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Not.nr. VU.66.RW.200100/12
In de zaak van het OPENBAAR MINISTERI E en
1. nr.

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur,
voor het grondgebied provincie West-Vlaanderen,
met kantoren te 8200 Sint-Michiels, Koning Albert l-Iaan 1.2 bus 94,
- eiser tot herst el -

tegen
1. nr.

(fl/6

. (RRN
geboren te

op

wonende te
- beklaagde verdacht van:
A.

op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 juli 2009 tot 1 september 2009

bij inbreuk op artikel99 § 1-1°, strafbaar gesteld door de artikel146 al. 11° van het decreet
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelij ke ordening, handelingen, werken
of wijzigingen hetzij zonder voorafgaande 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 te hebben uitgevoerd, voortgezet of In stand
gehouden, zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd, op
een grond één of meer vaste inrichtingen te hebben geplaatst, een bestaande vaste
inrichting of bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid,
met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudwerken die geen betrekking hebben op
de stabiliteit, namelijk:
1.
2.
3.

het overbouwen en inbuizen van de
over een lengte van 20 meter
het plaatsen van gesloten, niet doorzichtige houten toegangspoort van 2 meter hoog
het aan leggen van asfaltverharding van meer dan 125m2

vanaf 1 september 2009 inbreuk uitmakende op artikel 4.2.1. 1o a), strafbaa r gesteld door
artikel 6.1.1. al.1-1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit
van de Vlaamse regering op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde
handelingen, hetzij zonder voorafgaande vergunning hetzij in st rijd met de vergunning hetzij
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na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning hetzij in geval van
schorsing van de vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder
voorafgaande vergunning de hiernavolgende bouwwerken verricht te hebben, met
uitzondering van onderhoudswerken, het optrekken of plaatsen van een constructie,
8.
bij inbreuk op artikel 4.2.1. r a) strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.l-r van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering op
15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder
voorafgaande 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 te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande
vergunning de hiernavolgende bouwwerken verricht te hebben, met uitzondering van
onderhoudswerken,
op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 september 2009 tot en met 1 augustus
2010
1.
2.
3.

het overbouwen en inbuizen van de
over een lengte van 20 meter
het plaatsen van gesloten, niet doorzichtige houten toegangspoort van 2 meter hoog
het aanleggen van asfaltverharding van meer dan 125m2

op niet nader te bepalen data. in de periode van 1 oktober 2015 tot en met 30 oktober 2015
4.
het voorzien van een gesloten opheining met een hoogte van 2 meter, door het
aanbrengen van een groen zei l aan de draadafsluit ing

De verjaring van de strafvordering wat betreft tenlastenleggingen Al, A2, A3, 81, 82 en 83
tijdig en regelmatig gestuit zijnde binnen de vijf jaar te rekenen van de dag waarop het
misdrijf werd gepleegd, met name en ondermeer door daden van onderzoek of vervolging,
namelijk door het proces-verbaal dd. 19.06.2014 (PV nr
van PZ
1.

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is,
zijnde:
ligging:
aard en oppervlakte: huis,
wijk en nummer van het kadaster:
geboren te
en de eigenaar ervan geidentificeerd ziinde als:
op

wonendete

die de eigendomstitel heeft verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op

* * * *
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1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, kamer VlS, besliste
bij vonnis van 5 oktober 2018 op tegenspraak als volgt:

