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2021/PGG/2762 - 2021/VJll/1270 

Not.nr. DEGG.97.000474/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

t egen 

1. nr. 

verdacht van: 

geboren te 

wonende t E 

- beklaagde -

RR.N 

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

"A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning -
feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met verzwarende 
omstandigheden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 
strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van 
de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand 
gehouden, namelijk epn hnnrl1>nrPn ,mn d m hii 7 m tP hPhiJen geplaatst in natuurgebied op 
het terrein gelegen te kadastraal gekend als 

eigendom van geboren te op 
111onende te en van 

geboren te op . wonende te , bij 
aankoopakte van 23.12.2011, verleden door notaris te 'art. 4.1.1., 3° en 9°, 
4.2.1., 1 °, a}, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
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in de periode van 1 ianuari 2013 tot 1 ianuari 2015 {st. 4, 22, 110) 

B functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met 
verzwarende omstandigheden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimte! ijke Ordening, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een 
constructie ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing 
van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

-een verharding van 1 m bij 18 m te hebben aangelegd m.o.o. opslag tegen de achterste en 
rechter perceelsgrens in natuurgebied, 

-een verharding van ca 3,5 m breed te hebben aangelegd tegen de rechter perceelsgrens, 
deels gelegen in woongebied, deels in natuurgebied, 

-de voortuin volledig te hebben verhard met gepolierd beton in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning van 16 april 2012, 

-een tuinpad met siergrind gedeeltelijk te hebben aangelegd in natuurgebiedop het terrein 
gelegen te kadastraal gekend als , 

eigendom van geboren te op . wonende 
te en van -;,eboren te 
op wonende te bij aankoopakte van 23.12.2011, 
verleden door notaris te 'art. 4.1.1 ., 3° en 9°1 4.2.1., 1 °, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. 
en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) met de omstandigheid dat het 
in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vermelde misdrijf gepleegd 
werd door een instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of een andere persoon die 
in de uitoefening van zijn beroep of activiteit onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop 
of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt 
en/of opstelt of een persoon die bij die verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de 
uitoefening van zijn beroep, namelijk als aannemer. 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te in de periode van 1 ianuari 2013 tot 1 ianuari 2015 (st. 4, 22, 110) 
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C gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met 
verzwarende omstandigheden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten 
het geval bedoeld in artikel 6.1.1. Jid 3 van dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk een 
terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van allerlei materialen, materieel en 
containers aeleaen t< kadastraal gekend als 

eigendom van geboren te op 
wonende te en van 

geboren te op Nonende te bij 
aankoopakte van 23.12.2011, verleden door notaris te (art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 
4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1 °, a), en 6 
lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) met de omstandigheid dat 
het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vermelde misdrijf 
gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of een andere 
persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit onroerende goederen koopt, 
verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of verplaatsbare 
inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die verrichtingen als tussenpersoon 
optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als aannemer. 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 12 september 2017 tot en met 28 februari 2018 (st. 4, 

D gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 maart 2018 met verzwarende omstandigheden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben 
uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben 
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uitgevoerd, namelijk een terrein gewoonlijk te hebben qebruikt voor het ooslaan van allerlei 
materialen, materieel en containers gelegen te 
kadastraal gekend als eigendom van 

geboren te JP wonende te en van 
geboren te op vonende te 

bij aankoopakte van 23.12.2011, verleden door notaris 
te 

(art. 4.2.1 ., 5°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1 . lid 1, 1°, en 6.3.1 . § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 1 maart 2018 tot en met 22 februari 2019 {st. 4, 92) 

E gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 23 
februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met verzwarende omstandigheden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 
hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in 
artikel 6.1 .1. lid 3 van de voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk een terrein 
gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertuigen en aanhangwagens gelegen 
te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op wonende te 

en van geboren te 
op wonende te bij aankoopakte van 23.12.2011, 
verleden door notaris te 
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(art. 4.2.1., 5°, b}, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 ", en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1 ·, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer. 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

in de periode van 12 september 2017 tot en met 28 februari 2018 (st. 4, 

F gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 
maart 2018 met verzwarende omstandigheden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 
hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk een 
terrein gewoonlijk te hebben aebruikt voor het oarkeren van voertuigen en 
aanhangwagensgelegen te kadastraal gekend als 

op 
eigendom van 

wonende te 
geboren te op wonende te 

aankoopakte van 23.12.2011, verleden door notaris te 

aeboren te 
en van 

bij 

(art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1 . lid 1, l ", en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1 •, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
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verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer. 

