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", ..... ~,--''<'' _____________________ _____ _ 

Not.nr. DE.66.L8.004018/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

verdacht van: 

geboren te 

gepensioneerde, 

wonende te 

- beklaagde -

[RRN ) , 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek: 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in stri jd met de 
vergunning, hetzij na verval. vern ietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, bepaalde handelingen te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of in stand gehouden, namelijk 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

te 
(standplaats onbekend) 

kadastraal gekend als 
geboren te op wonenae 

bij schenkingsakte van 6 april 1968 verleden door notaris 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1 ° Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 
a}: het optrekken of plaatsen van een constructie 
b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
c}: het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 

meer bepaald : 

1. een stalen constructie voor de aanbouw van een nieuwe stal te hebben opgericht 

te op niet nader te bepalen datum in de periode van 16 september 2016 
(datum weigering stedenbouwkundige vergunning - stuk 45) tot en met 6 oktober 2016 
(datum eerste vaststellingen - stuk 2) 

rPAGE 01-00001876516-0002-□014-□1- □1-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2019/NT/503 - p. 3 

2. een scheidingsmuur te hebben geplaatst achter de nieuwe stal aan de linkse 
perceelgrens met een hoogte van drie meter en een lengte van ongeveer zes meter 

te op niet nader te bepalen datum in de periode van 16 september 2016 
(datum weigering stedenbouwkundige vergunning - stuk 45) tot en met 6 oktober 2016 
(datum eerste vaststellingen - stuk 2) 

3. een betonvloer te hebben gegoten over een oppervlakte van ongeveer 20 m2 buiten aan 
de achterkant van de stalling, alsook over de volledige oppervlakte van de constructie onder 
punt 1 

te op niet nader te bepalen datum in de periode van 16 september 2016 
(datum weigering stedenbouwkundige vergunning - stuk 45) tot en met 6 oktober 2016 
(datum eerste vaststellingen - stuk 2). 

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

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 25 maart 2019 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging sub 1 t.e.m. 3; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 1.2001 00 euro; 

- zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 2 maanden; 

verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT van de 
opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 
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wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdrage - vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 
28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
straf zaken; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
281,50 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

✓ Herstelvordering 

BEVEELT t.a.v. beklaagde het herstel in de oorspronkeliike staat. Dit houdt in: het verwiideren 
van alle constructies die zonder stedenbouwkundige vergunning geplaatst werden. inclusief 
de betonverharding, 

op het perceel te kadastraal gekend als 
binnen een termijn van 9 maanden na het in kracht van gewijsde treden 

van dit vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging t.a.v. 
beklaagde. 

ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 6.3.6. van de VCRO indien de herstelmaatregel 
vrijwillig wordt uitgevoerd, onmiddellijk de stedenbouwkundige inspecteur of burgemeester 
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die de titel heeft laten betekenen met bevel tot uitvoeren, onmiddellijk met een beveiligde 
zending ervan op de hoogte dienen brengen. 

MACHTIGT voor het geval dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen de gestelde 
termijn worden uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de 
gemeente ?m ambtshalve in de uitvoering ervan te kunnen voorzien in de plaats en 
op kosten van de veroordeelde; 

ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van 9 maanden enkel aan de hoofveroordeling 
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Ger. Wb. 

✓ Overige burgerliike belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
24 april 2019 door de beklaagde 
vonnis"; 

tegen "alle beschikkingen van het 

26 april 2019 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op strafgebied". 

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 
Dendermonde, op: 

24 april 2019 door de advocaat van de beklaagde 
26 april 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 5 juni 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, werden 
op verzoek van de advocaat van de beklaagde en na het openbaar ministerie te hebben 
gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van 12 november 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 12 november 2020 in het Nederlands: 

de beklaagde . vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 
het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door advocaat-generaal. 

2.1 De beide verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 25 maart 2019 gedaan op 
de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar 
de vorm gedaan. 
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De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende 
''grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de schuld en de straf en op burgerlijk gebied met betrekking 
tot de herstelvordering. In de rubriek "Andere" preciseert de beklaagde nogmaals dat hij het 
niet eens is met de beslissing van de eerste rechter over de herstelvordering. 

Ook in het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de straf {reden: de door de eerste rechter opgelegde straf is 
te laag). 

