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Not.nr. DE.66.LC.002388/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, bevoegd voor het Vlaams 

Gewest, 

tegen 

1. nr. ÁY53 

2· nr._)454 

verdacht van: 

met kantoren te 1000 Brussel, Koning Albert Il - laan 20 bus 8, 

- eiser tot herstel -

geboren te :>p 

aannemer bouwwerken, 

wonende te 

(RRN 

- beklaagde -

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

1, 

(ON 

De eerste en de tweede 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

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 
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afval) en artikel 4.2.1.5°b) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het gewoonlijk 
gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens 
of aanhangwagens) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

op de percelen gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van 

geboren te op en van geboren te 
bii akte van op beiden wonende te 

verleden door notaris de [Boek 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van o.a. houten 
paletten en kisten, waterreservoirs, plastic, isolatiemateriaal, oud ijzer, hout, autobanden, 
containers, stellingen, bouwbenodigdheden, plastic tonnen, een kraan, een lichte 

vrachtwagen 

Te in de periode van 08.04.2014 tot ... 

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 
als aannemer 

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

B. 

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, 

op de percelen gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

en van geboren te :,p beiden wonende 

te )ij akte van verleden door notaris de 

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

meer bepaald 2 plastic boogtunnels en 2 constructies met metalen dak te hebben opgericht 

Te 
01.01.2012 

::,p niet nader te bepalen data In de periode van 01.01.2011 tot 

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

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer O13M, 
besliste bij vonnis van 18 februari 2019 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de f eiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A en B; 

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

De rechtbank VEROORDEELT eerste beklaagde voor deze f eiten samen tot een GELDBOETE 
van TWEEDUIZEND EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 12.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 

maanden; 

De rechtbank verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van duizendachthonderd euro, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 10.800,00 euro 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 
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Wijst eerste 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. 

Biidrage - vergoeding 

De rechtbank: 

- spreekt in hoofde van eerste 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; 

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

2. --------------- - - .. 

De rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A en B; 

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

De rechtbank VEROORDEELT tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van TWEEDUIZEND EURO, verhoogd met 50 declemen (x 6} of 12.000,00 euro; 

De rechtbank verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van 
een gedeelte van duizendviifhonderd euro, verhoogd met 50 dec/emen {x 6} 0(9.000,00 euro 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval gedurende de 
proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een geldboete van meer dan 
12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Biidrage - vergoeding 
De rechtbank: 

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

- legt tweede 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 strafzaken; 

Kosten 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdeliik tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 270,36 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering thans zonder voorwerp Is." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep Ingesteld op: 
14 maart 2019 door de eiser tot herstel tegen "al de beschikkingen van het vonnis op 
burgerlijk gebied"; 
18 maart 2019 door het openbaar ministerie teaen "alle beschikkinQen O/J strafqebied" 
ten opzichte van en dE 

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: 
- 14 maart 2019 door de raadsman van de eiser tot herstel; 
- 18 maart 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 6 februari 2020 (lnleldingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden na de partijen te hebben gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, 
laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusletermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag 
bepaald op de rechtszitting van 17 september 2020. 

Op de rechtszitting van 17 september 2020 verklaarden de partijen zich akkoord dat alle 
conclusies, ook deze die buiten de voorziene conclusietermijn werden neergelegd, mee in 
het beraad mocht worden genomen. 

Daar nergens uit blijkt dat de laattijdige neerlegging louter dilatoire doeleinden zou 
nastreven of de rechten van de andere partijen of het verloop van de rechtspleging zou 
schenden, dienen deze conclusies dan ook niet uit de debatten te worden geweerd. 
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Het hof houdt bijgevolg rekening met alle conclusies die werden neergelegd. 

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

- de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester voor 
meester beiden advocaat met kantoor te 

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

- de beklaagde 
meester 

- de beklaagde 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
voor meester beiden advocaat met kantoor te 

vertegenwoordigd door meester 
in haar middelen 

advocaat met kantoor te 
in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 18 februari 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

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 eiser tot herstel ingediende "grievenformulier hoger 
beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald welke 
grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op burgerlijk gebied met 
betrekking tot de afwijzing van de herstelvordering. 

