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2021/PGG/3331- 2022/ VJll/214 

Not.nr. DE.66.L4.015004/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

geboren te oo 

wonende te 

- beklaagde -

. (ON 
met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

1, (RRN 

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

), 

"optrekken of plaatsen van cons tructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, 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, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand 
gehouden, 
namelijk een open constructie te hebben opgericht, bestaande uit buizen en lamellen, in 
strijd met het Bijzonder Plan van Aanlea. 
op een perceel aeleaen te . kadastraal aekend als 

in eigendom toebehorend aan de 
met onderneminnr;n11rnmer en maatschappelijke zetel te 

ingevolge akte van aankoop dd. 02.12.1992, verleden voor 
notaris te 
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

Te in de periode van 1 september 2016 tot en met 20 september 2016 
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>'.'<·--- --------------------

door 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 15 november 2021 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt eerste beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE van 4.000,00 EURO, zijnde 
een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (xB); 

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; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
{zijnde 250,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen (xB) en gebracht op 2.000,00 euro} 
van de opgelegde geldboete voor een periode van 3 jaar. 

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. 

Biidragen - 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; 
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2. 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 501 00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

veroordeelt eerste 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. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt tweede beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE van 4.000,00 EURO, 
zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (xB); 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
(ziinde 250,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen (x8) en gebracht op 2.000,00 euro) 
van de opgelegde geldboete voor een periode van 3 jaar. 

wijst tweede 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. 

Biidragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrog 
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 tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - p.S 

Kosten 

besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

veroordeelt tweede 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. 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofde/ijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 322,67 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering van de burgemeester van de 
toelaatbaar en gegrond; 

beveelt aan en het herstel in 
oorspronkelijke staat, meer concreet de volledige verwijdering van de niet vergunde 
constructie bestaande uit buizen en lamellen (pergola); 

bepaalt ten aanzien van beide beklaagden de termijn voor de uitvoering van de 
werken op zes maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen; 

zegt voor recht dat elke beklaagde een dwangsom van 50 euro zal verbeuren per dag 
vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te rekenen vanaf het verstrijken 
van een termijn van zes maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben 
verkregen, wat geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk 
Wetboek; 

zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 6.3.6 VCRO de gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur of de burgemeester van 
onmiddellijk met een beveiligde zending ervan op de hoogte brengen als zij de 
opgelegde herstelmaatregel vrijwillig hebben uitgevoerd; 

zegt dat de gemeente/ijk stedenbouwkundig inspecteur van of de 
burgemeester van indien de veroordeelden in gebreke blijven om 
de bevolen herstelmaatregel binnen de gestelde termijn vrijwillig uit te voeren, zelf in 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - p. 6 

de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig art. 6.3.4 §1, op kosten van de 
veroordeelden. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

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

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
15 december 2021 door de beklaagde 
15 december 2021 door de beklaagde 
20 december 2021 door het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden. 

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: 

15 december 2021 door de raadsman van de beklaagde 
15 december 2021 door de raadsman van de beklaagde 
20 december 2021 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 30 juni 2022 (inleidingszitting) legde het hof bij toepassing van de 
artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast 
en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 18 november 2022. 

Enkel voorde werd een conclusie neergelegd en dit gebeurde tijdig. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 18 november 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagde 

- de beklaagde 
door meester 
kantoor te 

in haar middelen van verdediging, in persoon, 

in haar middelen van verded iging, vertegenwoordigd 
voor meester beiden advocaat met 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 15 november 
2021 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 vonn is 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 
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2.2 De advocaat van de beklaagde duidde in het grievenformulier 
nauwkeurig de herstelvordering als grief aan. Hetzelfde gebeurde voor de beklaagde 

Het openbaar ministerie bepaalde in het grievenformulier tegen de beide beklaagden de 
strafmaat als nauwkeurige grief. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en 
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 de voormelde bepal ing 
op te werpen. 

De devolutieve werking van de verklaringen van beroep en de grieven, heeft tot gevolg dat 
de beklaagden op grond van het vonnis van 15 november 2021 definit ief schuldig zijn aan de 
enige telastlegging. De saisine van het hof is beperkt tot de strafmaat en de ermee 
samenhangende beslissingen en de beslissing over de herstelvordering. 

3. Het openbaar ministerie vorderde voor het hof de bevestiging van de opgelegde straffen. 
Ook de beklaagden zelf vroegen de bevestiging van de straffen. 

De door de eerste rechter aan elke beklaagde opgelegde geldboete is inderdaad passend om 
hen ertoe aan te sporen voortaan de stedenbouwkundige regels strikt na te leven. Kwalijk is 
voora l dat de beklaagden ondanks de weigering van de ingediende regularisatievergunning 
door zowel de gemeentelijke als provinciale bevoegde overheid, bleven volharden in de 
inbreuk. Het hof verwijst ook naar de overwegingen van de eerste rechter onder 
randnummers 2 en 3 van het beroepen vonnis. 

