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Not.nr. GE.66.L2.001114/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. (RRN 

geboren te op 

handelaar, 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

A. 
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 het perceel gelegen te 

wonende te 
eigendom van 

kadastraal gekend als 
geboren te 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1 o 

a): het optrekken of plaatsen van een constructie; 
b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat; 
c) : het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

op 

meer bepaald zonder vergunning of in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 2 
augustus 2011, 

1. een uitbreiding van de garage te hebben uitgevoerd, 

te 
januarl2011, 

. op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2010 tot 1 

2. een houten berging te hebben opgericht, 
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te op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2011 tot 1 
januari 2013, 

3. verhardingen te hebben aangelegd rondom de woning, de garage en de vijver, 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2012 tot 19 
februari 2015, 

4. een parking in betonstraatstenen te hebben aangelegd langs de straatzijde, 

te op niet nader te bepalen data_ in de periode van 1 januari 2012 tot 1 
januari 2016, 

5. een vrijstaand overdekt terras te hebben aangelegd, 

te op niet nader te bepalen data In de periode van 1 januari 2014 tot 19 
februari 2015. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1, 1 o van de Vlaamse Codex 
Ruimtelij ke Ordening (VCRO). 

8. 
Hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij In strijd met de vergunning hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, .hetzij in geval van schorsing 
van de vergunning, bepaalde handelingen te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden, namelijk, 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

zonder voorafgaande vergunning, het reliëf van de bodem aanmerkelijk te hebben gewijzigd, 
onder meer door de bodem aangevuld te hebben, opgehoogd, uitgegraven of uitgediept te 
hebben waarbij de aard ~f de functie van het terrein wijzigt in strijd met artikel4.2.1., § 1.4°, 

meer bepaald een vijver te hebben aangelegd, 

te , op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2012 tot 19 
februari 2015. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1, 1 o van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO). 
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c. 
Bij inbreuk op artikel 4.2.1.7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zonder 
voorafgaande vergunning een woning te hebben opgesplitst of in een gebouw het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande te hebben gewijzigd, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een 
etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

. wonende te 

kadastraal gekend a Is 
. geboren te op 

meer bepaald in een woning met een woongelegenheld een bijkomende woongelegenheid 
te hebben ingericht in de garage, 

te op niet .nader te bepalen data In de periode van 1 januari 2011 tot 1 
januari 2013. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al.1, 1 o van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 5 juni 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen 
A.l tot en met A.5, Ben C samen tot een geldboete van 3.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 18.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor l.SOO euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 9.000 euro, van de opgelegde geldboete en voor 1 maand en 15 dagen van 
de vervangende gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds 
tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders 
van 25 euro, vermeerderd met lP opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 
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STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op het 
perceel gelegen te kadastraal gekend als 

door het verwijderen van: 
-de uitbreiding van de garage, nl. de achtergelegen woonentiteit, zodat het bouwvolume 
beperkt wordt tot 7,10 m diepte. Deze dient afgewerkt in de zelfde paramentsteen als de rest 
van het gebouw. . 
-de verharding (inclusief vijver/zwembad en parking langs de straatzijde) tot een oppervlakte 
van maximaal 80m2 wordt behouden, conform het vrijstellingsbesluit; 
-de houten berging; 
-het overdekt terras; 
(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.50 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel lastens ten voordele van de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definit ief is. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen 
voormelde termijn, ·ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig 
artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

KOSTEN 

Veroordeelt tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot op 289,80 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
5 juli 2018 door de beklaagde 

- 6 juli 2018 door het openbaar ministerie. 
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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: 

5 j uli 2018 door de advocaat van de beklaagde 
6 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 13 september 2019 (in leidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van meester en na de partijen 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 7 februari 2020. 

Alle conclusies werden tijdig neergelegd en meegedeeld aan de partijen. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 7 februari 2020 in het Nederlands: 

de beklaagde 
meester 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoord igd door 
advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 

advocaat-

2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 5 juni 2018 gedaan op de griffie 
van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden t ijd ig 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 beklaagde ingediende" grievenformulier hoger 
beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald welke 
grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de 
straf en de herstelvordering, meer bepaald de opgelegde hersteltermijn (reden: "Gelet op de 
bewoning door de bejaarde dame welke beklaagde om redenen van menslievendheid in de 
"achtergelegen woonentiteit" achter de garage laat verblijven, verzoekt beklaagde om zelfde 
redenen om een hersteltermijn van 24 maanden, minstens voor wat betreft dit onderdeel van 
de vordering"). · 