"Verklaart de feiten vermeld onder de tenlastelegging A.1, A.2, A.3, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 in
hoofde van beklaagde
bewezen
Veroordeelt beklaagde
voor de bewezen verklaarde tenlasteleggingen A.1, A.2,
A.3, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 samen tot een geldboete van DRIEHONDERD EURO, verhoogd met
45 opdeciemen en aldus gebracht op DUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG EURO of een
vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN.
Veroordeelt
tot de kosten, berekend en vastgesteld samen op honderd
drieëndertig euro zevenentachtig cent, meer een vergoeding van drieënvijftig euro en
achtenvijftig cent.
Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van twintig euro
(€20,00) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begratingsfonds voor de
juridische tweedelijnsbijstand.
En gezien de hogervermelde veroordeling.
Zegt voor recht dat de veroordeelde verplicht is tot het betalen van een bedrag van één keer
vijfentwintig euro bij wijze van financiering van het Fonds ingesteld bij artikel 28 van de wet
van 1 augustus 1985, bedrag vermeerderd met zeventig deciemen, zij een bedrag van één
keer tweehonderd euro.
nader in de
Beveelt aan beklaagde over te gaan tot het herstel van de plaats te
oorspronkelijke dagvaarding vermeld, in de oorspronkelijke toestand binnen een termijn van
zes maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden, het herstel
van de plaats in" de oorspronkelijke toestand omvattend:
-het ongedaan maken van de overwelving en overbouwing van de
door het
uitbreken en verwijderen van de hiertoe gebruikte materialen zoals betonbuizen,
betonverharding e.a.
In zijn oorspronkelijke staat (met meanderloop),
-het realiseren van de open
dit met respect van de 5 meterstrook, vrij van elke bebouwing en beplanting, en ook
eventuele afrasteringen dienen zodanig te worden geplaatst dat ze niet storen bij
onderhoudswerken dit in ·samenspraak met de dienst Waterlopen van de provincie
-het uitbreken en verwijderen van de hele asfaltstrook, gegoten tussen de voorbouwlijn over
de ganse lengte (vanaf de hoek met de overbouwdo
langs de automatische
toegangspoort en de woning) en de openbare weg
I. Totale oppervlakte is
ca.125 m2.
-alle af te breken materialen dienen gebracht te worden naar een hiertoe geschikte en
erkende stortplaats (dit alles inclusief eventuele vloerplaten en fundamenten}, het opvullen
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van de bouwput met zuivere teelaarde en (nogmaals)de verwijdering van
afbraakmaterialen van het terrein.
- het verwijderen van het groen zeil van de draadafsluiting

de

Beveelt dat voor het geval dat de plaats niet in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld
binnen voormelde termijn de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en/of het college van
burgemeester en schepenen van gemeente
van ambtswege in de uitvoering ervan
kunnen voorzien, in overeenstemming met wat is bepaald in art. 6.1.46 VCRO.
Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door elke
veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van 500 euro per dag vertraging in de
nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van zes maanden
vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden.
Houdt in toepassing van art. 4 V. T. Wetboek van Strafvordering zoals gewijzigd bij de wetten
van 11 juli 1994, 28 maart 2000 en 13 april 2005 ambtshalve de burgerlijke belangen aan."
1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op:
5 november 2018 door de beklaagde
tegen "alle beschikkingen van het
vonnis";
5 november 2018 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde
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 West-Vlaanderen, afdeling
Veurne, op:
5 november 2018 door de raadsman van de beklaagde
5 november 2018 door het openbaar ministerie.
1.4 Op de rechtszitting van 22 november 2019 {lnleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer,
werden op verzoek van de raadsman van de beklaagde en na de partijen te hebben gehoord,
bij toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bls, laatste lid, Wetboek van Strafvordering,
conclusieterm ijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de rechtszitting van 7 mei
2020.
De conclusietermijnen zijn nageleefd.

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 7 mei 2020 in het Nederlands:
in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door
advocaat met kantoor te

- de beklaagde
meester

-het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde var
advocaat-generaal,
-de eiser tot herstel was niet aanwezig en werd niet vertegenwoordigd.
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2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 5 oktober 2018
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en
regelmatig naar de vorm gedaan.
De verzoeksch riften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend.
ingediende "grievenformulier
2.2 In het door de advocaat van de beklaagde
hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald
welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met
betrekking tot de procedure (verjaring), de schuld aan alle telastleggingen, de straf en de
herstelmaatregel.
In het doo~ het openbaar ministerie ingediende "grievenformu/ier hoger beroep" wordt
bepaa ld welke grieven tegen het voorme ld vonnis worden ingebracht, namelijk op
strafgebied met bet.rekking tot de straf.
De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald.
en van het openbaar
2.3 De hoger beroepen van respectlef de beklaagde
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 de voormelde bepaling
op te werpen.

