet genomen zijn in 1970. Bovendien is 
evenmin aangetoond dat de foto van een chalet, een chalet op het bewuste perceel betreft. 
Tenslotte volgt uit de eigen toelichting van de beklaagden in conclusies en de door hen 
voorgehouden chronologie, d.at de afbraak van het chalet op het perceel gebeurde na de 
overname van het perceel op 13 oktober 1982 door het echtpaar en 

, gezien zij zelf de afbraak tussen 1982 en 1983 situeerden en het opnieuw 
bouwen van het thans bestaande chalet logischerwijs nadien gebeurde, dus na 22 april 1962 
en ook na de inwerkingtreding voor het toepasselijke gewestplan. De feitelijke uiteenzetting 
in de conclusies van de beklaagden (punt 11.4.1.1), waarbij het gelijke uitzicht op de foto's 
gekoppeld wordt aan de eigen verklaringen van de beklaagden en de beslissing van de eerste 
rechter over de sierwaterpomp, doet aan de voorgaande vaststelling geen afbreuk. Ook de 
overgelegde foto van het chalet op lot toont niet aan dat dit chalet gedekt is door een 
vermoeden van vergunning. 

Het blijkt niet dat de vordering inzake de gevorderde herstelmaatregelen gesteund is op 
motieven die vreemd zijn aan de goede ruimtelijke ordening of die uitgaan van een 
opvatting over de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is. 

Dergelijke onredelijkheid vloeit alleszins niet voort uit het feit dat de beklaagden de loten 
en kochten als loten van een verkaveling(splan) waaruit duidelijk zou gebleken zijn 

dat het geheel was opgevat als een weekendverblijfpark, of dat de gemeente noch de 
instrumenterende notaris hen op de hoogte stelden van het feit dat de aanwending van de 
loten als weekendverblijf onwettig zou zijn geweest. De beklaagden voeren ook niet aan dat 
er sprake was van onoverwinnelijke rechtsdwaling. Ook het feit dat pas in 1989 voor het 
eerst proces-verbaal van overtreding werd opgesteld, is zonder relevantie voor de 
instandhouding waarop de herstelvordering steunt. Uit niets volgt dat de beklaagden de 
gewettigde indruk hadden dat zij voor de wederrechtelijke toestand door de overheid 
ongemoeid zouden gelaten worden. Evenmin relevant is het feit dat de beklaagden, of hun 
rechtsvoorgangers, aan de gemeente belasting voor het weekendverblijf hebben betaald. 
Ook het gegeven dat de gemeente "van in den beginne" en de Vlaamse overheid van in 
1993, bij de opstart van de burgerlijke herstelvorderingen, op de hoogte was van de 
bebouwing van de loten en en van andere loten in het zogenaamde park, brengt 
niet de onredelijkheid van de herstelvordering mee. Het feit dat de Vlaamse overheid door 
het instellen van een herstelvordering voor de strafrechter, 25 jaar na de inleiding van een 
burgerlijke vordering met hetzelfde voorwerp zou getuigen van een "kennelijke slordigheid, 
nalatigheid en onzorgvuldigheid" is enkel een oordeel van de beklaagden over deze 
overheid, maar heeft op zich niet tot gevolg dat de herstelvordering voor het hof daardoor 
kennelijk

.
onredelijk zou zijn. 

Het loutere gegeven dat de Vlaamse overheid uit "volstrekte desinteresse" het "dossier 30 
jaar liet aanslepen" veroorzaakt voor de beklaagden geen last en nadeel die hiermee niet 
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meer in verhouding staat. Integendeel, voor zover er sprake zou zijn van jarenlang stilzitten 
van de overheid in het benaarstigen van een (andere) herstelvordering, hebben de 
beklaagden al die jaren het genot gekregen van de nochtans wederrechtelijke toestand. 

De hersteleisende overheid toont in concreto aan dat de gevolgen van het misdrijf niet 
kennelijk verenigbaar zijn met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, zodat het betalen 
van een meerwaarde niet volstaat als herstelmaatregel. Ook toont deze overheid aan dat 
bouw- of aanpassingswerken niet kennelijk volstaan om de goede plaatselijke ordening te 
herstellen. Aldus wordt terecht de uitvoering van het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand gevorderd. 

De herstelvordering is wat betreft een goede plaatselijke ordening voldoende concreet 
gemotiveerd door onder meer vermelding van het volgende: 

- het perceel maakt deel uit van een boscomplex, dat naast het eigenlijke Heidebos de 
onmiddellijke omgeving omvat, en waar de verdere uitbouw van de natuur en het 
boslandschap voorop staat; 
- het chalet met aanbouw en alle bijhorende constructies hebben een louter recreatieve 
functie en hebben bijgevolg geen enkele binding met activiteiten die betrekking hebben op 
de exploitatie en het toezicht op bossen; 
- het recreatief gebruik van het perceel, mede door het aanbrengen van constructies, 
verstoort het natuurlijk karakter van de plaats en houdt een manifeste schade in aan de 
natuurlijke vegetatie en de habitat van vogels en andere dieren, die hier hun natuurlijke 
biotoop hebben. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (thans: Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering) wijst er in het positieve advies van 11 mei 2015, dat de 
herstelvordering begeleidt, op dat de nog resterende bebouwde/ingerichte percelen binnen 
de kwestieuze cluster van weekendverblijven in het niet functioneel inpasbaar zijn 
binnen de ruimtelijke relevante context. Hierbij is de visie om de boscomplexen verder uit te 
breiden en hun intrinsieke waarde nog verder te versterken. De raad merkte ook op dat de 
gelijkaardige feiten binnen deze cluster klaarblijkelijk door het handhavende bestuur op 
uniforme en consistente wijze worden geviseerd, wat de hiervoor vermelde impliciete kritiek 
van ongelijke behandeling door de handhavende of hersteleisende overheid van andere 
gelijkaardige inbreuken in het gebied pareert. 

