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~"~'""~",.~.,...,_, ________________________ _ 

Not.nr. 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE BURGEMEESTERVAN DE GEMEENTE 

met kantoren te 

tegen 

1. nr. ÄJ..~ 

2. nr. )!1.5 

met keuze van woonst op het kantoor van meester 

kantoor te 

- eiser tot herstel -

geboren te 

directeur, 

wonende te 

- beklaagde -

op 

met maatschappelijke 

(RRN 

zetel, 

ingeschreven met KBO-nummer 

- beklaagde -

Oorspronkelijk verdacht van: 

advocaat met 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 
te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen 
worden gepleegd; 

De eerste en de tweede, 

Te op de hierna vermelde tiidstippen 

Op het perceel gelegen te gekadastreerd als 
met een globale oppervlakte van 
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eigendom van met maatschappelijke zetel te 
!n KBO nummer ingevolge de akte van aankoop dd. 

10 april 2007, 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zo~ls bepaald bij artikel 4.2.1.1" 
a (het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken : het 
optrekken of plaatsen van een constructie), namelijk: 

in parkgebled en deels in bosgebied het aanleggen van een kasseiwegenis tussen de hoeve 
en de orangerle, het aanleggen van verhardingen rondom de orangerie, de aanleg van een 
paddock, het plaatsen van stalen afsluitingen afgewerkt met matten, het bouwen van 3 
bijgebouwen dienstig als paardenstallen en een betonnen mestopslagplaats; 

I. Tussen 11 april 2007 en 14 oktober 2011, op niet nader te bepalen data, de feiten de 
voortdurende en achtereenvolgende uiting zijnde van eenzelfde opzet, 

te hebben uitgevoerd, 

11. van 14 oktober 2011 tot 10 maart 2015, 

te hebben in stand gehouden, 

De feiten, voor zover gepleegd voor 1 september 2009 strafbaar ingevolge de artikelen 99, 
par 1, 146, 1 "-3", 149 en 204 van het decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke 
Ordening dd. 18 mei 1999. 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, AC1 kamer, besliste bij 
vonnis van 2 mei 2016 op tegenspraak als volgt: 

"Verleent akte aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
van haar vrijwillige tussenkomst. 

VEROORDEELT: 

- eerste beklaagde hoofdens de vermengde feiten van de 
tenlasteleggingen I en 11 tot een geldboete van DUIZEND EUR. 
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Aangezien eerste veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, of tot een gelijkwaardige straf 
die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99 bis van het Strafwetboek, heeft 
opgelopen; 
dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbetering van deze 
veroordeelde te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artlkel1 en 8 der wet van 29 juni 1964, de 
tenuitvoerlegging van de geldboete uitgesproken ten Jaste van eerste veroordeelde, wordt 
uitgesteld voor een·termijn van drie jaar vanaf heden, 
uitgezonderd een effectieve geldboete van 500 EUR, vermeerderd met 50 decimes, zijnde 
3000 EUR, of een vervangende gevangenisstraf van TWEE MAANDEN. 

- tweede beklaagde hoojdens de vermengde feiten van de tenlasteleggingen I en 
IJ tot een geldboete van DUIZEND EUR. 

Aangezien tweede veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of 
tot een geldboete van meer dan vierentwintig duizend euro heeft opgelopen; 
dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbetering van deze 
veroordeelde te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel1 en 8 en 18bis der wet van 29 juni 
1964, de tenuitvoerlegging van de . geldboete uitgesproken ten laste van tweede 
veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van drie jaar vanaf heden, 
uitgezonderd een effectieve geldboete van 500 EUR, vermeerderd met 50 decimes, zijnde 
3000EUR. 

Verplicht eerste en tweede veroordeelde, als bijdrage voor de jinanclering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, tot het 
betalen van een bijdrage van elk 25 EUR, bij toepassing van artikel1 van de wet van 5 maart 
1952, gewijzigd door de wet van 26/06/2000 en de wet van 28/12/2011, vermeerderd met 
50 decimes, en gebracht op elk 150 EUR. 