2.4 De strafvordering voor de telastleggingen A.1, A.2, A.3, 8.1, 8.2 en B.3 is vervallen door
verjaring.
Indien er sprake is van voortgezette of collectieve misdrijven en de verschillende misdrijven
de uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en aldus slechts één enkel misdrijf
opleveren waarop alleen de zwaarste straf mag worden toegepast, begint de verjaring van
de strafvordering ten aanzien van het geheel van de felten pas te lopen vanaf de dag van het
laatste van die feiten op voorwaarde dat het laatste, niet verjaarde feit bewezen is gebleven
en dat elk eerder gepleegd strafbaar feit behoudens stuiting of schorsing van de verjaring
niet van het later gepleegde strafbaar feit is gescheiden door een tijdsspanne die langer is
dan de verjaringstermijn.
De feiten van de telastleggingen A.1, A.2, A.3, 8.1, 8.2 en 8.3 werden gepleegd met
eenzelfde misdadig opzet en vormen een voortgezet misdrijf waarbij de verjaring van de
strafvordering pas een aanvang neemt op de dag van het laatste feit.
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Volgens de verklaring van de beklaagde werden deze werken uitgevoerd in de periode van
juli tot september 2009 (zie stuk 48 van het strafdossier). Er zij n geen andere elementen in
het onderzoek die aantonen dat deze later werden uitgevoerd.
Op 19 juni 2014 werd een stuitingsdaad verricht door de redactie van het proces-verbaal

Het feit B.4 is van deze voorgaande felten gescheiden door een tijdspanne die langer is dan
de verjaringstermijn.
De verjaring voor de feiten van de telastleggingen A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 en B.3 is bijgevolg
ingetreden op 18 juni 2019.
De telastlegging B.4 Is nog niet verjaard .
3. Uit de vaststellingen van de inspectie van 26 januari 2016 blijkt dat de beklaagde de open
afsluitingsdraad van zijn omheining rond zijn woning (deels) dicht had gemaakt door het
plaatsen van een groen zeil. Bij een voorgaande inspectie op 20 november 2014 was deze
nog niet aanwezig.
Deze werken worden op zich niet betwist. De beklaagde verklaarde deze werken te hebben
uitgevoerd in de loop van de maand oktober 2015 (zie stuk 109 van het strafdoss ier).
Artikel 2.1.6° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van
stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (hierna:
Vrijstellingenbesluit) voorziet enkel een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor
toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van twee meter.
Artikel 2.1.5° van het Vrijstellingenbesluit voorziet enkel een vrijstelling van
stedenbouwkundige vergunning voor afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijen achtertuin.
Het aanbrengen van het groene zeil, of klimop zoals door de beklaagde thans in zijn stukken
wordt voorgesteld als mogelijk alternatief, maakt de afsluiting ondoorzichtig, zodat een
stedenbouwkundige vergunning verp!icht was en is voor het gedeelte dat zich in de voortuin
situeert.
De telastlegging B.4 is bewezen.
4. Terecht stelt de beklaagde dat de redelij ke termijn in strafzaken werd overschreden.
Artikel 6.1 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,
verzet zich ertegen dat bij voortgezette misdrijven de redelijke termijn voor het geheel van
de vervolgde misdrijven slechts een aa nvang neemt op het tijdstip waarop het laatste
misdrijf wordt gepleegd of beëindigd.
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De eerste vaststellingen dateren van 13 januari 2012 waarover de beklaagde voor het eerst
verhoord werd op 23 maart 2012.
De telastlegging B.4 is met de verjaarde feiten verbonden door eenzelfde misdadig opzet. De
verjaring doet hieraan geen afbreuk. Aldus was de beklaagde sinds zijn verhoor op 23 maart
2012 onder de dreiging van strafvervolging.
Hoewel de beklaagde vele kansen werden geboden om tot herstel over te gaan dan wel een
regularisatievergunning aan te vragen en hij dit naliet, aanvaardt het hof dat de zaak, die op
zich niet complex is, onredelijk lang heeft geduurd door de talrijke nacontroles.
Hierbij dient vastgesteld te worden dat deze schending van de redelijke termijn geen impact
heeft gehad op de uitoefening van het recht van verdediging of de bewijsvoering in een
mate dat het recht op een eerlijk proces onherstelbaar is aangetast, zodat de impact alleen
betrekking heeft op de op te leggen straf, zoals hierna bepaald.
5. De beklaagde is 47 jaar. Naast zes veroordelingen wegens verkeersinbreuken werd hij ook
veroordeeld wegens bedreigingen (1995) en opzettelijke slagen en verwondingen met
arbeidsongeschiktheid (1997).
6. De naleving van de vergunningsplicht is essentieel voor het realiseren van een goede
ruimtelijke ordening, die het algemeen belang dient. De beklaagde heeft enkel zijn belangen
voor ogen gehouden. De onwil vanwege de beklaagde blijkt afdoende uit het feit dat hij al
zeer lange tijd weigert spontaan te voldoen aan volledige uitvoering van de geformuleerde
herstelvordering, hoewel hij meermaals de kans kreeg om te regulariseren.
7. Om de beklaagde aan te zetten voortaan de regels wel na te leven, gezien het belang van
de goede ruimtelijke ordening en als passende maatschappelijke vergelding is het opleggen
van een geldboete, zoals hierna bepaald, noodzakelijk, maatschappelijk verantwoord en
passend.
Indien de redelijke termijn in strafzaken niet zou zijn overschreden, zou het hof deze
geldboete effectief opgelegd hebben.
Als passend rechtsherstel en reëel meetbare vermindering wegens de overschrijding van de
redelijke termijn, verleent het hof gewoon uitstel voor de helft van opgelegde geldboete.
Het bewezen verklaarde feit werd gepleegd na 31 december 2011 maar voor 1 januari 2017,
zodat de opgelegde geldboete met 50 deciemen wordt verhoogd.
De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde er toe aan te
zetten de geldboete te betalen.