Ook in het door het openbaar ministerie ingediende " grievenformulier hoger beroep" wordt 
· bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 

betrekking tot de straf (reden: de door de eerste rechter opgelegde straf is te laag). 
Daarnaast preciseert het openbaar ministerie in de rubriek "Andere" dat het volgberoep 
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aantekent, waardoor het te kennen geeft dat het, binnen de perken van het hoger beroep 
van de beklaagde, tegen het bestreden vonnis dezelfde grieven aanvoert als de beklaagde. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald, ook de grief van de 
beklaagde tegen de beslissing over de herstelvordering. Dat namens de beklaagde in het 
grievenformulier bij de redenen enkel melding wordt gemaakt van de hersteltermijn, doet 
hieraan geen afbreuk. 

2.3 De hoger beroepen van de beklaagde en van het openbaar ministerie zijn 
ontvankelijk, met uitzondering van het hoger beroep van de beklaagde tegen de beslissing 
over zijn schuld aan de telastlegging A.S (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). De 
beklaagde voerde in zijn grievenformulier immers geen grieven aan met betrekking tot de 
schuld aan welke telastlegging ook. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de 
beklaagde de wettigheid van de herstelvordering betwist, ook voor het deel van de 
herstelvordering dat betrekking heeft op de telastlegging A.S. Zoals hierna wordt besproken, 
blijkt uit niets dat de herstelvordering onwettig zou zijn. · 

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 deze bepaling op te 
werpen. 

Als gevolg van de devolutieve werking, voortvloeiende uit de beperkte hoger beroepen, het 
onontvankelijke hoger beroep van de beklaagde met betrekking tot de schuld aan de 
telastlegging A.S en de grieven, is de beslissing van de eerste rechter definitief voor wat 
betreft: 

de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A.l tot en met A.S, Ben C; 
het aanhouden van de burgerlijke belangen. 

3. De eerste rechter vatte de feiten samen als volgt: 

"4. De beklaagde is eigenaar van·een woning aan de tt: 

Volgens het gewestplan " 
ligt het perceel in een agrarisch 
erfdienstbaarheidgebied in functie van de 

" (Koninklijk Besluit van 14 september 1977} 
gebied met overdruk een reservatie en 

weg. 

Naar aanlelding van een klacht over de verbouwing van een garage tot woning ging de politie 
in juli 2013 ter plaatse maar stelde geen proces-verbaal op. Er zou een 
regularisatievergunning aangevraagd worden. 

Op 17 december 2013 verzocht de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het college van 
burgemeester en schepenen een onderzoek in te stellen. 

r--PAGE 01-00001608613-0007-0016-01-01-~ 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2018/NT /770 - p. 8 

... "·~-·~-----· --- - -----------------------

Op 8 juli 2014 weigerde het college van burgemeester en schepenen een 
regularisatievergunning. 

Op 10 februari 2015 mailt hoofd van de technische dienst en gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar naar de schepen : 'Met betrekking tot de 
bouwovertreding te Ik had begrepen dat je eens bij de bewoners ging langs 
gaan. Ondertussen krijg ik opnieuw een schrijven van het parket met een vraag naar een 
stand van zaken (zie bijlage). Indien we geen verder gevolg geven aan dit schrijven dan denk 
Ik dat de zaak gewoon zal geseponeerd worden. 
Ik heb destijds een nota opgesteld om de samenwerking met de politie een beetje te 
structureren (zie bijlage). Ik stel voor om dit te beschouwen als een bouwmisdrijf klasse 
'middel' en de hieraan gekoppelde acties (aangetekende brief/proces-verbaal politie) uit te 
voeren.' 

Op 19 februari 2015 werd door de lokale politie een proces-verbaal opgemaakt voor: 
-het onvergund uitbreiden van een garage; 
-het aanleggen van een vijver; 
-het realiseren van een berging {Sm x 11m) (voorheen paardenstal); 
-het Inrichten van de garage als woonruimte (ca. 6m x 16m}. 

In plaats van een verklaring af te leggen bezorgde de beklaagde op 23 maart 2015 een vooraf 
geschreven verklaring (opgesteld samen met zijn architect) met stukken. 

Op 8 juni 2015 maande de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur de beklaagde aan een 
einde te stellen aan de wederrechtelijke toestand. 

Op 24 november 2015 bleef de beklaagde erbij dat hij enkel verfraaiingswerken en geen 
uitbreidingen uitvoerde. 

Op 8 februari 2016 verzocht de gemeente Wachtebeke de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur een herstelvordering in te leiden. 

Op 19 juli 2016 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel. 