Verplicht eerste en tweede veroordeelde tot betaling van elk 1/2 van de kosten van het 
geding belopende 171,08 EUR in totaal op heden en, bij toepassing van artikel91 van het KB 
van 28 december 1950, tot een vergoeding van elk 51,20 EUR. 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952 gewijzigd door de wet van 
28/12/2011 elke geldboete van 1000 EUR, vermeerderd wordt met 50 decimes~ zodat elke 
geldboete 6000 EUR bedraagt. 

r--PA GE 01-000015b2800-000~-0017-01-01-~ 

L 
~~ 
~ _j 



Hof van beroep Gent- tiende kamer- 2018/NT/1121- p. 5 

Bepaalt -in hoofde van eerste beklaagde- de duur van de gevangenisstraf waardoor de 
geldboete vervangen kan worden, bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in 
artikel40 van het strafwetboek, op drie maanden voor de geldboete van 10001 - EUR; 

Beveelt dat het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als met een globale 
oppervlakte van 1126 m2 I in zijn oorspronkelijke staat zal hersteld worden, namelijk van de 
wederrechtelijk uitgevoerde werken .vermeld in het proces-verbaal dd. 21 juni 2012 m.n.: 

- de ereatle van een kasseiweg vanaf de straatkant tot achteraan het domein, 
- het aanbrengen van diverse verhardingen bij de Hoeve, 
- de afspanning van een weiland en de creatie van een paddock, 
- het aanbrengen van ijzeren hekwerken aan de Kalmthoutsesteenweg, deels met 

verweving van "matten" dewelke het zicht ontnemen, 
- het oprichten van bijgebouwen achter de Hoeve, 
- het oprichten van een betonnen mestopslagplaats aan de achterkant van de Hoevel 

binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van 
huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in 
het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat het College van Burgemeester en Schepenen, in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer 
gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt het College van Burgemeester en Schepenen de van de herstelling van de plaats 
afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te 
vernietigen op een door hen gekozen p/aatsi 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslag rechter; 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
31 mei 2016 door de beklaagden 
beschikkingen; 
31 mei 2016 nogmaals door de beklaagden 

en 

beklaagde . lasthebber ad hoc voor 
beschikkingen; 

~n 

tegen al de 

~n door de 
tegen al de 

1 juni 2016 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagden 

gebied. 
en tegen al de beschikkingen op strafrechtelijk 
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1.1.2 Het hof van beroep Antwerpen, kamer C4, besliste bij arrest van 31 januari 2018 op 
tegenspraak als volgt: 

"Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 
zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen door ~n door Mr. als 
lasthebber ad hoe van ontvankelijk; 

Verklaart het hoger beroep dat werd aangetekend door mr. rechtstreeks 
namens de beklaagde onontvankelijk wegens gebrek aan hoedanigheid; 

Actualiseert de feiten zoals vermeld onder rubriek 5.; 

Op stratrechteliik gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis wat de schuldigverklaringen betreft van de beklaagden 
en aan de feiten onder tenlasteleggingen I en 11 met betrekking 

tot de heraanleg van de kasseiweg, de verhardingen bij de orangerie, de paddock, de 
afsluiting en de mestopslagplaats en ook wat de straftoemeting betreft, met dien verstande 
dat de bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders voor elk van de beklaagden wordt 
gebracht op 200 euro door verhoging met 70 opdeciemen; 

Stelt vast dat de felten gepleegd werden zowel voor als na 1 januari 2012, doch niet na 31 
december 2016; 

Wat de herstelvordering betreft 

Hervormt het bestreden vonnis als volgt: 

Verklaart de herstelvordering ongegrond voor wat betreft "het aanbrengen van diverse 
verhardingen bij de Hoeve (foto 's 7 en 8}"; 

Stelt vast dat de herstelvordering thans zonder voorwerp is geworden voor wat betreft 
volgende punten: 

- de kasseiwegenis tussen de hoeve en de orangerie, 
- het ijzeren hekwerk In voor- en zijtuin zoals aangeduid op het bouwplan dat deel uitmaakt 

van de door de Deputatie van de Provincie Antwerpen afgeleverde 
regularisatievergunning van 14 juli 2016, 
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- de verharding rondom de orangerie, uitgezonderd het in het rood gearceerde deelzoals 
aangeduid op het bouwplan dat deel uitmaakt van de door de Deputatie van de Provincie 
Antwerpen afgeleverde regularisatievergunning van 14 juli 2016, 

- de berging voor hooiopslag, 
- de tuinberging ("tuinschuur"); 
Verklaart de herstelvordering voor het overige gegrond. 

