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Not.nr. GE.66.RW.200028/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 60S 

2. nr. frb 

verdacht van: 

geboren te op 

(zelfstandig) slager 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te op 

zelfstandig helpster slagerij, 

wonende te 

- beklaagde -

de eerste en de tweede 

A. 

(RRN 

(RRN 

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

het zij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verva l, vern iet iging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

en van 
wonende te 

kadastraal gekend al~ 
geboren te oo 

geboren te op 
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hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6° {het geheel of gedeeltelijk 
wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, waarbij deze 
functiewijziging door de Vlaamse Regering als vergunningsplichtig werd aangemerkt) te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, 

meer bepaald de bestemming te hebben gewijzigd van hobbypaardenstalling en 
hobbyruimte met berging en garage naar feestzaal (horeca), 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 29 juni 2015 (datum 
stedenbouwkundige vergunning- ) tot en met 1 juli 2016. 

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

De eerste en de tweede 

B. 

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

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, na de datum van 
inwerkingtreding van dit decreet, een inbreuk te hebben gepleegd op de plannen van 
aanleg en verordeningen tot stan~ gekomen volgens de bepalingen van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en die nog van 
kracht waren omdat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften uitgevaardigd 
krachtens onderhavig decreet , of een dergelijke inbreuk te hebben voortgezet of in 
standgehouden, op welke wijze ook, zonder dat de uitgevoerde handelingen vergund zijn, of 
het gaat om onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om 
handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunnlngspllcht, 

op het perceel gelegen te 
eie:endom van 

en van 
wonende te 

. kadastraal gekend als 
geboren te op 

. geboren te op beiden 

namelijk: door het gebruiken van een hobbyruimte als feestzaal of voor het houden van 
feesten in striid met de bestemming van agrarisch gebied overeenkomstig het gewestplan 

1977), 
Origineel gewestplan (K.B. 14 september 
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te op niet nader te bepalen data in de periode van 29 juni 2015 (datum 
stedenbouwkundige vergunning'- ) tot en met 1 juli 2016. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1, 6° 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 en 8 samen tot een geldboete van 2.500 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 15.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

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 70 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. 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde 
telastleggingen A en 8 samen tot een geldboete van 2.500 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 15.000 euro of een v~rvangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdroge aan het 
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 
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Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheersko~ten van 51,20 euro. 

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 houten ramen achter ieder poort of luik; 
- het verwijderen van het sanitair gedeelte, inclusief alle binnenmuren zodat er terug een 
open ruimte 'garage' wordt bekomen; 
- het verwijderen van de houten trap naar de verdieping, inclusief het verdiepingsplateau; 
- het verwijderen van de bar, de industriële keuken inclusief keukeninrichting en -materiaal; 
- het verwijderen van alle tafels, stoelen en ander materieel en materiaal in functie van de 
feestzaal 
met verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein 
én het staken van het strijdig gebruik van de schuur/stalling als feestzaal. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel lastens en ten 
voordele van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 6 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief 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 veroordeelden. 

KOSTEN 

Veroordeelt en 
tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 286,24 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 
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1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
- 5 juli 2018 door de beide beklaagden; 
- 6 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

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 juli 2018 door de advocaat van de beide beklaagden; 
6 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 13 september 2019 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van meester en na het openbaar ministerie te 
hebben gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, §1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van 7 februari 2020. 

Alle conclusies werden tijdig neergelegd en meegedeeld aan de partijen. 

1.5 Het hof hoorde op de openbé}re rechtszitting van 7 februari 2020 in het Nederlands: 

de beklaagden en 
vertegenwoordigd door meester 

in hun middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 

advocaat-

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 5 juni 2018 gedaan op de griffie 
van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de vorm 
gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden en 
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 schuld (reden: "geen stedenbouwkundig misdrijf wegens hobbymat ig gebruik van de 
als hobbyruimte vergunde schuur"); 
de straf (reden: "omvang en aard van de feiten, verzachtende omstandigheden (blanco 
strafrechtelijk verleden en complexiteit van de vrijstelllngsregeling))". 
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Op "burgerlijk gebied" zijn de beklaagden het niet eens met de beslissing van de eerste 
rechter over de herstelvordering. In ondergeschikte orde voeren ze in dat verband aan dat 
de herstelvordering minstens deels zonder voorwerp is omwille van de vergunning van 29 
juni 2015 voor de houten trap en het verdiepingsplateau en het niet vergunningsplichtig zijn 
van het voorzien van houten ramen in bestaande muuropeningen. 

