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Not.nr. GE.66.L9.002498/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. ( ... ) 

2. nr. (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A. 

( ... ) de tweede 

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, hiernavermelde handelingen, zoals bepaald 
bij artikel 4.2.1.6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het geheel of gedeeltelijk 
wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, waarbij deze 
functiewijziging door de Vlaamse Regering als vergunnlngsplichtig werd aangemerkt) te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

meer bepaald de hoofdfunctie van een schuur gedeeltelijk te hebben gewijzigd door de 
verbouwing ervan naar een bed en breakfast zonder stedenbouwkundige vergunning 

rPAGE □ 1 -□□□□1771374-□□□2-□□13-□1-□ 1 -iT"l 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2019/ NT/448-p. 3 

Te In de periode van 01.10.2013 tot 20.08.2015 (zie stukken 3, 36, 42 OKl en 2 
OK2) 

De tweede 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 
bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namelijk 
de tweede als aannemer van bouwwerken. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1 ° en al. 2 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

B. 

{...) de tweede 

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, 

oo de oercelen eeleeen ten kadastraal eekend als 
kadastraal gekend als 

eigendom van geboren te )p wonende te 

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

meer bepaald 

1. Een verharding te hebben aangebracht 
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2. Het dak van de schuur te hebben uitgebouwd, door het construeren van vijf 
dakkapellen 

3. Verbouwingswerken aan de schuur en de stal/ loods te hebben uitgevoerd 

Te In de periode van 01.07.2013 tot 20.08.2015 (zie stukken 3, 36, 42, 46 OKl, 
2 OK2 en 98, 99 OK3) 

Detweede 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door Instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 
bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namelijk 
de tweede als aannemer van bouwwerken. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1 ° en al. 2 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

C. [ ... ] 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 19 februari 2019 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

( ... ) 

Spreekt de beklaagde vrij voor de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A en 8.2. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen 8.1 en 8.3, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 12.000 euro, 
of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 
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Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 1.500 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 9.000 euro, van de opgelegde geldboete en voor 2 maanden en B dagen van 
de vervangende gevangenisstraf, voor de duur van 3 jaar. 

Kosten en bijdragen 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het 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 elke beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelljnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de gerechtskosten voor 
het openbaar ministerie, begroot op 320,56 euro. 

Stelt tevens vast dat deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans in hun hoofde 
bewezen verklaarde misdrijven. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vorderina van de aeweste/ijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op het 
perceel gelegen te kadastraal gekend als 

door: 
- de herinrichting van het gebouw tot vergunde schuur door het verwijderen van badkamer, 
keukeninrichting en alle elementen die de schuur met een woonfunctie uitrusten: vaste 
toestellen, verwarmingselementen, inclusief de niet-dragende binnenwanden ... 
-het verwijderen van de 4 dakuitbouwen 
-het verwijderen van de verharding in steenpuin 
-het verwijderen van het gestapelde materiaal op het terrein. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel lastens eerste beklaagde ten voordele van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur. 
Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 1.2 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief is. 
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Zegt voor recht dat, voor zover de opgelegde herstelmaatregel niet integraal zou zijn 
uitgevoerd binnen deze termijn, de stedenbouwkundig inspecteur/het college van 
burgemeester en schepenen ambtshalve in de verdere uitvoering ervan kunnen voorzien op 
kosten van de veroordeelde, 

BURGERRECHTELIJK 

( ... ) 

Overige burgerlijke belangen 

Houdt de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan. 11 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
15 maart 2019 door de beklaagde 
25 maart 2019 door het openbaar ministerie. 

"op straf gebied, tegen het vonnis11 

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: 
- . 15 maart 2019 door de raadsman van de beklaagde 
- 25 maart 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 24 januari 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman 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 donderdag 17 september 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 17 september 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 19 februari 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden t ijdig 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 bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de schuld aan de telastleggingen B.1 en B.3. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de straf voor de telastleggingen B.1 en B.3. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en 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 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. 

De beslissing van de eerste rechter tot vrijspraak van de beklaagde voor 
de telastleggingen A en B.2 is door geen enkel beroep bestreden zodat deze beslissing 
definitief is. 