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 strafmaat en "andere" (met vermelding van de reden dat 
de herstelvordering ten onrechte zonder voorwerp werd verklaard). 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de eiser tot herstel 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 
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vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

De beslissingen van de eerste rechter tot verbetering van de incriminatieoeriode van de 
telastlegging A en tot de schuld van de beklaagden en 

aan de telastleggingen A en B zijn door geen enkel beroep 
bestreden zodat deze beslissingen definitief zijn. 

2.4 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. 

3. De eerste rechter oordeelde omtrent de feiten en de schuld van de beklaagden als volgt: 

"3.1. De feiten 

Op 8 april 2014 vergezellen verbalisanten van de lokale politie 
stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeentE naar het terrein van 

te Het perceel heeft als bestemming landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. Op dit adres worden allerlei materialen opgeslagen en dit in een landschappefl]k 
waardevol agrarisch gebied. De opgeslagen voorwerpen en materialen kaderen in het beroep van 
de verdachte, namelijk aannemer 
bouwwerken. Ter plaatse worden door de stedenbouwkundige ambtenaar foto 's genomen die de 
aanwezigheid van de materialen staven. 

Bii het onderzoek ter plaatse op 8 april 2014 werd vastgesteld dat de percelen 
gebruikt worden voor het stapelen en stockeren van allerhande materialen en 

materieel: houten paletten en kisten, waterreservoirs, plastic, isolatiemateriaal, oud ijzer, hout, 
autobanden, containers, stellingen, bouwbenodlgdheden, plastic tonnen, een kraan, een lichte 
vrachtwagen, enz. 

Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende: 

"{ ... ]Ik ben samen met mijn echtgenote de eigenaar van het perceel waar de goederen opgeslagen 
waren. Ik voer beroepshalve bouwwerken uit als aannemer. Ik gebruik dit terrein sedert begin de 
jaren tachtig en dit na de bouw van mijn vergunde woning en hangar. 

Stelselmatig kocht ik andere achtergelegen stukken grond bij en het eerste aangekochte stuk 
achter de hangar gebruikte ik dan als opslagplaats voor bouwmaterialen. Deze materialen staan 
er niet permanent. Ik heb geen activiteiten in de immobillenbranche. De firma waarvan ik 
zaakvoerder ben is strafrechter/ijk aansprakelijk. Ik heb geen regularisatie aangevraagd. De 
gemeente heeft me ooit geschreven met de melding dat ze bezig waren met het RUP en dat ze me 
nadien het resultaat zouden meedelen. Ik heb echter nog niets vernomen. Ik heb reeds een viertal 
jaren een andere loods gehuurd te om mijn materialen te stockeren. Op uw vraag wat 
mijn intenties zijn antwoord ik u dat ik een planologisch attest zal aanvragen en dat ik zal 
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aandringen om het RUP aan te passen. Sedert de vaststelling heb ik wel al materiaal verwijderd 
doch alles is nog niet weg. Ik zal dus verdere stappen zetten om een oplossing te zoeken." 

Op 5 december 2014 wordt vastgesteld dat op het perceel twee halfronde plastiek tunnels 
opgesteld staan die dienen als opslagplaats. Op perceel ,;taan twee constructies vervaardigd 
uit bouwmateriaal en voorzien van een metalen dak. De twee constructies staan juist naast elkaar. 
Ook dit zijn stockageplaatsen. 

Eerste beklaagde verklaart dat: "de twee plastiek tunnels er staan sedert 2011. Deze tunnels zijn 
niet verankerd en dienen enkel voor privaat gebruik. Ik gebruik deze tunnels om groenten te telen. 
De andere constructies zijn paardenstallen en opslagplaats voor voeder. Deze staan er ook sedert 
2011. Deze constructies dienen niet voor de opslag van bouwmaterialen. De stallen zijn aan één 
kant open en zijn dus eigenlijk een schuilhok. Ze zijn ook niet opgericht op een fundering. 
Momenteel heb ik één paard doch had er vroeger drie." 

Door de stedenbouwkundig Inspecteur werd een herstelvordering opgemaakt. De herstelvordering 
kreeg een positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid {22 januari 2015). De 
stedenbouwkundig inspecteur vordert het volgende hers tel: 

Het herstel in de oorspronkelijke staat. 
Binnen een termijn van zes maanden. 
Met machtiging van het bestuurd tot het uitvoeren van de bevolen herstelmaatregel in de 
plaats van de veroordeelde en op diens kosten. 
Onder verbeurte van een dwangsom van 200 euro in geval van niet-uitvoering binnen de 

gestelde termijn. 
Met uitsluiting van een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis Gerechte/ijk wetboek. 