(art. 6.2.1 . lid 2 en 6.3.1 . § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Te in de periode van 1 maart 2018 tot en met 22 februari 2019 (st. 4, 92) 

G aanmerkelijk wijzigen van reliëf van bodem zonder of in strijd met een geldige 
vergunning - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met verzwarende 
omstandigheden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, onder meer 
door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de 
functie van het terrein wijzigt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkave/ingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van de voornoemde 
Codex, in stand gehouden, namelijk : 

-een berm van ca 2 m hoog te hebben aangelegd om de tuinzone te scheiden van de 
opslagzone 

-de tuinzone tot 50 cm te hebben ooaehoogd tot in natuurgebied op het terrein aeleaen te 

eigendom van 

op wonende te 
verleden door notaris te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

en van 
op Nonende te 

geboren te 
. bij aankoopakte van 23.12.2011, 

(art. 4.2.1., 4 °, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening ; art. 5, 1 °, a}, en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1 .1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of 
vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer. 
(art. 6.1 .1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - · p. 8 

in de periode van 1 januari 2013 tot 12 september 2017" 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonn is van 27 september 2021 op t egenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlasteleggingen A, 8, C, 
D, E, Fen G; 

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

veroordeelt beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 16.000,00 
EURO, zijnde een geldboete van 2.000,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen {x8); 

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

Bijdragen • vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

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

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2 de lid van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20, 00 euro; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
293,13 euro. 
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HERSTEL 

De rechtbank: 

beveelt over te gaan tot het herstel van het terrein gelegen te 
kadastraal gekend als 

door: 

o het uitvoeren van aanpassingswerken, nameliik het uitbreken van de 
verhardingen in de voortuin die niet vergund ziin; 

o het herstel in oorspronkeliike staat door het verwîideren van de hondenren; 
o het herstel in oorspronkeliike staat door het ongedaan maken van de 

reliëfwiiziqinq in de tuinzone door het afgraven van de grond zodat de 
tuinzone qeliik komt te liggen met de omliggende gronden en afloopt naar het 
achterliggende weiland en de grond af te voeren van het terrein en het terrein 
in te zaaien met gras; 

dit binnen een termijn van TWAALF MAANDEN nadat het vonnis in kracht van 
gewijsde zal zijn getreden; 

- zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 
een dwangsom zal worden verbeurd van 50 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van twaalf maanden 
vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn getreden; 

machtigt, voor het geval dat het herstel niet binnen de gestelde termiin wordt 
uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van 
overeenkomstig artikel 6.3.4, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tot 
ambtshalve uitvoering ervan. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

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

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
22 oktober 2021 door de beklaagde 
vonnis; 

tegen alle beschikkingen van het 

2 november 2021 door het openbaar ministerie tegen alle beschikkingen op strafgebied. 

1.3 De partijen dienden verzoekschriften overeenkomstig artikel 204 Wetboek van 
Strafvordering in op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, als volgt : 

de raadsman van de beklaagde :>p 22 oktober 2021; 
het openbaar ministerie op 2 november 2021. 
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1.4 Op de rechtszitting van 22 april 2022 (inleidingszitting) legde dit hof bij toepassing van de 
artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast 
en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 21 oktober 2022. 

Enkel de beklaagde legde conclusies neer. Hij deed dat tijdig. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtsz itting van 21 oktober 2022 in het Nederlands: 

de beklaagde 
door meester 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd 
voor meester beiden 

advocaat met kantoor tE 
het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 

advocaat-

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep t egen het vonnis van 27 september 
2021 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en 
regelmatig naar de vorm. 

De grievenformulieren zijn eveneens tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier de 
volgende nauwkeurige grieven tegen het beroepen vonnis: schuld (beperkt tot de 
telastlegging G voor wat betreft het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem), straf 
en burgerlijke rechtsvordering (herstelvordering). 

Ook het openbaar ministerie bepaalde in het grievenformulier een nauwkeurige grief over 
de strafmaat. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

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

De devolutieve werking van de beroepen en grieven; beperkt de saisine van het hof tot de 
beslissing over de schuld aan de telastlegging G en enkel voor wat betreft het aanmerkelijk 
wijzigingen van het re liëf van de bodem, de beslissing over de strafmaat en de beslissing 
over de herstelvordering. Op grond van het vonnis van 27 september 2021 staat de schuld 
van de beklaagde aan de telastleggingen A, B, C, D, E, Fen G (voor wat betreft het aanleggen 
van een berm van twee meter hoog om de tu inzone te scheiden van de opslagzone) 
definitief vast. 
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3. De dagvaarding werd op 30 april 2021 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 
van overeenkomstig artikel 6.3.1, § 6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

4. De eerste rechter vatte de feiten in het beroepen vonnis oordeelkundig samen als volgt: 

"1. 

De woning in is voor de helft eigendom van beklaagde 
1 en voor de helft in eigendom van 
Het betreft een vrijstaande woning met magazijn en is gelegen deels in woongebied, deels in 
natuurgebied. Het ligt deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Op 16 april 2012 verleende 
het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning voor het 
oprichten van een ééngezinswoning met magazijn. 

2. 
Op 12 september 2017 stelde de dienst ruimtel(ike ordenina van P.F!n aantal 
stedenbouwkundige inbreuken vast bij de woning in 

3. 