Beveelt beklaagden hoofdelijk de plaats In de oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen 
impliceert het herstel in de oorspronkelijke toestand van volgende wederrechtelijk 
uitgevoerde werken: 

- de afspanning van een welland en de creatie van een paddock; 
- het aanbrengen van een ijzeren hekwerk rondom het gehele domein, met uitzondering 

van het ijzeren hekwerk in voor- en zijtuin zoals aangeduid oo het bouwplan dat deel 
uitmaakt van de door de Deputatie van de ProvinciE afgeleverde 
regularisatievergunning van 14 juli 2016; 

- het oprichten van bijgebouwen achter de Hoeve, met uitzondering van de tuinberging 
("tuinschuur") en van de inmiddels reeds verwijderde berging voor hooiopslag; 

- het oprichten van een betonnen mestopslagplaats aan de achterkant van de hoeve; 
- het in het rood gearceerde deel van bij de orangerie aangelegde terras zoals aangeduid op 

het bouwplan dat deel uitmaakt van de door de Deputatie van de Provincie Antwerpen 
afgeleverde regularisatievergunning van 14 juli 2016; 

binnen de termijn van 1 jaar ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 
arrest; 

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen 1 jaar na het in kracht van gewijsde gaan van 
huidig arrest in de vorige staat wordt hersteld zoals hiervoor gezegd, dat de 
stedenbouwkundige inspecteur, het college van burgemeester en schepenen, ambtshalve in 
de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de beklaagden; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 
afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te 
verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd 
met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 
van een staat, opgesteld door de overheid die het arrest uitvoert, of begroot en uitvoerbaar 
verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank; 

Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 
voldaan, hoofdelilk tot betaling aan het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag 
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volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest 
vooraf werd betekend; 

De kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten Jaste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de overige kosten van de strafvordering en de 
herstelvordering In beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 339,52 euro." 

1.1.3 Het Hof van Cassatie, 2e kamer, besliste bij arrest van 13 november 2018 
(P.18.0203.N) op tegenspraak als volgt: · 

"Het Hot 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de herstelvordering met 
betrekking tot 1) de afspanning van een welland en de ereatle van de paddock, 2) het 
aanbrengen van een ijzeren hekwerk rondom het gehele domein, met uitzondering van het 
ijzeren hekwerk In voor- en zijtuin zoals aanaeduld op het bouwplan dat deel uitmaakt van de 
door de Deputatie van de Provincie afgeleverde regularisatievergunning van 14 
juli 2016, en, 3} het oprichten van de betonnen mestopslagplaats aan de achterkant van de 
hoeve. 

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 

Veroordeelt de eisers tot drie vierden van de kosten van hun cassatieberoep. 

Houdt de beslissing over de overige, kosten aan en laat die over aan de rechter op verwijzing. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Bepaalt de kosten op 524,94 euro, waarvan 260,59 euro verschuldigd is." 

1.2 Op de rechtszitting van 11 april 2019 legde het hof overeenkomstig artikel 152, § 1 en 
209bis, zevende lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast en bepaalde de 
rechtsdag op donderdag 10 oktober 2019. 

Alle conclusies werden tijdig neergelegd. 

1.3 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 10 oktober 2019 in het Nederlands: 
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- de beklaagden en de lasthebber ad hoc van 
van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
kantoor te 

- het openbaar ministerie In zijn vordering bij monde van 

in hun middelen 
advocaat met 

advocaat-generaal, 

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

Met ingang van 1 maart 2018 nam de burgemeester en de gemeentelijk stedenbouwkundig 
inspecteur van een gemeente of stad de taken en de bevoegdheden over die ervoor werden 
waargenomen door het college van burgemeester en schepenen in het kader van de titel VI 
Handhaving van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zetten zij op grond van artikel 
7.7.5 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de herstelvordering voort die door het college 
van burgemeester en schepenen werden ingeleid bij het openbaar ministerie. De 
burgemeester van de gemeente zet in deze zaak aldus van rechtswege de 
herstelvordering voort die door het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente werd ingeleid bij het openbaar ministerie. 