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 minls~erie in de rubriek "Andere" dat het volgberoep 
aantekent, waardoor het te kennen geeft dat het, binnen de perken van het ho~er beroep 
van de beklaagden, tegen het bestreden vonnis dezelfde , grieven aanvoert als de 
beklaagden. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagder er 
en van het openbaar ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingestèld en zijn 
ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 

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

"4. De beklaagden zijn eigenaar van de 

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

aan te 

· {Koninklijk Beslult van 14 september 1977} 
gebied met overdruk een reservatie en 

Neg. 

Naar aanleiding van een klacht ging de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur ter plaatse 
en stelde vast dat de schuur van de hoeve was ingericht als feestzaal. Er is een bar en 
professionele keuken met drankfrigo's. Er zijn afzonderlijke dames- en herentoiletten met 
lavabo's. Er staan veel partytafels en stoelen. 

5. Op 12 juli 2016 verklaarde de eerste beklaagde: 'Omstreeks het jaar 2000 heb ik samen 
met mijn echtgenote het erf aangekocht op ons huidig adres te 
Onze dochter heeft een tijdje huurder geweest van de hoeve tot ongeveer 
halverwegen 2015. 
Ik ben geen vennoot in een patrimoniumvennootschap. 
Het betrof een woonhuis met een aparte schuur. Tussen 2003 en 2008 heb ik verbouwingen 
aan woning en schuur uitgevoerd. Ik kreeg een goedgekeurde stedenbouwkundige 
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vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning in 2003. De verbouwingswerken 
aan de schuur zelf betroffen het plaatsen van een stenen muur in facade voor de bestaande 
buitenmuur, dit om de verfraiing van de woning met de schuur te laten overeenstemmen. 
Voor de rest heb ik aan het gebouw van de schuur niets gewijzigd, enkel verfraaiingswerken 
uitgevoerd, ik bedoel enkel instandhoudingswerken door het vervangen van de oude poorten 
en het opkuisen van het dakwerk. Er werden nooit andere vergunningsplichtige ·werken 
uitgevoerd aan de schuur. 
In ben een zestal jaren geleden gestopt als zelfstandig beenhouwer en liet de zaak over aan 
mijn zoon. Mijn hobby is koken en af en toe kook Ik In de schuur eens voor vrienden of 
kennissen, daarvoor heb ik een semi-industriële gasbek en frigo die ik meebracht van mijn 
beenhouwerij in de schuur ondergebracht. De tolletten die er zich in bevinden heb ik er 
geplaatst om geen last te hebben in mijn privé woning als ik mijn vrienden ontvang. 
Ik beschik niet over een aangelegde parking, noch over een muziekinstallatie om f eestgangers 
In de zin van het woord te ontvangen. 
Aldus heb ik het gebruik van de plaats en aanwezige stoelen en tafels in de schuur voorzien, 
zuiver als voor het ontvangen van vrienden of kennissen waarvoor Ik don als hobbykok eten 
klaarmaak. 
Op het ogenblik van de vaststellingen door de diensten van RWO Oost-Vlaanderen was er 
juist het afgelopen weekend een voorstelling geweest van mijn zoon zijn nieuwe pizza mobiel. 
Enkel waren daarbij vrienden en kennissen gevraagd. 
De verjraaiingswerken aan de schuur werden enkel uitgevoerd door mezelf. Er was geen 
bemoeinis van een architect. Later, op aandringen van de dienst stedenbouw te heb ik 
wel een architect gecontacteerd om een regularisatiedossier op te laten stellen voor de 
wijziging van stal naar hobbyruimte in de schuur. 
ik verkreeg de stedenbouwkundige vergunning op 29/06/2015 voor de functieregularisatie 
van de schuur. 
Ik wil uitdrukkelijk vermelden dat het hier niet gaat om een feestzaal, omdat de schuur 
slechts sporadisch gebruikt wordt, en daarmee bedoel ik niet dagelijks, noch wekelijks, voor 
het ontvangen van mijn vrienden en kennissen. 
Ik verhuur de schuur niet en ontvang aldus geen huurgelden. Enkel wanneer mijn vrienden of 
kennissen de zaal gebruiken dienen ze in te staan voor de onkosten voor elektriciteit en 
verwarming. 
Mijn persoonlijke hobbytoestellen hebben niet de capaciteit om een feestzaal degelijk te 
voorzien in de uitbating ervan.' 