r--PAGE

L

01-00001651181-0008-0015-01-01-~

_j

Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2018/NT/1122- p. 9

8. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde
door de in zijn hoofde bewezen verklaarde telastlegging.
Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf 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, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten.
De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere
veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van de
gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen thans
niet meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van
de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens
dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend,
geverifieerd, betaald en teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit
trad in werking op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019).
Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot
oprichting van een Begratingsfonds 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 Begratingsfonds voor de
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het beta Ien van een
bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. ·
9. Bij brief aan de procureur des Konings van 11 oktober 2012 heeft de gewestelijk
stedenbouwkundig inspecteur een herstelvordering ingeleid. Deze strekt tot herstel van de
plaats in de oorspronkelijke toestand, meer bepaald:

-

het ongedaan maken van de overwelving en overbouwing van de
door
het uitbreken en verwijderen van de hiertoe gebruikte materialen zoals betonbuizen,
betonverharding e.a.;
het realiseren van de open
in zijn oorspronkelijke staat (met
meanderloop), dit met respect van de vijf-meterstrook, vrij van elke bebouwing, en
beplanting, en ook eventuele afrasteringen dienen zodanig te worden geplaatst dat
ze niet storen bij onderhoudswerken. Dit bij voorkeur in samenspraak met de dienst
waterlopen van de provincie West-Vlaanderen;
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de afbraak en verwijdering van de onvergunde loods/ berging (oppervlakte ca 90 m 2)
die tevens over een afstand van Or:"geveer 20 m over de
heen is
gebouwd;
het verwijderen van de automatische houten gesloten toegangspoort tussen de
woning en de wederrechtelijke bergplaats, geplaatst langs de voorbouwlijn;
het uitbreken en verwijderen van de hele asfaltstrook, gegoten tussen de
voorbouwlijn over de ganse lengte (vanaf de hoek met de overbouwde
, langs de bergplaats, automatische toegangspoort en de woning) en
de openbare weg
. Totale oppervlakte asfalt is ca. 125m2;
de afbraak en verwijdering van de witte laadbakconstructie (van een vrachtwagen)
gelegen In het zuidelijke tuingedeelte (met opdruk groot geel kuiken en opschrift
) van het terrein;
alle af te breken materialen dienen gebracht te worden naar een hiertoe geschikte
en erkende stortplaats.