2. De saisine van het hof is op grond van het vermelde arrest van het Hof van Cassatie 
beperkt tot de beslissing over de herstelvordering met bet rekking tot: 
1) de afspanning van een weiland en de creatie van de paddock, 
2) het aanbrengen van een ijzeren hekwerk rondom het gehele domein, met uitzondering 
van het ijzeren hekwerk in voor- en zijtuin, zoals aangeduid op het bouwplan dat deel 
uitmaakt van de door de deputatie van de provincie afgeleverde 
regularisatievergunning van 14 juli 2016 en, 
3) het oprichten van de betonnen mestopslagplaats aan de achterkant van de hoeve. 

3.1 De beklaagden werpen op dat de vermelde constructies van vergunning vrijgesteld 
waren op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2000 tot bepaling van 
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (sinds 23 februari 
2017: besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen 
waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is; ook gekend en hierna vermeld als: 
Vrijstelllngenbesluit). 

Voor het hof vragen zij de herstelvordering voor wat betreft de metalen afsluitingen, d~ 
afspanning/ paddock en de mestopslag af te wijzen als ongegrond, minstens als kennelijk 
onredel ijk. In ondergeschikte orde vragen zij een hersteltermijn van achttien maanden te 
bepalen. 

3.2 Volgens de beklaagden vallen de metalen afsluitingen onder artikel 2.2.5° 
Vrijstellingenbesluit. De paddock valt volgens hen onder artikel 2.1.6° en de betonnen 
mestvaalt onder art ikel 3.1.1ZO van dit besluit. 
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·- --···-··------------------------

4. Artikel1.3 Vrijstellingenbesluit bepaalt: "De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, 
voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van gewestelijke, 
provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, of met de uitdrukkelijke 
voorwaarden van omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen." 

Tot 29 september 2016 luidde deze bepaling als volgt: "De bepalingen van dit besluit zijn van 
toepassing, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met . de voorschriften van 
gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, of met de 
uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen." 

Op grond van het koninklijk beslult van 3 oktober 1979 houdende vaststelling van het 
gewestplan zijn de betrokken percelen deels gelegen In parkgebied en 
bosgebied. 

5. De weiden met paddock, die voorwerp waren van de (regularisatie)aanvraag werden 
uitdrukkelijk niet vergund door de regularisatievergunning van 14 juli 2016 van de deputatie 
van de provincie gezien deze beslissing hierover stipuleert: 

"Een vergunning wordt verleend overeenkomstig de in rood aangepaste plannen en onder de 
volgende voorwaarden: 

- Vergunning wordt verleend overeenkomstig de voorgebrachte plannen voor het verbouwen 
van de hoeve en orangerie, inclusief de noodzakelijke toegangswegen. 
- Geen vergunning wordt verleend voor de paardenstallen, bijgebouwen, paddock, 
mestopslag, afsluiting en bijkomende verhardingen, zoals in rood aangeduid op de plannen." 

De vermelde beslissing van de deputatie is definitief. 

De beslissing van 14 juli 2016 van de deputatie besluit met betrekking tot de 
afsluiting, verhardingen, paddock en bijgebouwen dat deze niet zijn vrijgesteld van 
vergunning, op grond van de volgende pertinente overwegingen: 

"De afsluiting komt niet in aanmerking voor vrijstelling van vergunning omdat deze dient 
gelegen te zijn op maximum 30m van een woning. Dit is niet het geval bij de aanvraag. 

De hoogte van de bijgebouwen is volgens het Vrijstellingenbesluit beperkt tot 3,5m. De 
oppervlakte van het totaal aan bijgebouwen moet beperkt blijven tot 40m2

• Dit is niet het 
geval voor de bijgebouwen van de aanvraag. De stallingen hebben op zich al een oppervlakte 
van 115m2

• 

De verhardingen en paddock kunnen maar worden vrijgesteld van vergunning met een 
oppervlakte van 80m2 per goed. In de aanvraag wordt deze oppervlakte ruim overschreden." 
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6. De vrijstelling van vergunning (voorheen stedenbouwkundige, thans 
omgevingsvergunning) overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Vrijstellingenbesluit geldt op 
grond van artikel 2.2 enkel voor zover de bewuste handelingen volledig worden uitgevoerd 
binnen een straal van 30 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte 
residentiële woning of bedrijfswoning. Dit is in deze zaak helemaal niet het geval. zodat de 
ingeroepen vrijstelling niet geldt: de houten afsluitingen en het mestvaalt situeren zich niet 
in een straal van 30 meter van een woning, zoals voormeld. 