6. In opdracht van het parket deed de politie een buurtonderzoek en onderzoek naar het 
gebruik van de feestzaal. 
Aan de hand van gegevens verzameld naar aanleiding van klachten over nachtlawaai kon een 
huurster van de zaal worden geïdentificeerd en ondervraagd. Zij verklaarde op 16 januari 
2017: 

'Ik ben 69 jaar oud en wonende op mijn adres van inschrijving te 

Op mijn verjaardag, op 16/06/2012 hadden wij een verjaardagsfeest gepland in een feestzaal 
in het Ik weet enkel dat de uitbater van de feestzaal 
noemt. 
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Ik had vooraf telefonisch contact met of zijn echtgenote, ik weet niet meer juist met 
wie, om een afspraak te regelen voor het huren van de zaal. 
Mijn verjaardagsfeest is aldaar doorgegaan op 16/06/2012 vanaf 19.00 uur. Mijn echtgenote 
en ikzelf hadden een 70 à 80 personen, vrienden, kennissen en familie uitgenodigd. 
Het feest is goed verlopen en werd beëindigd omstreeks 04.00 uur op 17/06/2012. 
Ik had een mondelinge overeenkomst met de uitbaters om de zaal te huren met inbegrip van 
de accomodatie ter plaatse, alsook de glazen en de dranken die werden geschonken die 
avond. Alle verbruikte consumpties dienden nadien apart aan de uitbater te worden vergoed. 
Voor wat het eten betreft hebben wij een traiteur gevraagd die tevens instond voor het 
gebruik van het bestek. De traiteur betrof toen uit 
Na het feest ben Ik persoonlijk gaan betalen bij had op een blanco 
papiertje de berekening gemaakt, het juiste bedrag weet ik niet meer. Ik herinner mij enkel 
dat de huurprijs voor de zaal ongeveer 500 euro bedroeg. Hoeveel de prijs van de verbruikte 
dranken bedroeg, weet ik niet meer, zelfs niet bij benadering. Ik ben niet meer in het bezit van 
het geschreven papiertje van 
Na het feest was de overeenkomst dat wij de zaal zelf dienden op te kuisen om reden dat er 
op zondagmiddag 17/06/2012 een communiefeest In dezelfde zaal werd georganiseerd. 

noch zijn echtgenote of familie zijn vrienden of kennissen van ons. Ik kende 
voordien de uitbaters zelfs niet. Ik heb contact genomen met hen door het vernemen van 
iemand die ons zei dat het daar goed was om een feest te laten doorgaan.' 

Ook uit de verklaring van blijkt hoe hij de zaal huurde voor een 
verjaardagsfeest. Hij kende de beklaagde voordien niet. Hij had de zaalleren kennen doordat 
hij er eerder was geweest op een babyborrel en een communiefeest 
Ook hij betaalde cash aan de beklaagden. 
Nog een andere huurder van de zaal, legde een analoge verklaring af. · 

Een buur verklaarde dat er tijdens de zomer van 2016 wekelijks feesten, en zelfs meerdere per 
weekend, plaatsvonden. 

Opzoekingen door de politie op het internet toonden aan dat de 
feestzaal bekendstond. 

als 

7. Op 21 december 2016 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel." 

4. Terecht wees de eerste rechter erop dat sinds 1 maart 2018 het decreet van 25 april 2014 
betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning in werking is getreden. De Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening werd hierdoor grondig gewijzigd. 

De feiten zijn - nu onder artikel 6.2.1 Vlaamse Code)( Ruimtelijke Ordening - strafbaar 
gebleven en de op feiten gestelde straffen zijn niet veranderd. 