De stedenbouwkundig inspecteur vordert verder gemachtigd te worden tot ambtshalve
uitvoering van de uitspraak en de niet-nakoming van het bevel tot herstel In de
oorspronkelijke toestand te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom.
De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (nu: Hoge Raad voor de Handhavlngsuitvoering,
zie art. 6.3.7 VCRO) gaf een positief advies.
De aanhangig makende dagvaarding werd overgesch.reven in de registers van het
(toenmalige) hypotheekkantoor (thans: kantoor Rechtszekerheid) onder nummer
en werd ingeschreven in het vergunningsregister, waardoor is voldaan
aan de ontvankellj kheidsvereiste bepaald door artikel 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening.
De herstelvordering werd tijdig bij de eerste rechter, dit Is vóór het verval van de
strafvordering, aanhangig gemaakt zodat het hof nog steeds gehouden is zich over het
gevorderde herstel uit te spreken.
lopende het onderzoek ging de beklaagde vrijwillig over tot de gedeeltelij ke uitvoering van
de herstelvorderlng, met name verwijderde hij de loods en de witte laadbakconstructle. De
herstelvordering is wat betreft die punten zonder voorwerp.
De houten toegangspoort valt thans onder het vrijstellingsregime van artikel 2.1.6° van het
Vrijstellingenbesluit zodat de herstelvordering wat dat betreft komt te vervallen.
De beklaagde erkent dat hij de
langs zijn eigendom overwelfd en ingebuisd
heeft (zie ook pagina 2 va n zij n conclusie in graad van beroep). Waar aanvankelijk de
beklaagde in overleg met de dienst waterlopen deze inbuizing trachtte te regu lariseren en
de administratie daar onder bepaalde voorwaarden mee akkoord was, blijkt uit de door de
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beklaagde voorgebrachte stukken dat de dienst waterlopen uiteindelijk toch geen
regularisatie aanvaardde. Uit de mail van
van de dienst waterlopen kan
weliswaar afgeleid worden dat deze dienst niet langer aandrong op het opbreken van de
inbuizing, maar bij volledige lezing van de mail blijkt ook dat deze dienst de toestand nog
steeds als onwettig beschouwt en nogmaals benadrukt dat een regularisatie niet toegestaan
werd:

"het advles van de dienst waterlopen is dat deze inbuizing best wordt opgebroken en
de waterloop terug in open profiel wordt aangelegd. Het staat uw cliënt vrij om een
nieuwe inhuizing op een correcte manier aan te leggen en vooraf hiervoor een
vergunning te bekomen. Bij behoud van de bestaande niet-vergunde inbuizing zullen
wij alle verantwoordelijkheid bij schadegevallen ten gevolge van wateroverlast bij uw
cliënt ten laste leggen".
De beklaagde heeft de asfaltstrook laten aanbrengen. Uit de e-mail van de schepen van
openbare werken blijkt dat de beklaagde met de schepen een afspraak heeft gemaakt
omtrent de oprit en de beklaagde zelf een afspraak heeft gemaakt met de aannemer die in
opdracht van de gemeente een uitwijkstrook op het openbaar domein asfalteerde, om ook
het gedeelte op zijn privédomein mee te asfalteren. Het is dan ook naar aanleiding van de
vraag van de beklaagde dat de gehele asfaltstrook werd aangelegd. Deze asfaltstrook is
wederrechtelijk. Het herstel in de oorspronkelijke toestand betreft een herstel naar een
wettige toestand. Dat slaat in casu op de verwijdering van de gehele asfaltstrook. Dat een
gedeelte van het asfalt volgens bewering van de beklaagde gelegen zou zijn op het openbaar
domein doet hieraan niets af.
De gevorderde herstelmaatregelen zijn niet gesteund op motieven die vreemd zijn aan de
goede ruimtelij ke ordening of die uitgaan van een opvatting over de goede ruimtelijke
ordening die kennelijk onredelijk is.
De hersteleisende overheid toont bijgevolg aan dat de gevolgen van het misdrijf dermat~
drastisch en ingrijpend zijn voor de goede plaatselijke ordening, dat enkel het herstel in de
oorspronkelijke toestand als herstelmaatregel mogelijk en passend Is.
De door de stedenbouwkundig inspecteur wettig gevorderde herstelmaatregelen zijn nog
steeds noodzakelijk om aan de gevolgen van het misdrijf een einde te stellen . Niets wijst
erop dat de plaats in de oorspronkelij ke toestand werd hersteld en dit werd ook niet
rechtsgeldig vastgesteld.
Het hof kent de herstelvordering toe wat betreft de overwelving van de
asfaltstrook.