De hersteleisende overheid toont bijgevolg aan dat de gevolgen van het misdrijf dermate 
drastisch en ingrijpend zijn voor de goede plaatselijke ordening, dat enkel het herstel in de 
oorspronkelijke toestand als herstelmaatregel mogelijk en passend is. 

De feiten van instandhouding zijn bewezen in hoofde van alle beklaagden, zodat de 
herstelvordering tegen elk van hen moet worden uitgesproken. Het feit dat en 

door het hof niet schuldig zijn bevonden aan de telastlegging B, staat er 
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niet aan in de weg dat het herstel in de oorspronkelijke toestand dat geënt is op de 
instandhouding ook tegen hen wordt uitgesproken. Het is enkel dit herstel, onder de vorm 
van de hierna bepaalde herstelmaatregelen, dat een einde zal stellen aan de voormelde 
illegale gevolgen. 

10.5 De stedenbouwkundige inspecteur vordert in de herstelvordering de niet-nakoming van 
het bevel tot herstel te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

Gelet op het talmen van de veroordeelden in het verleden om tot het herstel over te gaan, 
wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De dossiergegevens tonen aan dat de veroordeelden ruim de kans geboden werd 
het herstel uit te voeren, doch dat zij verkozen de afloop van deze zaak af te wachten. De 
hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de 
veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. Door een bevoegde 
opsporingsambtenaar werd op 3 juli 2018 vastgesteld dat de situatie op het terrein 
ongewijzigd is (zie het door de hersteleisende overheid op de rechtszitting van 12 september 
2019 overgelegd stuk nr. 1). 

De lange tijd sedert dewelke de veroordeelden reeds konden overgaan tot het herstel van 
de plaats in de oorspronkelijke toestand en de ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt 
verleend, brengen mee dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste 
alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelde pas 
de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

OP DEZE GRONDEN 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

gelet op de artikelen hiervoor aangehaald, met inbegrip van de bepalingen vermeld in de 
bewezen telastlegging B, en de artikelen: 

- 211 en 212 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- 4.2.1.5°, a), 6.1.1., eerste alinea, 1.1° (oud), 6.2.1.1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis van 6 juni 2017 in de beslissing tot het aanhouden van de 
burgerlijke belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis van 6 juni 2017 voor zover bestreden voor het overige als volgt: 
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Strafrechtelijk 

ontslaat de beklaagden en 
elk van rechtsvervolging voor de telastleggingen Al, A2 (met uitzondering van de 

sierwaterpomp waarvoor de vrijspraak van elke beklaagde op grond van het beroepen 
vonnis reeds definitief was), Cl en C2; 

ontslaat de beklaagden en 
rechtsvervolging voor de telastlegging B; 

zonder kosten elk van 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging B tot een 
geldboete van 200 euro, vermeerderd met 50 deciemen tot 1.200 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van veertien dagen; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging B tot een 
geldboete van 200 euro, vermeerderd met 50 deciemen tot 1.200 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van veertien dagen; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van 
een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen zo gebracht op telkens 200 euro te 
betalen als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van 
een bedrag van 54, 76 euro te betalen als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van 
de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden 
van een bijdrage van 20 euro aan 
tweed el ijnsbijsta nd. 

en elk tot het betalen 
het Begrotingsfonds voor de juridische 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling 
van de kosten van de strafvordering die een en ondeelbaar veroorzaakt zijn door de 
bewezen telastlegging B, voor het openbaar ministerie begroot op 298,04 euro in eerste 
aanleg en 194,91 euro in beroep; 

Herstelvordering 

beveelt de beklaagden en 

en door: 

tot het herstel in de oorspronkelijke toestand van het perceel gelegen te 
kadastraal gekend 
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- voor het perceel en 

- het herbebossen conform het advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB): heraanplant 
met bosplantsoen van inheems loofhout in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 meter in 
combinatie met inheemse struiksoorten; 
- verwijderen van (het) chalet met aanbouw en voorliggend terras, een houten berghout, 
hok in golfplaten, een gootsteen met handpomp, een sierwaterpomp, bank, schommel, 
draadafsluiting met poort, gestapeld materieel; 
- het herstel van het bosbodemreliëf; 

- voor het perceel 

- het herbebossen conform het advies van ANB: heraanplant met bosplantsoen van inheems 
loofhout in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 meter in combinatie met inheemse 
struiksoorten; 
- verwijderen van (het) chalet met aangebouwde berging, kleine bak in kunststof en de 
afsluitingen; 
- het herstel van het bosbodemreliëf; 

telkens met de legale verwijdering van alle afbraakmaterialen van het terrein en dit binnen 
een termijn van zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, onder 
verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in geval van niet-uitvoering 
van het arrest binnen de gestelde termijn; 

machtigt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester 
van de gemeente overeenkomstig artikel 6.4.3, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening tot ambtshalve uitvoering ervan. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. le, 3e en 4e bekl.: 
Dagv. 2e bekl.: 

Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10 %: 

Totaal: 

€ 298,04 

€ 60,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 25,06 
€ 25,26 
€ 25,87 

€ 177,19 
€ 17,72 

€ 194,91 

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 15 

november 2019 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter , in aanwezigheid 
van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

r-- PAGE D1-DDDD1514642-DD26-DD26-D1-D1-� 

L _J 