Dat de ruimte tussen de kasteelhoeve en de orangerie reeds ten tijde van het kasteel 
in 1969 gebruikt werd als weide, dat er zich op het perce~l altijd al weilanden 

bevonden en dat er in elk geval altijd sprake is geweest van omheinde weilanden, doet geen 
afbreuk aan de voorgaande vaststelling, noch brengt het mee dat er geen vergunningsplicht 
geldt. De extensieve interpretatie van het begrip paddock als een omheinde weide volgt het 
hof niet. Deze interpretatie beantwoordt ook niet aan de concreet bestaande toestand. De 
vermelde omzendbrief doet evenmin afbreuk aan het feit dat niet voldaan is aan de 
vrijstellingscriteria. 

Artikel 5.1.2" Vrijstellingenbesluit is evenmin van toepassing gezien dit slaat op 'land- en 
tuinbouw', wat hier niet het geval is. 

7. De niet-vergunde mestvaalt is geen voorlopige opslag van afvalstoffen op hun plaats van 
productie zoals voorzien in artikel 3.1.1ZO ' Vrijstellingenbesluit: een meststof is geen 
afvalstof. Aldus beroepen de beklaagden zich ten onrechte op deze vrijstellingsgrond. De 
ingeroepen vrijstelling van vergunning werd ook al getoetst door de overheid die definitief 
besliste over de vergunningsaanvraag en de vergunning van de mestvaalt werd uitdrukkelijk 
en op weloverwogen wijze geweigerd. 

Bovendien overschrijden alle niet-overdekte constructies op het domein ruimschoots een 
gezamenlijke oppervlakte van 80 m2, zodat de vrijstelling hoe dan ook niet kan gelden, ook 
niet met betrekking tot de mestvaalt. 

8. De metalen · afsluitingen betreffen stalen hekwerk aan de straatkant over een diepte van 
150 meter, tussen de twee eigendommen, afgewerkt met matten. Voor deze afsluitingen 
werd nooit een vergunning bekomen. 

Deze afsluitingen bevinden zich niet in een zijtuin of achtertuin, zoals ook visueel aan de 
hand van de foto's in het dossier is vast te stellen, zodat de vrijstelling op grond van artikel 
2.1.5" Vrijstellingenbesluit niet kan gelden. 

Deze metalen afsluitingen zijn bovendien niet vrijgesteld op grond van artikel 2.1.5° en 2.1.6° 
Vrijstellingenbesluit gezien deze niet volledig gelegen zijn binnen een straal van 30 meter 
van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële woning of bedrijfswoning. 
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Zoals hiervoor vermeld zijn de vrijstellingen op grond van artikel 5.1.2° Vrijstellingenbesluit 
niet toepasselijk. 

9. Artikel 2.2.5° Vrijstellingenbesluit zoals van toepassing tijdens de bewezen feiten, 
bepaalde dat om in aanmerking te komen voor vrijstelling de handelingen niet gesitueerd 
waren in ruimtelijk kwetsbaar gebied, wat parkgebied en bosgebied zijn. Sinds 28 februari 
2014 is op grond van de wijzigingen door het besluit van 17 januari 2014 van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van diverse artikelen en tot invoering van artikel 5.2, 8.4 en 8.5 in het 
besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor 
geen stedenbouwkundige vergunning nodig parkgebied uitgezonderd van deze voorwaarde 
van artikel 2.2.5° Vrijstellingenbesluit. Actueel kan in parkgebied de vrijstelling op grond van 
artikel 2.2.5° Vrijstellingbesluit dus gelden, doch in casu is niet aan de voorwaarden voor de 
vrijstelling voldaan gezien de handelingen, zoals bij herhaling vermeld, niet volledig gelegen 
zijn binnen een straal van 30 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte 
residentiële woning of bedrijfswoning. 