3. De aanhangig makende dagvaarding werd overgeschreven in de registers van het kantoor 
Rechtszekerheid alsook ingeschreven in het vergunningsregister, waardoor is voldaan aan de 
ontvankelijkheidsvereiste bepaald door artikel 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

4. De eerste rechter vatte de feiten van het strafdossier als volgt samen: 

"Feiten 

4. Op 24 juli 2014 brachten een politie-inspecteur. de milieuambtenaar en de 
stedenbouwkundig ambtenaar een plaatsbezoek aan de in Op de site 
was een graafmachine aanwezig. 
Een aannemer had de opdracht gekregen een bestaande stal/loods te renoveren. 
De firma was bezig met het uitvoeren van de werken (beton) en had de Intentie 
om morgen het beton te gieten. 
Het was de bedoeling om een loods om te vormen naar een paardenstal. Tussen deze loods en de 
voorkant van de site staat een schuur. 
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Er werd vastgesteld dat er recent dakkapellen werden aangebracht in deze schuur en dat er 
meerdere wijzigingen werden aangebracht in de gevels (ramen en deuren). 
Voor deze dakkapellen en diverse geve/openingen was er geen bouwvergunning. 

5. Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in een agrarisch 
gebied. De agrarische gebieden zijn bestemd voor landbouw in de ruime zin. 

Er werd een bouwvergunning afgeleverd op 28 april 2014 voor het renoveren van het dak van de 
bestaande schuur gelegen te 
De dakkapellen werden uit de vergunning gesloten. 

De site betreft een voormalig landbouwbedrijf De landbouwactiviteit is sedert een aantal Jaren 
niet meer aanwezig. De landbouwgebouwen zijn nog aanwezig. Het betreft de voormalige 
hoevewoning met stallingen en bergruimte. De woning werd reeds grondig gerenoveerd. Ook de 
dakconstructie van de tegen de straat gelegen stal werd vernieuwd. 

6. verklaarde op 24 juli 2014 de grondwerken uit te voeren en opdracht 
gekregen te hebben om nieuw beton te gieten in de stal achteraan; de opdrachtgeefster had hem 
meegedeeld dat alle vergunningen in orde waren. 

7. verklaarde op 3 november 2014 kort samengevat: 

-dat de werken aan de schuur een klein jaar geleden gestart zijn met de bedoeling om deze om te 
vormen naar hoevetoerisme; 
-dat er geen bouwvergunningsaanvraag werd ingediend; 
-dat ze de bedoeling had om alles proper te maken en ze zich daar verder geen vragen bij gesteld 
heeft; 
-dat het pand actueel nog steeds niet gebruikt wordt voor hoevetoerisme; 
-dat er toen reeds een bouwvergunningsaanvraag hangende was voor de functiewijziging naar 
hoevetoerisme doch deze was nog niet afgeleverd; 
-dat de geve/openingen nog niet aangevraagd waren en ondertussen wel aangevraagd werden; 
-dat er ondertussen een bouwvergunning afgeleverd werd voor hoevetoerisme met een 
gemeenschappelijke ontbijtruimte, één logeerkamer en één vakantiewoning; 
-dat de gewijzigde geve/openingen voorlopig niet vergund zijn; 
-dat de dakkapellen wel vergund zijn; 
-dat voor wat betreft de achterste schuur deze bouwvallig was en deels was Ingeduwd door de 
paarden; 
-dat het balkwerk (gebinte) gedeeltelijk verwijderd was; dat dit in de periode van mei/juni 2014 
gebeurd Is; 
- dat ze, daar het hier ging om herste/1/ngswerken, de mening was toegedaan dat dit niet 
bouwvergunningsplichtig was; 
-dat ondertussen een bouwvergunningsaanvraag werd ingediend waarover eind november 2014 
zou beslist worden; 
-dat omwille van financiële redenen de werken zoveel als mogelijk eigenhandig werden 
uitgevoerd. 
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8. Op 24 juli 2014 werd een stakingsbevel opgelegd, dat werd bekrachtigd op 4 augustus 2014. 
De staking werd bevolen ten aanzien "van het verderzetten van de werken aan zowel de loods als 
de schuur". Zowel eerste als tweede beklaagde werden aangemaand een einde te stellen aan de 
wederrechtelijke toestand. Dit stakingsbevel werd doorbroken. 