en de

De gesloten omheining werd niet opgenomen in de voormelde herstelvordering. Wel liet de
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur in een brief van 29 mei 2018 aan het openbaar
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ministerie weten dat hij volhardde in de herstelvordering voor wat betreft de resterende
inbreuken, waarbij ook de gesloten afsluiting werd vermeld in de opsomming.
Op de rechtszitting van 7 mei 2020 vorderde het openbaar ministerie eveneens het herstel
voor wat betreft deze afsluiting.
Artikel 2.1.6° van het Vrijstellingenbesluit voorziet enkel een vrijstelling van
stedenbouwkundige vergunning voor toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte
van twee meter. Het aanbrengen van het groene zeil, of klimop zoals door de beklaagde in
zijn stukken wordt voorgesteld, maakt de afsluiting ondoorzichtig, zodat een
stedenbouwkundige vergunning verplicht was en is voor het gedeelte dat zich in de voortuin
situeert.
Het hof beveelt het herstel door het terug open maken van de omheining.
Gelet op het talmen van de beklaagde in het verleden om tot het volledig herstel over te
gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het
bevel tot herstel. Bovendien kiest de beklaagde er bewust en uitdrukkelijk voor om de afloop
van deze procedure af te wachten. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een
gepaste en noodzakelijke aansporing van de veroordeelde om nu effectief zelf tot herstel
over te gaan.
De lange tijd sedert dewelke de beklaagde reeds kon overgaan tot het herstel van de plaats
in de oorspronkelijke toestand en de gezien de aard en omvang van de werken
voldoenderuime termijn welke hem 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 hij pas de dwangsom zal kunnen verbeuren.
Gelet op de duidelijke onwil van de beklaagde om de manifest wederrechtelijke toestand
naar een wettige toestand te brengen, moet het bedrag van de dwangsom per dag dat, na
het in kracht van gewijsde gaan van het arrest en na het verlopen van de hersteltermijn,
geen gevolg wordt gegeven aan het opgelegde herstel, voldoende hoog zijn om hem aan te
zetten tot vrijwillig herstel.

10. De eerste rechter hield terecht ambtshalve de burgerlijke belangen aan.
Dictum
Toegepaste wetsartikelen:

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen 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:
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Het hof,
rechtsprekend op tegenspraak voor de beklaagde en bij verstek voor de eiser tot herstel,
verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend:
bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke
belangen;
wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt:
op strafgebied:
verklaart de strafvordering voor de telastleggingen A.1, A.2, A.3, B.l, B.2 en B.3 vervallen
door verjaring;
voor het feit van de telastlegging 8.4 tot een
veroordeelt de beklaagde
geldboete van 300 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 1.800 euro, of een vervangende
gevangenisstraf van drie maanden en verleent de beklaagde gewoon uitstel voor de helft
van de geldboete voor een proeftermijn van drie jaar;
tot betaling van een bedrag van 25 euro,
veroordeelt de beklaagde
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 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;
tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het
veroordeelt de beklaagde
Begratingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand;
tot betaling van de kosten van de strafvordering,
veroordeelt de beklaagde
voor het openbaar ministerie begroot op 245,87 euro in eerste aanleg en 118,90 euro in
beroep;
over te gaan tot het herstel in de oorspronkelijke
beveelt de beklaagde
toestand van het perceel gelegen te
bij de
administratie Opmetingen en Waarderingen (voorheen: kadaster) gekend als
door:
-

door
het ongedaan maken van de overwelving en overbouwing van de
het uitbreken en verwijderen van de hiertoe gebruikte materialen zoals betonbuizen,
betonverharding e.a.;
het realiseren van de open
in zijn oorspronkelijke staat (met
meanderloop), dit met respect van de vijf-meterstrook, vrij van elke bebouwing, en
beplanting, en ook eventuele afrasteringen dienen zodanig te worden geplaatst dat
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ze niet storen bij onderhoudswerken. Dit bij voorkeur in samenspraak met de dienst
waterlopen van de provincie West-Vlaanderen;
het uitbreken en verwijderen van de hele asfaltstrook, gegoten tussen de
voorbouwlijn over de ganse lengte (vanaf de hoek met de overbouwde
langs de bergplaats, automatische toegangspoort en de woning) en
de openbare weg '
het verwijderen van het groen zeil van de draadafsluiting;
de afvalstoffen als gevolg van het herstellegaal te verwijderen;

dit binnen een termijn van zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest,
onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging in geval van nietuitvoering van dit 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:
Dagv. bekl.:
Hypo. lnschr.:

€ 25,87
€ 220,00
€ 245,87

Kosten beroep:
Afschrift vonnis:
Afschriften akten HB:
Opstelrecht HB bekl.:
Dagv. bekl.:
Dagv. BP:

€ 24,00
€ 6,00
€ 35,00
€ 26,52
€ 27,38

€ 118,90
Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer,
, als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer
samengesteld uit raadsheer
en
en In openbare rechtszitting van 5 juni 2020
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter
in aanwezigheid van
advocaat-generaal, met bijstand van griffier
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