10.1 De eiser in herstel formuleerde bij besluit van 21 juni 2012 een herstelvordering 
strekkende tot het herstel in de oorspronkelijke toestand. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (thans: Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering) verleende op 21 maart 2013 positief advies over de 
herstelvordering, zodat voldaan is aan de ontvankelijkheidsvoorwaarde van artikel 6.3.10, §1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

10.2 Artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd opgeheven sinds 1 maart 
2018. Vanaf die datum bepaalt artikel 6.1.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 

"Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde 
overheid, een meerwaarde te betalen en/ of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/ of 
de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat 
gebeurt, met inachtneming van de volgende rangorde: 
1 o als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 
ordening, het betalen van een meerwaarde; 
2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 
bouw- of aanpassingswerken; 
3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschillende herstelmaatregelen 
gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in het eerste lid. Het bevolen 
herstel dekt steeds de volledige illegaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door 
stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn." 
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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 artikel1 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°, 2° en 
3°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening toont aan dat de omvang van de schade aan de 
plaatselijke ruimtelijke ordening, nog meer dan de overtreding zelf, bepalend is voor de 
keuze van de herstel maatregel. 

In beide gevallen blijft de evenredigheids- en redelijkheidstaets 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 
van het misdrijf kennelijk niet verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening volstaat 
om het eventueel te bevelen herstel naar recht te verantwoorden. 

10.3 Artikel 7.7.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de strafrechter de 
herstelvordering die regelmatig bij hem aanhangig is gemaakt en die gegrond is op 
instandhouding, nog steeds kan inwilligen als de beklaagden hieraan schuldig worden 
bevonden en deze instandhouding op het ogenblik van de uitspraak een stedenbouwkundige 
inbreuk uitmaakt als vermeld in artikel 6.2.2, 1 o Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat 
het geval is voor instandhouding in parkgebied en bosgebied, zijnde ruimtelijk kwetsbaar 
gebied. Artikel 6.2.2, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt immers dat de 
instandhouding van de illegale gevolgen van de misdrijven vermeld in artikel 6.2.1, eerste lid 
(nl. het oprichtingsmisdrijf) bestraft worden met een exclusieve bestuurlijke geldboete, voor 
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zover die gevolgen zich situeren in kwetsbaar gebied, zodat deze handelingen een 
stedenbouwkundige inbreuk uitmaken. 

De herstelvordering steunt overigens ook op de bewezen telastlegging t de 
oprichtlngsmisdrijven. 

10.4 De eiser in herstel vordert in de op 19 juli 2019 ter griffie neergelegde conclusie, die 
mee de herstelvordering tJitmaakt, het herstel In de oorspronkelijke toestand door het 
verwijderen van: 

-de afspanning van het weiland en de paddock; 
- het ijzeren hekwerk rondom het gehele domein, met uitzondering van het ijzeren hekwerk 
in voor- en zijtuin zoals aangeduid op het bouwplan dat deel uitmaakt van de door de 
deputatie van de provincie verleende regularisatievergunning van 14 juli 2016; 
-de betonnen mestopslagplaats aan de achterkant van de hoeve (de mestvaalt). 

De eiser in herstel vordert de verbeuring van een dwangsom bij niet naleving van de 
opgelegde herstelmaatregelen binnen de bepaalde termijn, evenals de machtiging tot 
ambtshalve uitvoering van het herstel na het verstrijken van de hersteltermijn. 