·. 5. De telastleggingen A en B zijn voor het hof bewezen gebleven. De beklaagden werden op 
12 juli 2014 een eerste keer geverbaliseerd voor het inrichten van een feestzaal met de 
naam '' ' in de schuur gelegen te Op 29 juni 2015 
verleende het college van burgemeester en schepenen van de gemeente een 
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stedenbouwkundige vergunning model I, functieregularisering van schuur, stalling en 
berging naar hobbypaardenstalling en hobbyruimte met berging en garage. Ook na het 
bekomen van deze vergunning bleven de beklaagden systematisch de schuur gebruiken als 
feestzaal. De bewering van de beklaagden dat ze de schuur slechts occasioneel gebruikten 
voor het geven van privé-feestjes voor vrienden of voor "vrienden van vrienden" wordt 
tegengesproken door de volgende gegevens van het strafdossier: 

Bij een plaatsbezoek op 11 april 2016 van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
bleek dat er In de grootste ruimte van de schuur een grote hoeveelheid stoelen stond en 
dat er rechts in de hoek een bar was gemaakt (zie de foto's op p. 7, 8, 9, 12, 14, 15 en 16 
van het strafdossier). Rechtover de inkomdeur bevond zich het sanitair gedeelte, 
bestaande uit afzonderlijke, meerdere dames- en herentoiletten. In het eerste lokaal 
rechts was een ontvangstruimte gemaakt en in het uiterst rechtse gedeelte van de 
schuur was een industriële keuken ingericht (zie de foto's op p. 12, 13 en 14 van het 
strafdossier). 

Aan het industriële karakter van deze keuken wordt geen afbreuk gedaan doordat het 
gasfornuis slechts vier bekken zou hebben en geen acht, of omdat de schuur volgens de 
beklaagden niet zou zijn uitgerust met een oven, koelcellen of een grote koelkast. Op de 
foto's op pagina 14 van het strafdossier is trouwens wel degelijk een grote koelkast met 
het opschrift "Coca-Cola" te zien, net als een professionele vaatwasmachine. 

Op 13 juli 2016 vernamen de bevoegde opsporingsambtenaren van de dienst 
Ondersteuning Verenigingsleven van het gemeentebestuur te dat de schuur met 
adres en als contactpersoon de eerste beklaagde 

nog steeds was vermeld op de lijst van de te huren za len (zie p. 28 strafdossier) . 
Het betreft een lijst die weliswaar niet via de media werd verspreid, maar die informeel 
werd gebruikt voor het doorgeven van adressen aan personen die aan het 
gemeentebestuur vroegen naar een feestzaal om te huren. 

Volgens buurtbewoner werden er in de schuur tijdens de zomer van 
2016 wekelijks feestjes gehouden, zelfs meerdere malen op vrijdag, zaterdag en zondag 
(zie p. 56 strafdossier). Hij verklaarde dat dit makkelijk was om vast te stellen, omdat er 
meestal een bordje werd gehangen op het kruispunt van de en het 

om de genodigden wegwijs te maken. 

De bewering van de beklaagden dat de feesten geen winstgevende activiteit of bijverdienste 
zouden zijn, is niet relevant. Zo de beklaagden de schuur daadwerkelijk gebruikten als 
hobbyruimte of voor slechts een occasionele privé-festiviteit, valt niet in te zien waarom ze 
werd voorzien van meerdere, afzonderlijke dames- en herentoiletten. 

Het inrichten van een bar is op zichzelf inderdaad niet vergunningsplichtig. Samen met alle 
andere, hoger aangehaalde gegevens toont de aanwezigheid van de bar nochtans aan dat de 
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schuur in strijd met de verleende vergunning niet werd gebruikt als hobbyruimte, laat staan 
als hobbypaardenstalling, maar op permanente wijze werd ingericht als feestzaal. 

Om al deze redenen beroepen de beklaagden zich ten onrechte op het vroegere artikel 7.3 
van het Vrijstellingenbesluit van 16 juli 2010, zoals van toepassing tijdens de 
incriminatieperiode. Volgens deze bepaling was een stedenbouwkundige vergunning niet 
nodig voor een tijdelijke gebruikswijziging van een bestaand, hoofdzakelijk vergund geacht 
gebouw, als dit een maximale duur van 90 dagen per jaar niet overschreed. 