Op 11 oktober 2017 blijkt er geen herstel te zijn. Ook op 24 mei 2018 blijkt er geen herstel te zijn: 
er wordt nog steeds allerhande materiaal en materieel gestockeerd. Op 13 november 2018 blijkt 

er herstel te zijn. 

3.2. Grond van de zaak 

[ ... ] 

Het materieel bestanddeel van de feiten blijkt uit de objectieve vaststellingen van de 
verbalisanten. De feiten kunnen materieel en moreel worden toegerekend aan eerste en tweede 
beklaagde. De feiten werden gepleegd met doel aan tweede beklaagde opslagruimte te bezorgen 
en kunnen materieel en moreel worden toegerekend aan eerste en tweede beklaagde. Het 
schuldbestanddeel is immers algemeen opzet. Eerste beklaagde maakt geen grond van 
rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk. 
Bijgevolg wordt eerste beklaagde vermoed wetens en willens te hebben gehandeld. Gelet op dit 
wetens en willens handelen kan van enige decumul geen sprake zijn. 

Beklaagden beroepen zich, wat betreft de tenlastelegging B op het vrijstellingsbesluit. Uit de aan 
het strafdossier gevoegde foto's en plannen blijkt echter manifest dat aan de voorwaarden van 
het vrijstellingsbesluit niet voldaan kan zijn. Het geheel overschrijdt het maximum van 40 m2 
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verschillende malen en de constructies zijn duidelijk ook op meer dan 30 meter van de vergunde 

woning opgetrokken. De constructies zijn bijgevolg vergunnlngsp/ichtig." 

4. De beklaagden pleegden de bewezen feiten elk met eenzelfde misdadig opzet zodat het 
hof toepassing maakt van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en voor deze feiten samen een 
straf oplegt. 

5. De naleving van de vergunningsplicht is essentieel voor het realiseren van een goede 
ruimtelijke ordening, die het algemeen belang dient. De beklaagden hebben enkel hun eigen 
belangen voor ogen gehouden. 

6 is thans 68 jaar. In 2018 werd hii veroordeeld wegens een verkeersinbreuk. 
Hij is nog steeds zaakvoerder van de 

Wat betreft de strafmaat vraagt de beklaagde het beroepen vonnis te bevestigen. 

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 van 3.000 euro noodzakelijk, maatschappelijk verantwoord en passend. 

Gezien de beklaagde daartoe nog in de voorwaarden verkeert, wordt de beklaagde uitstel 
van de tenuitvoerlegging van deze straf verleend voor wat betreft de helft van de geldboete. 
Voor een maximale beveiliging voorziet het hof de maximum proeftermijn. 

7.De heeft een blanco strafregister. 

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 van 3.000 euro noodzakelijk, maatschappelijk verantwoord en passend. 

Gezien de beklaagde daartoe nog in de voorwaarden verkeert, wordt de beklaagde uitstel 
van de tenuitvoerlegging van deze straf verleend voor wat betreft de helft van de geldboete. 
Voor een maximale beveiliging voorziet het hof de maximum proeftermijn. 

8. De opgelegde geldboeten worden vermeerderd met 50 deciemen en de hierna bepaalde 
vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde er toe aan te zetten de 
geldboete te betalen. 

9. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Het hof veroordeelt beklaagden als veroordeelden tot een correct ionele hoofdstraf elk tot 
het betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelij ke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de 
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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 telkens 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

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 
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 {8.S. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van 
de vermelde vergoeding van 50 euro. 

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 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

10. De eiser in herstel vordert in een tijdig en regelmatig aanhangig gemaakte 
herstelvordering de beklaagden in solidum te veroordelen tot het herstel in de 
oorspronkelijke staat, op het terrein gelegen te kadastraal 
gekend als door het 
verwijderen van alle materieel, materiaal en afval, het verwijderen van alle aangelegde 
verharding en reliëfwijziging en het verwijderen van alle wederrechtelijk opgetrokken 
constructies (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput 
met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein binnen 
een termijn van zes maanden vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest en 
onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging in de uitvoering van 
het herstel. 