De herstelvordering is wat betreft een goede plaatselijke ordening voldoende concreet 
gemotiveerd door onder meer de vermelding dat de houten omrastering dient ter 
afspanning van een weiland en ter creatie van een paddock wat niet strookt met de 
omstandigheid dat binnen parkgebieden slechts die werken zijn toegelaten die strikt 
noodzakelijk zijn voor de openstelling, het behoud, de verfraaiing en/of de aanleg van het 
park. De eiser in herstel verwijst daarbij naar artikel 14 Gewestplanbesluit. Artlkel14.4.4 van 
het koninklijk besluit van 28 december 1972 bepaalt over de parkgebieden dat deze In hun 
staat bewaard worden of bestemd zijn om zodanig ingericht te worden dat ze, in de al dan 
niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen. De eiser in herstel wijst 
terecht op het feit dat in casu de omheining en de paddock enkel een private recreatie dient, 
wat niet rijmt met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. 
Verder wordt overwogen dat de proliferatie aan bijgebouwen, afsluitingen en verhardingen 
in parkgebied de tenuitvoerlegging van de gewestplanbestemming verhinderen en dat I/een 
en ander'' leidt tot een druk en dens bebouwd terrein dat moeilijk 111eesbaar'' is en de groen·e 
belevingswaarde van de site manifest verstoort. Ook wordt gewezen op de verstoring van de 
inbedding in een ruimere omgeving, nu de site is ingebed in een vrij ongerept bosgebied, 
waardoor een dens bebouwd 11ei/and" in het bosgebied de kenmerken ervan ten stelligste 
verstoort en er sprake is van een ontoelaatbare visuele hinder voor de ruimere omgeving. 
Anders dan de beklaagden voorhouden hebben de handelingen een ingrijpende ruimtelijke 
Impact, die bovendien niet strookt met de (sociale) functie van een parkgebied. 

De eiser In herstel toont bijgevolg aan dat de gevolgen van het misdrijf dermate drast isch en 
ingrijpend zijn voor de goede plaatselijke ordening, dat enkel het herstel in de 
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oorspronkelijke toestand als herstelmaatregel mogelijk en passend is. Een meerwaarde als 
herstelmaatregel zou niet leiden tot herstel van de goede plaatselijke ordening. 

Er is geen reden om de herstelvordering overeenkomstig artikel 159 Grondwet buiten 
toepassing te laten. 

De last voor de beklaagden die verbonden is aan de verplichting tot herstel raakt enkel hun 
private recreatiemogelijkheden en weegt helemaal niet op tegen het voordeel van het 
herstel voor de ruimtelijke ordening in het algemeen belang. 

10.5 De burgemeester van de gemeente vordert in de herstelvordering de niet-
nakoming van het bevel tot herstel te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

Gelet op het talmen van de veroordeelden in het verleden om tot het herstel over te gaan, 
wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De dossiergegevens tonen aan dat de veroordeelden ruim de kans geboden werd 
het herstel uit te voeren, doch dat zij verkozen de afloop van deze zaak af te wachten. 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 veroordeelden reeds konden overgaan tot het herstel van 
de plaats in de oorspronkelijke toestand en de 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 de veroordeelde pas 
de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

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: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

binnen de perken gesteld door het arrest van 13 november 2018 van het Hof van Cassatie, 
ten gronde beslissend over de herstelvordering: 
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wijzigt het beroepen vonnis voor zover beroepen en voor zover aanhangig bij het hof als 
volgt: 

beveelt het herstel in de oorspronkelijke toestand van het perceel gelegen te 
gekadastreerd als 

door het verwijderen vam 

- de afspanning van het weiland en de paddock; 

en 

·- het ijzeren hekwerk rondom het gehele domein, met uitzondering van het ijzeren hekwerk 
in voor- en zijtuin zoals aangeduid op het bouwplan dat deel uitmaakt van de door de 
deputatie van de provincie verleende regularisatievergunning van 14 juli 2016; 
- de betonnen mestopslagplaats aan de achterkant van de hoeve (de mestvaalt), 

telkens met de legale verwijdering van alle afbraakmaterialen van het terrein en dit binnen 
een termijn van acht 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 niet-uitvoering 
van het arrest binnen de gestelde termijn; 

machtigt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester 
van de gemeente overeenkomstig artikel 6.4.3, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening tot ambtshalve uitvoering ervan; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van de 
kosten voor de procedure voor het hof van beroep te Gent, voor het openbaar ministerie 
begroot op 74,01 euro. 
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Kosten beroep: 
Dagv. 

Dagv. (lah): 
Dagv. eiser tot herstel: 

€ 24,05 
€ 25,91 
€ 24,05 

€ 74,01 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, en de 
raadsheren en en in openbare rechtszitting van 24 
januari 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

, advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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