De eerste rechter mocht in het voordeel van de beklaagden rekening houden met hun 
gunstige strafregisters, om een deel van de geldboete met de gunst van het uitstel van de 
tenuitvoerlegging ervan op te leggen. De rechtspersoon is in de voorwaarden daartoe gezien 
deze nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van 24.000 euro of meer en het hof geen 
geldboete van meer dan 120.000 euro oplegt of een gelijkwaardige straf die in aanmerking 
genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis St rafwetboek. De natuurlijke persoon is 
eveneens in de voorwaarden daartoe, gezien deze nog niet werd veroordeeld tot 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gel ijkwaardige straf die in 
aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek en het hof geen 
veroordel ing tot een gevangenisstraf oplegt. De door de eerste rechter voorziene 
proeftermijn is passend en voldoende. 
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De eerste rechter heeft elke geldboete echter ten onrechte met 70 deciemen verhoogd. De 
fe iten situeren zich immers voor 1 januari 2017, zodat de geldboete te lkens met 50 
deciemen moet worden vermeerderd. 

4. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten in beroep. 

Als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf is elke beklaagde gehouden 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 telkens 200 euro, 
en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk beslu it van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten in hoger beroep met 10 %. 

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 beta len van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de jurid ische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 
oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

5.1 De herstelvordering van de burgemeester van werd bij brief van 10 
februari 2020 bij het parket aanhangig gemaakt. De vordering strekt tot het herstel in de 
oorspronkelijke staat door afbraak van de pergolaconstructie. Bij beslissing van 17 januari 
2020 verleende de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een positief advies (art. 
6.3.10, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). De aanhangig makende dagvaarding werd 
ingeschreven onder nummer van het kantoor Rechtszekerheid 
te (art. 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

5.2 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: 
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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 il/egaliteit 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 
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 °1 2° en 
3°, Vlaamse Codex Ru imtelijke Ordening toont aan dat de omvang van de schade aan de 
plaatselijke ruimtel ijke ordening, nog meer dan de overtreding zelf, bepalend is voor de 
keuze van de herstelmaatregel. 

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

5.3 De visuele hinder van de constructie ingevolge de hoogte gezien de geringe afstand tot 
de perceelsgrens, is nog steeds een draagkrachtig motief voor de noodzaak tot het uitvoeren 
van het herstel. Dat de constructie als pergola een open structuur heeft en geen zwaar en 
gesloten uiterlijk heeft, doet daar immers niets aan af. 

Dat de naastgelegen buur zelf recent een luifel plaatste voor houtopslag achteraan zijn 
perceel, hij zelf een betonnen pergola heeft staan in zijn tuin en zijn perceel achteraan voor 
80% zou volgebouwd zijn, verandert niets aan die visuele hinder van de bewuste constructie 
van de beklaagden en vertoont geen relevantie voor de beoordeling van de redelijkheid van 
de herstelvordering. Hetzelfde geldt voor de schaduwhinder. Het is niet omdat de buur zelf 
·parasols op zijn terras plaatste, dat hij dan maar de schaduw door de bewuste constructie 
voor lief moet nemen. Dat de schaduw van de pergola van de beklaagden slechts beperkt 
zou zij n, in vergelijking met andere elementen die schaduw werpen, is evenmin relevant en 
brengt niet mee dat de constructie in haar huidige vorm aldus beantwoordt aan een goede 
ruimtel ijke ordening. 

De vergunningsverlenende overheden hebben bij de beoordeling van de 
regularisatieaanvraag de constructie in haar huidige vorm niet verenigbaar geacht met een 
goede ruimtelijke ordening. 

De goede ruimtelijke ordening zal niet voldoende hersteld worden door het betalen van een 
meerwaarde. De onaanvaardbare visuele hinder door de te hoge constructie bl ijft dan 
immers bestaan. De meerwaarde als vorm van herstel mag niet dienen om het door de 
beklaagden gecreëerde voldongen feit te honoreren. 

Uit de dossiergegevens volgt nochtans dat een herstel van de plaats om een goede 
ruimtelijke ordening te realiseren, wel kan bereikt worden door het uitvoeren van bouw- en 
aanpassingswerken aan de constructie door het verlagen van de hoogte (hoogst e punt) van 
de pergola tot maximaal de hoogte van de gemeenschappelijke muur met de rechterbuur op 
het laagste punt van deze muur. Deze vorm van herstel volstaat kennelijk om de plaatselijke 
ordening te herstellen. 