Om dezelfde redenen stellen ze ten onrechte dat de feiten niet strijdig zijn met de 
voorschriften van de plannen van aanleg, met verwijzing artikel 4.4.1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, zoals (ook) van toepassing tijdens de incriminatieperiode. Ook bij een 
niet professioneel gebruik als feestzaal had het houden van feesten onaanvaardbare 
implicaties voor de ruimtelijke ordening en was het gebruik dus in strijd met de 
gewestplanbestemming. 

6. De beide beklaagden pleegden de feiten van de telastleggingen A en B met een zelfde 
misdadig opzet, zodat voor ze samen slechts een straf moet worden opgelegd (artikel 65, 
eerste lid Strafwetboek). 

De misdrijven die de beklaagden pleegden zijn ernstig: de beklaagden verhuurden de schuur 
op hun perceel, vergund als hobbyruimte, als feestzaal. Ze miskenden hierdoor de vereisten 
van een goede ruimtelijke ordening. 

De beklaagden kunnen zich niet verschuilen achter de complexe wetgeving, of het excuus 
dat ze in hun beleving geen overtreding begingen omwille van het sporadisch en kleinschalig 
karakter van de feestjes. Zoals hoger gezegd werden de beklaagden er al op 12 juli 2014 op 
gewezen dat ze de schuur niet mochten gebruiken als feestzaal, waarna ze op 29 juni 2015 
een stedenbouwkundige vergunning voor het gebruik als hobbypaardenstalling en 
hobbyruimte hebben verkregen. Door de schuur nadien toch nog opnieuw als feestzaal te 
gebruiken, toonden ze zich bijzonder hardleers. De gegevens vermeld in randnummer 5 
tonen aan dat de schuur niet sporadisch, maar integendeel frequent werd gebruikt als 
feestzaal. 

De beide beklaagden hebben nog een blanco strafregister. Uit de gegevens van het 
strafdossier blijkt dat de hinder voor de buren afnam met de tijd. 

Rekening houdend met al deze gegevens is de hierna bepaalde effectieve geldboete voor elk 
van de beide beklaagden noodzakelijk en passend als maatschappelijke vergelding en om 
hen ertoe aan te zetten de regels ter bescherming van de ruimtelijke ordening voortaan wel 
strikt na te leven. 
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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 de 
eerste rechter de geldboete correct verhoogde met 50 deciemen. De door de eerste rechter 
bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagden in voldoende mate aan tot 
betaling van de opgelegde geldboete. 

7. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, aan de zijde van het openbaar 
ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Terecht veroordeelde de eerste rechter de beklaagden elk 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 thans 
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 van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens 
dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, 
geverifieerd, betaald en teruggevorderd (8.5. 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit 
trad in werking op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

8.1 De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur maakte op 6 maart 2017 een 
herstelvordering aanhangig en vordert het herstel in de oorspronkelijke toestand. Dit houdt 
in het uitvoeren van alle werken conform het vergunde bouwplan van 29 juni 2015, 
namelijk: 

het verwijderen van de houten ramen achter iedere poort of luik; 
het verwijderen van het sanitair gedeelte, inclusief alle binnenmuren zodat er terug een 
open ruimte ("garage") wordt bekomen; 
het verwijderen van de houten trap naar de verdieping, inclusief het verdiepingsplateau; 
het verwijderen van de bar, de industriële keuken, inclusief keukeninrichting en -
materiaal; 
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het verwijderen van alle tafels, stoelen en ander materieel en materiaal in functie van de 
feestzaal, met verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

Daarnaast vordert de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het staken van het strijdig 
gebruik van de schuur als feestzaal. 

Bij beslissing van 26 januari 2017 verleende de (toenmalige) Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid (nu: Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering) positief advies voor deze 
herstelvordering. 

8.2 Anders dan de beklaagden voorhouden en zoals hoger besproken, blijkt uit de 
dossiergegevens dat het niet zo is dat er uitzonderlijk na de zomer van 2016 een eenmalig en 
niet hinderlijk feestje werd gegeven in de schuur. De beklaagden stellen dan ook ten 
onrechte dat de herstelvordering om die reden kennelijk onredelijk zou zijn. 