9. In zitting van 13 oktober 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen een 
vergunning strekkende tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan de woning en de schuur en 
het wijzigen van de functie naar hoevetoerisme verleend op voorwaarde dat o.a. in de schuur geen 
tweede verblijfplaats (kan) worden gecreëerd. Deze vergunning werd in de beroepsprocedure 
geweigerd door de bestendige deputatie op 12 februari 2015. 

10. Op 15 december 2014 werd door het college van burgemeester en schepenen een 
vergunning afgeleverd voor het compartimenteren van een stal, het herplaatsen van een 
lessenaarsdak, het plaatsen van verharding, het regulariseren van twee ramen en het aanleggen 
van een wadi. Het hoger beroep ingesteld door derden werd onontvankelijk verklaard door de 
bestendige deputatie op 16 juli 2015. 

11. Op 20 augustus 2015 vond een plaatsbezoek plaats waarbij duidelijk werd vastgesteld dat de 
vijf dakkapel/en nog steeds aanwezig waren en in strijd met het stakingsbevel van 24 Juli 2014 
verder werden afgewerkt. Er was niemand thuis. De binnenkant van de schuur kon niet 
gecontroleerd worden. 

Op 20 augustus 2015 werd een nieuw stakingsbevel opgelegd voor het verderzetten van de 
werken, handelingen en wijzigingen aan de schuur. Op 31 augustus 2015 werd het stakingsbevel 
bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

12. Op 9 november 2015 werd tijdens een plaatsbezoek door de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur in aanwezigheid van een deskundige bij het Agentschap inspectie RWO Oost
Vlaanderen onder meer vastgesteld dat: 
-de nokhoogte van de schuur werd verhoogd, 
-er een nieuwe verdiepingsvloer in de schuur aangebracht werd, onder het dak van de schuur werd 
een volwaardige woonentiteit ingericht waardoor het aantal woongelegenheden wordt verhoogd 
op de site, 
-de aanbouw achteraan de schuur intern verbouwd werd (kolommen geplaatst en vloerplaat 
vernieuwd), 
-er een representatieve steenslagverharding aangebracht werd achteraan op het terrein, 
-de stal niet conform de vergunning uitgevoerd werd en 
-er versch/1/ende materialen op het terrein gestapeld werden. 

13. Op 14 februari 2016 vond op verzoek van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur een 
plaatsbezoek plaats in aanwezigheid van de omgevingsambtenaar van de gemeente 

was aanwezig tijdens het plaatsbezoek. 
Bij betreding van de eigendom werd vastgesteld dat twee van de drie dakkapel/en van het dak van 
de schuur dicht zijn met rolluiken. Ter hoogte van de verste dakkapel (grootste met terras) staan 
op het terras een tafel met stoelen. 
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bevestigt dat haar zoon en zijn vriendin, in de 
schuur wonen. De schuur is afgesloten. Ze heeft geen sleutel om het gebouw te openen; de zoon 
en zijn vriendin zijn niet aanwezig. 

14. De herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur d.d. 17 december 2015, 
overgemaakt aan het parket op 16 februari 2016 strekt tot herstel in de oorspronkelijke staat; dit 
houdt in: 
- de herinrichting van het gebouw tot vergunde schuur door het verwijderen van badkamer, 
keukeninrichting en alle elementen die de schuur met een woonfunctie uitrusten: vaste toestellen, 
verwarmingselementen, inclusief de niet-dragende binnenwanden ... 
-het verwijderen van de 4 dakuitbouwen en de nieuwe draagvloer in de schuur 
-het verwijderen van de verharding in steenpuin 
-het verwijderen van het gestapelde materiaal op het terrein 
(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

Gelet op de geringe ruimtelijke impact van de afwijkingen van de stal t.a.v. de vergunde 
bouwplannen, werd daar geen herstelmaatregel voor gevorderd. Ook voor de verbouwingswerken 
aan de aanbouw van de schuur wordt geen herstelmaatregel gevorderd. 

15. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende op 28 januari 2016 negatief advies met 
betrekking tot de geviseerde "nieuwe draagvloer" en positief advies met betrekking tot de overige 
geviseerde handelingen binnen de hiervoor gestelde perken. 

16. Op 24 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen van een 
vergunning verleend strekkende tot het regulariseren van het verbouwen van een schuur (in 
functie van hoevetoerisme en woonzorg) en het aanleggen van een terreinverharding op het 
terrein gelegen te 

Hiertegen werd hoger beroep aangetekend door de burgerlijke partijen. 
Bij besluit van de Deputatie van 9 maart 2017 werd het beroep ingewilligd en beslist dat de 
stedenbouwkundige vergunning dient te worden geweigerd. 

17. Op 24 november 2016 verklaarde 

-dat er op 24 oktober 2016 een nieuwe bouwvergunning werd afgeleverd waarin de dakkapellen 
vergund zijn; 
-dat de toestand nogal moeilijk ligt Inzake de herstelvordering; 
-dat inzake de niet-vergunde verharding deze nodig Is voor de exploitatie van haar site; er zitten 
daar putten onder (regenwaterputten) en er is drainage voorzien; 
-dat ze nog nooit het verzoek gekregen heeft van aannemer om de niet-
verharde gedeeltes te verwijderen; 
-dat ze voorafaaandelijk een onderhoud wenst met de stedenbouwkundig ambtenaar van de 
gemeente teneinde na te gaan of er nog een oplossing is om de toestand alsnog te 
regulariseren. 
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18. Er vond een nieuwe controle plaats op 26 februari 2018 waarbij foto's werden genomen van 
de binnenkant van de schuur die gebruikt wordt als woning." 

5. De beklaagde betwist de telastleggingen B.1 (een verharding te hebben aangebracht) en 
B.3 (verbouwingswerken aan de schuur en de stal/loods te hebben uitgevoerd). 

Het is niet aangetoond dat de beklaagde de verbouwingswerken heeft uitgevoerd, noch dat 
hij hieraan wetens en willens heeft meegewerkt. Gezien de beklaagde actief is in 
grondwerken, ondersteunt de aard van de vastgestelde inbreuken zijn verklaring dat deze 
niet door hem werden uitgevoerd. 

Ook voor wat betreft de verharding is niet aangetoond dat de beklaagde andere werken 
heeft uitgevoerd dan hetgeen vergund was of was vrijgesteld van vergunning. De door de 
beklaagde afgelegde verklaring wordt terzake gestaafd door de voorgebrachte offerte en 
facturen. Ook de door de beklaagde verstuurde ingebrekestelling var wijst er 
op dat het niet de beklaagde was die nog bijkomende verhardingen had aangebracht. 

De beklaagde wordt derhalve ontslagen van rechtsvervolging voor de telastleggingen B.l en 
B.3. 

6. De kosten In eerste aanleg specifiek gemaakt ten aanzien van deze beklaagde alsook de 
kosten in graad van beroep, blijven ten laste van de Belgische Staat. 

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, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren het ingevolge het vonnis van 19 februari 2019 definitief vaststaat dat de 
beklaagde werd vrijgesproken van de telastleggingen A en B.2. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 
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wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebied: 

ontslaat de beklaagde 
telastleggingen B.1 en B.3; 

van rechtsvervolging zonder kosten voor de 

laat de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 27,38 euro In 
eerste aanleg en 137,92 euro in beroep ten laste van de Belgische Staat; 
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Kosten eerste aanleg t.l.v. 
Dagv. bekl.: 

Kosten beroep t.l.v. Staat: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl. : 

€ 27,38 

€ 57,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,38 

€ 125,38 

t .l.v. Staat: 

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

en en in openbare rechtszitting van 23 oktober 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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