4. De eerste rechter verklaarde de telastleggingen bewezen op grond van de volgende 
overwegingen: 

"5. Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 apri/2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 

De feiten zijn echter, nu onder artikel6.2.1. VCRO, strafbaar gebleven. 

6. De vaststellingen en de foto's In het dossier spreken voor zich. 

De telastleggingen werden overigens ter terechtzitting niet meer betwist en zijn bewezen." 
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5. De beklaagde pleegde de bewezen misdrijven met eenzelfde misdadig opzet, zodat voor 
ze samen slechts een straf moet worden opgelegd (art. 65, eerste lid Strafwetboek). 

De misdrijven die de beklaagde pleegde zijn ernstig: hij richtte zijn perceel in naar eigen 
goeddunken, zonder rekening te houden met de vereisten van een goede ruimtelijke 
ordening. 

De beklaagde heeft nog een blanco strafregister. Dat sommige inbreuken zouden teruggaan 
op een vooraf bestaande toestand kan niet in aanmerking worden genomen als 
verzachtende omstandigheid. 

De hierna bepaalde geldboete is noodzakelijk en passend als maatschappelijke vergelding en 
om de beklaagde ertoe aan te zetten de regels ter bescherming van de ruimtelijke ordening 
voortaan wel strikt na te leven. Deze geldboete koppelen aan de gunst van het uitstel van 
tenuitvoerlegging zou afbreuk doen aan deze doeleinden en getuigen van een al te grote 
mildheid. 

De bewezen verklaarde feiten die zoals hoger gezegd een voortgezet misdrijf vormen, 
werden gepleegd zowel voor als na 31 december 2011 maar voor 1 januari 2017, zodat het 
hof de geldboete verhoogt met 50 deciemen. De hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf zet de beklaagde in voldoende mate aan tot betaling van de opgelegde 
geldboete. 

6. De beklaagde is gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Het hof veroordeelt de beklaagde ook 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, vermeerderd 
met 70 deciemen tot 200 euro (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
en andere bepalingen); 

een bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand (artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017). 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere 
veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van de 
gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen niet 
meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken opgeheven bij 
artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie 

r-- PAGE 01-00001608613-0009-0016-01-01-~ 

L 11 ... 1!1 
lt -

i!)_., _j 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2018/NT /770- p. 10 

van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure· volgens dewelke 
gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, 
betaald en teruggevorderd (85 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit trad in werking 
op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

7.1 De herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, ingediend op 19 
juli 2016, strekt tot het herstel in de oorspronkelijke toestand door het verwijderen van: 

de uitbreiding van de garage, namelijk de achtergelegen woonentiteit, zodat het 
bouwvolume beperkt wordt tot 7,10 meter diepte; 

de verharding (inclusief vijver/zwembad en parking langs de straatzijde) tot een 
oppervlakte van maximaal 80 m2 wordt behouden, conform het vrijstellingsbesluit; 
de houten berging; 
het overdekt terras; (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van 
de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van 
het terrein. 

Bij beslissing van 17 juni 2016 verleende de (toenmalige) Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid (nu: Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering) positief advies voor deze 
herstelvordering. 

7.2 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: 

11Naast 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." 

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 
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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. 

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°, 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 herstelmaatregeL 

In alle geval blijft de evenredigheids-en redelijkheidstaets onverminderd van toepassing: het 
gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de concrete vastgestelde aantasting van de 
ruimtelijke ordening en de maatregel moet redelijk blijven in vergelijking tot de last die dit 
voor de betrokkene 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. 

7.3 Toegepast op deze zaak, is het hof van oordeel dat de herstelvordering niet gesteund is 
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. Wel integendeel, de 
hersteleisende overheid toont met de volgende motivering, die het hof bijtreedt, concreet 
aan dat de gevolgen van de misdrijven niet kennelijk verenigbaar zijn met de goede 
plaatselijke ordening: 