Het hof is van oordeel dat de eerste rechter de herstelvordering van de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur terecht gegrond heeft verklaard, behalve in zoverre ze strekt 
tot het verwijderen van de houten ramen achter iedere poort of luik en het verwijderen van 
de houten trap naar de verdieping, inclusief het verdiepingsplateau. Uit geen enkel gegeven 
blijkt dat de beklaagden houten ramen zouden hebben geplaatst in muuropeningen die nog 
niet aanwezig waren. De aanwezigheid van deze ramen is niet onverenigbaar met de 
bestemming van de schuur als hobbypaardenstalling en hobbyruimte met berging en garage. 
Verder blijkt uit de situatieschets en de foto op pagina 5 van de conclusie van de beklaagden 
(conclusie neergelegd op 31 januari 2020) dat er zich in de schuur een zogenaamde 
voutekamer bevindt. Het gebogen gewelf dat de onderzijde van deze voutekamer vormt, 
toont aan dat de kamer al van oudsher aanwezig was en in elk geval vóór de vergunning van 
29 juni 2015. Niets verzet er zich tegen dat deze voutekamer toegankelijk zou zijn door een 
houten trap. De aanwezigheid van het verdiepingsplateau en de houten trap zijn niet 
onverenigbaar met de bestemming tot hobbypaardenstalling en hobbyruimte met berging 
en garage. Het bevelen van het verwijderen van de houten ramen, het verdiepingsplateau en 
de houten trap, zou kennelijk onredelijk zijn. 

Ook het volledig verwijderen van het sanitair gedeelte zou kennelijk onredelijk zijn: rekening 
houdend met de bestemming als hobbyruimte en het feit dat de schuur volledig 
afgescheiden is van de woning, kan één toilet behouden blijven. 

8.3 De herstelvordering is daarentegen niet kennelijk onredelijk en niet gesteund op 
motieven die vreemd zijn aan de goede ruimtelijke ordening, in zoverre ze strekt tot het 
verwijderen van: 

de bar en de industriële keuken, inclusief keukeninrichting en -materiaal; 
alle tafels, stoelen en ander materieel en materiaal in functie van de feestzaal; 
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met verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein en het staken van het strijdig 
gebruik van de schuur/stalling als feestzaal. 

De beklaagden stellen in conclusies dat ze recent zijn overgegaan tot herstel en enkel één 
toilet, de houten ramen, de trap en het verdiepingsplateau hebben behouden. Nu hiervan 
niet het bewijs voorligt, is het nog steeds noodzakelijk om het herstel te bevelen, zij het 
beperkt zoals hiervoor bepaald. 

Het past eveneens om aan de naleving van het bevel tot herstel het verbeuren van een 
dwangsom te koppelen. De beklaagden bleven de schuur immers ook lange tijd na de 
stedenbouwkundige vergunning van 29 juni 2015 als feestzaal gebruiken. De hierna 
uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de 
beklaagden om effectief tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagden al konden overgaan tot het herstel conform de 
verleende vergunning en de ruime termijn die 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 beklaagden pas de dwangsom zullen 
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 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, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

op strafgebied: 

bevestigt het bestreden vonnis in al zijn beslissingen, met dien verstande dat: 
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de beklaagden en de vergoeding voor de kostprijs van 
het verloop van de strafprocedure, in het bestreden vonnis bepaald op 51,20 euro, niet 
verschuldigd zijn; 
de kosten van de strafvordering In eerste aanleg aan de zijde van het openbaar 
ministerie worden herbegroot op 260,21 euro. 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling 
van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 109,52 euro 
in beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagden en om binnen een termijn van 
zes maanden na het definitief worden van dit arrest het perceel gelegen te 

kadastraal gekend als . te herstellen door: 

het verwijderen van het sanitair gedeelte, met uitzondering van één toilet; 
het verwijderen van de bar, de industriële keuken inclusief keukeninrichting en -
materiaal; 
het verwijderen van alle tafels, stoelen en ander materieel en materiaal in functie van de 
feestzaal; 

met de legale verwijdering van de afbraakmaterialen en het staken van het strijdig gebruik 
van de schuur/stalling als feestzaal, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 150 
euro per dag vertraging In de nakoming van dit bevellastens elk van de beklaagden. 

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. beklaagden: 

Hypoth. inschr.: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl .: 

Dagv. beklaagden: 

€ 40,21 
€ 220,00 

€ 260,21 

€ 42,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 26,52 

€ 109,52 

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 

r--PAGE 01-00001b08b14-001b-DD1b-01-01-~ 

L 
~~ 

·~ 