De stedenbouwkundig inspecteur vordert dat hijzelf en het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente gemachtigd te worden tot ambtshalve uitvoering 
van de uitspraak op kosten van de veroordeelden, indien het herstel niet binnen voormelde 
termijn is uitgevoerd. 

De Hoge Raad voor het handhavingsbeleid formuleerde op 5 februari 2015 een positief 
advies. 
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De herstelvordering is afdoende gemotiveerd, niet onredelijk en nog steeds actueel. Het 
bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ordening door het misdrijf is 
geschaad en de maatregel ertoe strekt deze plaatselijke ordening te herstellen. Het blijkt 
niet dat de gevorderde herstelmaatregelen gesteund zijn 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. 

Uit het navolgend proces-verbaal van de hercontrole op 14 september 2020 blijkt immers 
dat, in tegenstelling tot hetgeen de beklaagden voorhouden, er nog steeds geen Integraal 
herstel is uitgevoerd. 
De verbalisant stelde vast dat op perceel 529K de plastiek tunnels nog steeds aanwezig zijn 
en oermanent dienen voor particuliere plantenkweek (met wit waterreservoir). Op perceel 

bevindt zich bovendien nog steeds de constructie met metalen achterwand en dak. Deze 
is vooraan afgesloten met kippengaas en doet dienst deels als kippenren deels als 
paardenhok. 
Er is derhalve niet aangetoond, overeenkomstig artikel 6.3.6 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, dat het herstel werd uitgevoerd. 

De herstelmaatregelen moeten aldus nog integraal bevolen worden. 

Gelet op het talmen van de beklaagden 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. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke 
aansporing van de veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagden reeds konden overgaan tot het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand en de gezien de aard en omvang van de werken 
voldoende ruime 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. 

Het hof wijst de door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur gevorderde 
rechtsplegingsvergoeding af. Het optreden van deze herstelvorderende overheden, die in 
het algemeen belang een wettelijke opdracht uitoefenen en geen particulier belang 
nastreven, valt niet gelijk te stellen met het optreden van een burgerlijke partij In de zin van 
artikel 162bis Wetboek van Strafvordering. 
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Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van 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 gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren het ingevolge het vonnis van 18 februari 2019 de schuld van de 
beklaagden en aan de 
telastleggingen A en B vast staat. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebled: 

veroordeelt de beklaagde voor de feiten van de telastleggingen A en B samen 
tot een geldboete van 3.000 euro, vermeerderd met 50 deciemen tot 18.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden en verleent de beklaagde gewoon uitstel 
van de tenuitvoerlegging van de straf voor de helft van de geldboete voor een periode van 
drie jaar; 

veroordeelt de beklaagde ,oor de feiten 
van de telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 3.000 euro, vermeerderd met 50 
deciemen tot 18.000 euro en verleent de beklaagde gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging 
van de straf voor de helft van de geldboete voor een periode van drie jaar; 

veroordeelt de beklaagden 
elk tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo 

gebracht op telkens 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 beklaagden en 
elk tot betaling van een bedrag van 50 euro als vergoeding voor de kostprijs van het 

verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en 
elk tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en 
hoofdelijk tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar 

ministerie begroot op 270,36 euro in eerste aanleg en 130,03 euro in beroep; 

op burgerlijk gebied: 

beveelt de beklaagder en tot 
het herstel in de oorspronkelijke toestand van het oerceel aeleaen te 

kadastraal gekend als 
door het verwijderen van alle materieel, materiaal en afval, het verwijderen 

van alle aangelegde verharding en reliëfwijziging en het verwijderen van al le wederrechtelijk 
opgetrokken constructies (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van 
de bouwput met zuivere teelaarde, telkens met de legale verwijdering van alle 
afbraakmaterialen, 

dit binnen een termijn van zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, 
onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per beklaagde per dag vertraging in geval 
van niet-uitvoering 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. 

wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond; 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschrift akte HB OM: 
Dagv. le beklaagde.: 
Dagv. 2e beklaaagde: 

Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 270,36 

€ 36,00 
€ 3,00 

€ 26,48 
€ 26,47 

€ 26,26 

€ 118,21 
€ 11,82 

€ 130,03 

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

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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