2.3 De hoger beroepen van de beklaagde en van het openbaar ministerie 
zijn ontvankelijk {art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

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

Op de rechtszitting van 12 november 2020 stelde de beklaagde dat hij afstand deed van de 
grief schuld. Het hof verleent de beklaagde hiervan akte. 

Als gevolg van deze afstand en de devolutieve werking voortvloeiende uit de zo beperkte 
hoger beroepen, is het vonnis van de eerste rechter van 25 maart 2019 definitief voor wat 
betreft de beslissing tot de schuld van de beklaagde aan de onderdelen 1, 2 en 3 van de 
enige telastlegging. Ook de beslissing tot het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke 
belangen is definitief. 

3. De eerste rechter vatte de feiten in het beroepen vonnis samen als volgt: 

"Op 6 oktober 2016 stelt de lokale politie van vast dat op een perceel qeleqen 
te kadastraal gekend als 
{woongebied}, een nieuwe stal in aanbouw is, gelegen op het perceel achter de woning. De 
stalen constructie van deze stal werd al geconstrueerd. Aan de linkerkant werd de 
betonconstructie al afgewerkt, de rechterkant is onafgewerkt. Aan de rechterkant staat nog 
een oude stal/ingsmuur met bijhorend dak overeind. Het dak van de nieuwe constructie is 
voor de helft afgewerkt, nl. de linkerkant. Er werd aan de rechterkant net een betonvloer 
gegoten binnen in de afmetingen van de oude stal en ook ongeveer 20m2 buiten aan de 
achterkant van het gebouw. Eerder werd al over de linkerhelft van de stal een betonvloer 
gegoten, eveneens werd hier ook aan de buitenkant beton gegoten over de gehele breedte. 
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Deze betonvloer is al beloopbaar. Achter de nieuwe stal, werd aan de linkerkant een 
scheidingsmuur gebouwd. Deze is drie meter hoog en ongeveer 6m lang. 

Beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

De werken die hij uitvoert, zijn onderhoudswerken aan zijn stal, meer bepaald de vloer 
vernieuwen. Hij heeft een nieuwe stalling geplaatst maar er is een weigering voor het 
afbreken van de oude stallingsmuur met oud dak. Hierdoor kan hij de nieuwe stalling, 
waarvoor hij wel een vergunning heeft verkregen, niet afwerken. De oude betonvloer van 
de oude stalling was versleten en hij heeft een nieuwe betonvloer laten gieten. Dit heeft 
niets te maken met de geweigerde vergunning. Deze werken maken er geen deel van uit. 
Op de plaats waar hij buiten beton heeft gegoten, lag vroeger ook al een betonvloer. 
Omdat deze verouderd was, heeft hij deze ook vernieuwd. Hij was op de hoogte dat de 
muur werd geweigerd maar heeft deze toch opgetrokken zodat zijn buur een proper zicht 
heeft. De muur staat op een halve meter van de perceelgrens, 

Een vergunning werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 16 
september 2016. Ook in hoger beroep werd een stedenbouwkundige vergunning geweigerd 
(op 26.01.2017}. Op 16 mei 2017 is de situatie nog niet gewijzigd t.o.v. de eerste 
vaststellingen." 

4. De eerste rechter verklaarde de beklaagde schuldig aan de onderdelen 1, 2 en 3 van de 
enige telastlegging op grond van de volgende overwegingen: 

Il( ... ) 

Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier, de verklaringen van beklaagde alsook 
uit de behandeling van de zaak ter terechtzitting, is naar oordeel van de rechtbank afdoende 
gebleken dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten vermeld onder de 
tenlasteleggingen sub 1, 2 en 3 en dienen deze feiten hem dan ook te worden toegerekend. 

Uit de vaststellingen van de verbalisanten blijkt overduidelijk dat beklaagde: 

1) hoewel hij voor het rechterdeel van zijn perceel geen vergunning had om een stal op te 
richten, hij toch al een stalen constructie heeft geplaatst voor de aanbouw van de nieuwe 
stal (om zo één grote stal te kunnen oprichten over de volledige breedte van zijn perceel); 

2) een scheidingsmuur heeft geplaatst achter de nieuwe stal aan de linkse perceelgrens 
zonder vergunning; 

3} hij een betonvloer heeft gegoten achter de stalling over een oppervlakte van +/- 20 m2 

over de volledige breedte van het perceel en dit zonder vergunning. 

Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is het wetens en willens 
aannemen van een strafbare gedraging, mag de rechter het bestaan van dit opzet afleiden 
uit het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden 
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt (Cass. (2e k.) 
AR P.14.1273.N, 3 mei 2016 en Cass. 10 oktober 2017 (P.16.0639.N}). 
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Beklaagde maakt een grond van rechtvaardiging, schuldontheffing op niet
toerekeningsvatbaarheid geenszins (aannemelijk). De schuld van de beklaagde staat naar eis 
van recht vast." 

5. De beklaagde pleegde de bewezen feiten met eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof 
overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek voor de feiten samen een straf toepast. 

De feiten van de onderdelen 1, 2 en 3 van de enige telastlegging zijn sedert 1 maart 2018 
strafbaar met toepassing van artikel 6.2.1, eerste lid Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
De straffen zijn dezelfde gebleven. 

Met de gepleegde misdrijven miskende de beklaagde de stedenbouwkundige regels die de 
goede ruimtelijke ordening beogen. Hij negeerde dat men hem een vergunning had 
geweigerd voor het uitvoeren van de in de telastlegging geviseerde bouwwerken. 

De beklaagde is 77 jaar en heeft nog een blanco strafregister. 

De door de eerste rechter opgelegde geldboete van 200 euro, waarvan de helft met uitstel 
voor een periode van drie jaar, is volgens het hof te laag. Een effectieve geldboete van 500 
euro is volgens het hof absoluut noodzakelijk als maatschappelijke vergelding en om de 
beklaagde 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 niet 
de sociale declassering van de beklaagde en brengt zijn reclassering evenmin in het gedrang. 
Het hof gaat daarom niet in op de vraag van de beklaagde om hem de gunst van de 
opschorting te verlenen, eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarden, of de gunst van 
het uitstel. 

De met eenheid van opzet bewezen misdrijven werd gepleegd na 31 december 2011, maar 
voor 1 januari 2017, zodat het hof de opgelegde geldboete verhoogt met 50 deciemen. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagde voldoende aan tot 
betaling van de opgelegde geldboete. 

6. De beklaagde is gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Terecht veroordeelde de eerste rechter de beklaagde tot het betalen van de bijdrage van 25 
euro aan het Bijzonder fonds voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
en de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
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bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (BS 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
kosten met 10% en veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vergoeding van 50 euro. 

7.1 Artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd opgeheven sinds 1 maart 2018. 
Vanaf die datum bepaalt artikel 6.3.1 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 verschillende 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 
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 
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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 concreet 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. 

7.2 Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente vordert in een 
tijdig en regelmatig aanhangig gemaakte herstelvordering het herstel door het verwijderen 
van alle constructies die zonder stedenbouwkundige vergunning geplaatst werden, inclusief 
de betonverharding. 

Het college vordert de verbeuring van een dwangsom bij de niet naleving van de opgelegde 
herstelmaatregelen binnen de bepaalde termijn . 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (nu: Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering) 
verleende op 22 december 2017 positief advies over de herstelvordering. 

De herstelvordering is voldoende gemotiveerd in functie van een goede ruimtelijke 
ordening. Het college wees onder meer op het feit dat het volume van de constructies de 
ruimtelijke draagkracht van het perceel en de omgeving overschrijdt. 

De herstelvordering is intern en extern wettig. 

7.3 Het herstel is nog niet uitgevoerd, zodat het hof in beginsel het herstel in de 
oorspronkelijke toestand moet bevelen. 

De beklaagde voert aan dat het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2020 
een omgevingsvergunning heeft verleend die betrekking heeft op de bouwwerken, 
voorwerp van de herstelvordering en waarbij de werken gedeeltelijk werden 
geregulariseerd. Deze vergunning is definitief. Uit niets volgt dat deze vergunning onwettig 
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is, waardoor het hof deze bij toepassing van artikel 159 Grondwet buiten toepassing zou 
moeten laten. 

Uit de tekst van de verleende omgevingsvergunning blijkt dat ze onder meer betrekking 
heeft op het slopen van bestaande, verouderde stallingen die zich tegen de rechtse 
perceelgrens bevinden en het verder vervolledigen van de nieuwe stal. Anders dan de stal 
die de beklaagde oorspronkelijk wenste te bouwen, wordt de afstand tot de rechtse 
perceelgrens gesteld op vijf meter. Daarnaast heeft de vergunning ook betrekking op de 
aangebrachte betonverhardingen. 