"De geverbaliseerde handelingen werden niet verricht in strijd met een stakingsbevel doch 
zijn strijdig voor het gebied toegelaten bestemmingen. Het inrichten van een woonfunctie in 
een wederrechtelijk uitgebreide garage, het oprichten van een houten bijgebouw en het 
aanbrengen van bijkomende verharding in functie van residentieel wonen, inclusief een 
vrijstaand overdekt terras is immers niet in overeenstemming met de bestemming van 
agrarisch gebied. ( ... ) 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in Titel IV Vergunningenbeleid, Hoofdstuk IV 
afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften. Echter geen van deze 
bepalingen kan toegepast worden op het voorliggend bouwmisdrijf 
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Het beoogde gebruik kan evenmin worden overwogen. De constructie is tevens strijdig met 
de goede plaatselijke aanleg en de principes van goede ruimtelijke ordening. Uit de feiten 
blijkt dat een bestaande garage in volume werd uitgebreid en ingericht als een woning. 
Vanuit de goede ordening van de plaats is het onaanvaardbaar dat er in agrarisch gebied een 
bijkomende zonevreemde woongelegenheid wordt gecreëerd. Indien de oorspronkelijke 
garage beschouwd wordt als een bijgebouw bij de zonevreemde woning, bestaat er evenmin 
een legitieme afwijkingsgrond om een gebouw (niet zijnde woningbouw) in volume meer dan 
te verdubbelen. ( ... ) 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het onacceptabel om in zonevreemde 
context bijkomende gebouwen op te richten ter ondersteuning van deze zonevreemde 
woonfunctie. Dit draagt immers bij tot het verder residentia/iseren van het agrarisch gebied, 
wat uberhaupt niet wenselijk is. In die context kan evenmin de houten berging dieper 
gelegen in het agrarisch gebied worden verantwoord. 

Daarenboven werd ter ondersteuning van de woonfunctie grote delen van het terrein 
verhard. Het gaat hier niet om noodzakelijke toegangen tot het perceel of terrassen met 
beperkte afmetingen. Ook hier wordt de goede ordening van de plaats geschaad. De 
overdreven verharding onttrekt het agrarisch gebied aan haar eigenlijke functie en is in die 
zin storend. 

De schade die door het bouwmisdrijf is berokkend aan de goede ruimtelijke ordening, kan 
slechts worden opgeheven door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand. De 
verwijdering van het gedeelte van de uitbreiding van de garage, (de woonfunctie), het 
houten bijgebouw en de verharding (inclusief het vrijstaand overdekt terras) is dus 
noodzakelijk." 

Eveneens blijkt hieruit dat het betalen van een meerwaarde - zoals de beklaagde in 
ondergeschikte orde voorstelt - niet volstaat als herstelmaatregel, zelfs niet enkel voor de 
houten berging. Uit geen enkel gegeven blijkt dat de houten berging al aanwezig zou zijn 
geweest in 1976. Dat ze een landelijke constructie zou zijn, die zou passen in de landelijke 
omgeving en dat de beklaagde een vergunningsaanvraag zou kunnen indienen in het kader 
van hobbylandbouw, is niet relevant. Hetzelfde geldt voor de - overigens niet bewezen -
bewering van de beklaagde dat de constructie een kolonie vleermuizen zou huisvesten. 

7.4 De beklaagde stelt dat hij niet inziet waarom het herstel zou moeten bestaan in de 
integrale verwijdering van de vijver. Nochtans wordt met de herstelvordering niet de 
volledige verwijdering van de vijver geviseerd, maar wel "het verwijderen van de verharding 
(inclusief vijver/zwembad en parking langs de straatzijde) tot een oppervlakte van maximaal 
80 m2 wordt behouden, conform het vrijstellingsbesluit". 

De bewering van de beklaagde dat de vijver al aanwezig was in 1976, vindt geen steun in 
objectief verifieerbare stukken. Op de luchtfoto die de toestand weergeeft in de periode 
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2008-2011 (zie p. 92 strafdossier) is geen vijver te zien. Op de luchtfoto's daterend van 31 
augustus 2009 en van 2013 en die de beklaagde voegde bij zijn verklaring van 2 maart 2015, 
is evenmin een vijver te zien (zie p. 36 en 37 strafdossier). 

Anders dan de beklaagde voorhoudt, is op de luchtfoto's van Google vanaf 2005 ook geen 
schuur te zien, inmiddels omgebouwd tot houten berging (zie . p. 34 tot en met 36 
strafdossier). De schuur bedoeld in de weigeringsbeslissing van 30 juni 2014 van het college 
van burgemeester en schepenen met een oppervlakte van 5,5 x 14,20 m en waarnaar de 
beklaagde verwijst, slaat niet op de zogenaamde vroegere paardenstal, maar op de garage 
die zich onmiddellijk rechts van de woning bevindt. Dit garagegebouw was oorspronkelijk 
een schuur met een oppervlakte van 5,5 x 6 m, maar werd in 2010 uitgebreid tot een 
bouwvolume van 5,5 x 14,20 m (zie p. 89 strafdossier). 

De beklaagde verwijst verder nog naar een luchtfoto van 1976 waarop de schuur
paardenstal zou te zien zijn. Het strafdossier bevat geen enkele luchtfoto die met zekerheid 
dateert van 1976 en waarop een dergelijke schuur te zien is. 