Uit de overwegingen van de weigeringsbeslissingen van respectief 16 oktober 2017 en 1 
maart 2018 van respectief het col lege van burgemeester en schepenen van 

en de deputatie volgt immers dat de weigering in essentie steunt 
op de te hoge constructie, die op het laagste punt 1,45 meter en op het hoogste punt 2,60 
meter boven de scheidingsmuur uitsteekt, wat ook zichtbaar is op de al vermelde foto's. Het 
is deze overschrijding in de hoogte van de scheidingsmuur die zorgt voor de visuele hinder 
en toegenomen schaduwvorming bij de buren. 
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De constructie zelf werd door de vergunningsverlenende overheden omschreven als een 
open structuur die geen zwaar en gesloten uiterlijk heeft en die werd opgericht in esthetisch 
en bouwfysisch verantwoorde materialen (stuk 50) of ook als "een niet ruimtelijk zware 
constructie met open lamellen" (stuk 54). De visuele impact door de korte inplanting nabij de 
perceelsgrens is duidelijk enkel een gevolg van de overschrijding in de hoogte van de 
scheidingsmuur en geen gevolg van de aard, de vorm en het uitzicht van de constructie, 
zodat het uitvoeren van bouw- en aanpassingswerken kennelijk zal leiden tot herstel van de 
goede ruimtelijke ordening, waarbij een mogelijk nadeel van de constructie voor de buren in 
de vorm van lichtinval en schaduwvorming verdwijnt. Een meer vergaande vorm van herste l, 
namelijk de volledige afbraak van de constructie, zou kennelijk onredelijk zijn in verhouding 
tot de goede ru imtelijke ordening en zou niet in redelijke verhouding staan tot de lasten en 
kosten die dergelijk herstel voor de beklaagden zou veroorzaken. Het hof laat de 
herstelvordering wat dat betreft dan ook buiten toepassing. 

5.4 Gelet op het talmen van de beklaagden in het verleden om tot het volledig herstel over 
te gaan en het voortschrijden van de inbreuken, is de verbeurte van een dwangsom 
noodzakelijk 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 of over te laten gaan. Een vrijwillige uitvoering van de opgelegde 
herstelmaatregelen verdient vanuit het oogpunt van het algemeen belang de voorkeur, 
gezien een ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregelen kosten voor de gemeenschap 
veroorzaakt, waarbij er geen enkele zekerheid bestaat over de recuperatie van deze kosten. 

De beklaagden krijgen een hersteltermijn voora leer de dwangsom verbeurt, terwijl de 
hersteltermijn pas loopt vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. De lange tijd 
sedert dewelke de beklaagden reeds vrijwillig konden overgaan tot het volledig herstel van 
de plaats in de oorspronkelijke toestand en de gezien de aard en omvang van de werken 
voldoende ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen 
reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een 
zekere termijn te bepalen waarna zij pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 

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, moet voldoende hoog zijn om de beklaagden aan te zetten tot vrijwillig herstel. 

Er is geen grond om een maximum voor de te verbeuren dwangsom te bepalen, gezien dit in 
casu de effectiviteit van de dwang die moet uitgaan van een dwangsom zou beperken, wat 
nodeloze uitvoeringskosten voor de gemeenschap zou veroorzaken. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 



Hof van beroep Gent- tiende kamer - ·p.12 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de art ikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- 38, 40, 50, 66 en 100 Strafwetboek, 
- 1, 8, § 1 en 18bis, Probatiewet. 

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 15 november 2021 vaststaat dat elke 
beklaagde schuldig is aan de enige telastlegging. Ook de beslissing om de burgerl ijke 
belangen aan te houden is definitief. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

op strafgebied: 

bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beslissingen over de straf, met de enkele wijzigingen 
dat elke geldboete te verhogen is met 50 deciemen tot 3.000 euro, de vergoeding voor de 
kostprijs van het verloop van de strafprocedure 52,42 euro bedraagt en de bijdrage aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 24 euro bedraagt; 

veroordeelt de beklaagden :n 1oofdelijk tot 
betaling van de kosten van de strafvordering in beroep, voor het openbaar ministerie 
begroot op 150,65 euro; 

betreffende de herstelvordering: 

wijzigt het beroepen vonnis als volgt: 

beveelt de beklaagden om aan het pand kadastraal 
gekend als afdeling bouw- en aanpassingswerken uit te voeren, 
namelijk het verlagen van de dakhoogte van de pergolaconstuctie opgericht aan de 
achtergevel van dit pand, tot maximaal de hoogte van het laagste punt van de 
scheidingsmuren met de naast gelegen percelen langs beide zijden en door het legaal 
afvoeren van de hieruit eventueel voortkomende afvalmaterialen, dit alles binnen een 
termijn van een jaar nadat dit arrest kracht van gewijsde heeft, onder verbeurte van een 
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dwangsom van 100 euro per dag vertraging in nakoming van dit bevel lastens elke 
beklaagde; 

machtigt overeenkomstig artikel 6.3.4, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
de burgemeester van ~n de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
tot ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregel. 



Hof van beroep Gent - tiende kamer 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. beklaagden: 

+ 10% : 

Totaal: 

·p. 14 

€ 30,00 
€ 9,00 

€ 70,00 
€ 27,95 

€ 136,95 
€ 13,70 

€ 150,65 

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 december 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