Het te bevelen herstel in de oorspronkelijke toestand slaat wat de nieuwe stal en de 
betonvloer betreft bijgevolg enkel nog op: 

de verwijdering van de stalen constructie voor de aanbouw van een nieuwe stal, 
voor zover deze valt buiten de omgevingsvergunning, verleend op 13 maart 
2020; 
de verwijdering van de betonvloer, voor zover deze dat wat op 13 maart 2020 
werd vergund, overschrijdt. 

Wat de scheidingsmuur betreft die de beklaagde achter de nieuwe stal heeft geplaatst, blijkt 
niet dat deze het voorwerp heeft uitgemaakt van de aanvraag van 20 november 2019 tot het 
bekomen van een omgevingsvergunning. In de op 13 maart 2020 verleende 
omgevingsvergunning is er nergens sprake van deze scheidingsmuur. 

Nu deze scheidingsmuur drie meter hoog is en niet werd gebouwd aan een woning, valt deze 
niet onder toepassing van artikel 2.1, 5° Vrijstellingsbesluit van 16 juli 2010. Omwille van de 
hoogte van de muur kan evenmin toepassing worden gemaakt van artikel 3.1, 5° van 
datzelfde Vrijstellingsbesluit. Deze muur dient bijgevolg te worden verwijderd. Het is niet 
aan het hof om het herstel te bevelen door de beklaagde toe te laten de muur in te korten 
tot een desgevallend vrijgestelde hoogte. 

7.4 Omwille van het talmen van de beklaagde in het verleden om tot het herstel over te 
gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij het niet naleven van het 
bevel tot herstel. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke 
aansporing van de veroordeelde om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

Er is geen grond om een maximum voor de te verbeuren dwangsommen te bepalen. Dit zou 
in het geval van de beklaagde de effectiviteit van de dwang die moet uitgaan van een 
dwangsom beperken. Een dwangsom van slechts 25 euro per dag, zoals de beklaagde 
voorstelt, zou eveneens tot gevolg hebben dat de effectiviteit van de dwangsom wordt 
tenietgedaan. 
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Een termijn van negen maanden is ruimschoots voldoende om de beklaagde toe te laten het 
herstel tijdig uit te voeren, zeker nu de beklaagde stelt de werken behoudens overmacht te 
kunnen starten in mei of juni 2021. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde al kon overgaan tot het herstel en de ru ime 
termijn die hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden is om met 
toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn 
te bepalen waarna de beklaagde pas de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, de in de telastlegging 
aangehaalde artikelen en de artikelen: 

211 en 211bis Wetboek van Strafvordering; 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde, van 25 maart 2019 definitief is voor wat betreft de beslissing tot de 
schuld van de beklaagde aan de onderdelen 1, 2 en 3 van de enige telastlegging en de 
besl issing tot het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan met eenparige stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op straf gebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de onderdelen 1, 2 en 3 van de enige 
telastlegging samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 deciemen en zo 
gebracht op 3.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro als bijdrage tot de financiering 
van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders; 
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veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 50 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan 
het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 281,50 euro in eerste aanleg en 104,14 euro in 
beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagde 
het perceel te 

tot het herstel in de oorspronkelij ke toestand van 
kadastraal gekend als 

door: 

het uitvoeren van aanpassingswerken waardoor een vergunde of vergunbare 
toestand zal tot stand worden gebracht, namelijk: 

o de verwijdering van de stalen constructie voor de aanbouw van een 
nieuwe stal, voor zover deze valt buiten de omgevingsvergunning, 
verleend op 13 maart 2020; 

o de verwijdering van de betonvloer, voor zover deze dat wat op 13 maart 
2020 werd vergund, overschrijdt; 

het verwijderen van de scheidingsmuur achter de nieuwe stal aan de linkse 
perceelgrens, met een hoogte van drie meter en een lengte van zes meter; 

telkens met de legale verwijdering van alle afbraakmaterialen van het terrein en dit binnen 
een termijn van negen maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, onder 
verbeurte van een dwangsom van 125 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 met toepassing van 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. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal : 

€ 281,50 

€ 27,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 26,67 

€ 94,67 
€9,47 

€ 104,14 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

:n en in openbare rechtszitting van 18 december 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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