Uit de beschikbare luchtfoto's (zie p. 34 tot 39 en 92 tot 95 van het strafdossier) blijkt niet 
dat het overdekt terras al werd gebouwd geruime tijd voor de incriminatieperiode van de 
telastlegging A.5 (namelijk 1 januari 2014 tot 19 februari 2015) en in elk geval al aanwezig 
was in de tuin sedert de zomer van 2009. De foto's tonen integendeel aan dat de constructie 
recenter, met name in de loop van 2014-2015 werd opgericht (zie de foto op p. 95 van het 
strafdossier en de foto die de beklaagde neerlegde op de rechtszitting van het hof van 7 
februari 2020). Alleen al om die reden beroept de beklaagde zich ten onrechte op artikel 3 
van het Vrijstellingsbesluit van 14 april 2000 zoals van toepassing tot 30 november 2011. 
Volgens deze bepaling waren pergola's vrijgesteld van vergunning, net als terrassen voor 
zover ze in totaal niet groter waren dan 50 m2

, niet gelegen waren in een voortuinstrook en 
minimum een meter verwijderd waren van de zijdelingse en achterste perceelgrenzen. 

Dat de uitvoering van de verwijdering van de verhardingen tot een maximale oppervlakte 
van 80 m2 conform het Vrijstellingsbesluit niet eenvoudig zou zijn, betekent nog niet dat (dit 
onderdeel van) de herstelvordering kennelijk onredelijk zou zijn. 

7.5 De stedenbouwkundige inspecteur vordert in de herstelvordering de niet-nakoming van 
het bevel tot herstel te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

Nu de beklaagde in het verleden talmde 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 beklaagde ruim de kans geboden werd het herstel uit te 
voeren, maar dat hij verkoos de afloop van deze zaak af te wachten. De hierna uitgesproken 
modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de beklaagde om nu 
effectief zelf tot herstel over te gaan. Rekening houdend met de omvang van de uit te 
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voeren herstelwerken en met het gegeven dat het achtergelegen deel van de garage wordt 
bewoond door een bejaarde dame, voorziet het hof in een hersteltermijn van 24 maanden. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde al kon overgaan tot het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand en de 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 de veroordeelde pas de 
dwangsom zal kunnen verbeuren. 

Terecht machtigde de eerste rechter de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het 
college van burgemeester en schepenen om ambtshalve in de uitvoering van het herstel te 
voorzien wanneer de beklaagden dit niet zelf binnen de gestelde termijn zouden doen (art. 
6.3.4, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, van de artikelen 
aangehaald in de telastleggingen 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: 

Als gevolg van de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de grievenformulieren is het 
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 5 juni 2018 
definitief voor wat betreft de beslissing: 

over de schuld van de beklaagde aan de enige telastleggingen A.1 tot en met A.S, Ben C; 
tot het aanhouden van de burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk, met uitzondering van het hoger beroep van de 
beklaagde met betrekking tot de schuld aan de telastlegging A.S en er ten gronde over 
beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebied: 
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veroordeelt de beklaagde voor de telastleggingen A.l tot en met A.5, B en C 
samen tot een geldboete van 1.500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 9.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeel.t de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd 
met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de financiering van 
het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het 
Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor 
het openbaar ministerie begroot op 263,55 euro in eerste aanleg en 106,52 euro in beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagde om binnen een termijn van 24 maanden na het definitief 
worden van dit arrest het perceel gelegen kadastraal 
gekend als te herstellen het verwijderen van: 

de uitbreiding van de garage, namelijk de achtergelegen woonentiteit, zodat het 
bouwvolume beperkt wordt tot 7,10 meter diepte; 
de verharding (inclusief vijver/zwembad en parking langs de straatzijde) tot een 
oppervlakte van maximaal 80 m2 wordt behouden, conform het vrijstellingsbesluit; 
de houten berging; 
het overdekt terras; 
(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met 
zuivere teelaarde en de legale verwijdering van de afbraakmaterlalen. 

dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de 
nakoming van dit bevel, met een maximum van 150.000 euro; 

machtigt, voor het geval dat het herstel In de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente overeenkomstig artikel 6.4.3, § 
1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tot ambtshalve uitvoering ervan . 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. bekl.: 

Hypoth. lnschr.: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

€ 43,55 
€ 220,00 

€ 263,55 

€ 39,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 2~,52 

€ 106,52 

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

en plaatsvervangend magistraat en in openbare rechtszitting 
van 24 april 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid 
van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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