Grond gewoonlijk gebruiken voor opslag van materialen en voertuigen; 
Verharding in functie van de opslag van 10 op 18 meter achteraan het perceel en volledig 
gelegen in natuurgebied; de toegang tot de opslag betreft een verharding van 3,5 meter 
breed deels in natuurgebied en deels in woongebied. 
Aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem door de aanlegging van een berm van 2 
meter hoog tussen tuinzone en opslag. De tuinzone ligt 50 meter hoger dan de aanpalende 
percelen en strekt tot in het natuurgebied. 
Plaatsen van een hondenren in natuurgebied. De ren bestaat uit hekkens en sluit aan bij het 
vrijgesteld bijgebouw. 
Aanleggen van een tuinpad met siergrind voor zover gelegen in natuurgebied. 
Volledig verharden van de voortuin, bovendien in niet-waterdoorlatend materiaal (gepolierd 
beton) in strijd met de vergunning. 

Op 30 november 2017 bood beklaagde zich aan voor verhoor bij de politie. Hij 
verklaarde samen met eigenaar te zijn van de woning. Hij is 
zaakvoerder van 1especialiseerd in geve/renovatie. In de akte stond de toestand van 
zijn perceel omschreven als landbouwgrond-natuurgebied. Op de ruwbouw was er toezicht door 
een architect. De werken rondom de woning werden in eigen beheer of door een aannemer 
uitgevoerd. De verharding achteraan was een tijdelijke oplossing om zijn voertuigen te plaatsen. 
De tuinzone werd niet opgehoogd en lag er al zo toen zij de bouwgrond aankochten van 

Hij had geen vergunningen gevraagd omdat hij wist dat de grond deels in 
natuurgebied lag. Een landmeter en architect zijn aangesteld om opmetingen te doen. Er ging een 
regularisatieaanvraag ingediend worden. Alles wat zich in natuurgebied bevond zou worden 
verwijderd. 

4. 
Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2018 werd de 
regularisatieaanvraag voor verhardingen, reliëfwijzigingen en het plaatsen van een zonevreemde 
hondenren geweigerd. 
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ç 

1erklaarde op 22 februari 2019 dat hij een dossier bij de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering zou indienen en ging voorlopig niet over tot herstel. 

6. 

Bij brief van 18 maart 2019 werd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur een 
herstelvordering ingeleid bij het parket. Het herstel in de oorspronkelijke staat wordt gevorderd. 
De herstelvorderende overheid wijst op de strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening, namelijk 
op het vlak van functionele inpasbaarheid, ruimtegebruik, visueel vormelijke elementen en 
hinderaspecten. Er werd een hersteltermijn van 12 maanden voorgesteld en een dwangsom van 
125 euro per dag vertraging gevraagd. De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende 
een positief advies. 

7. 

De vorige eigenaars van de bouwgrond, verklaarden dat er geen 
verhoging van de tuinzone was bij de verkoop in 2011. Het betrof een braakliggende bouwgrond. 
De grond werd niet bewerkt, het was een vlak oppervlak en er stonden geen dieren oo. Er werd 
nooit grond aangevoerd. Het stuk grond werd onderhouden door uit 

uit verklaarde niets met de zaak te maken te hebben. Hij had de grond 
nooit bewerkt of onderhouden. Hij kende de plaatsqesteldheid wel omdat hij in dezelfde straat 
woont. Informeel verklaarde hij dat een kelderverdieping had uitgegraven en dat 
het moge/ijks die grond betrof 

8. 
Op 13 november 2019 werd er bevel tot dagvaarding gegeven door het openbaar ministerie. 
Beklaagde werd op 10 december 2019 gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 27 januari 
2020. 

Op 21 februari 2020 werd er een nacontrole gedaan. De hondenren, de verhardingen in 
woongebied en de aanmerkelijke reliëfwijziging in de tuinzone waren nog aanwezig. In de voortuin 
stond er nog allerhande materiaal en materialen gestapeld. Het reclamepaneel was nog 
aanwezig. Het gestapelde materiaal achteraan het perceel was weg. Ook de aangelegde berm en 
de verhardingen in natuurgebied werden verwijderd. 

Op 23 november 2020 werd een nacontrole verricht. Er werd vastgesteld dat de materialen en 
materieel achteraan het perceel werden verwijderd evenals de aangelegde berm, alsook de 
verhardingen in de onmiddellijke omgeving hiervan. De reliëfwijziging was er nog. De hondenren 
was nog aanwezig. In de voortuin lag er nog allerhande materiaal en materieel opgestapeld. 

Op ljuni 2021 werd er een nacontrole gedaan. Er werden volgende vaststellingen gedaan: 
De volledige voortuin (mits inachtname van een kleine strook links van de woning) was nog 
steeds verhard; 
De reliëfwijziging (ophoging 50 meter) was nog aanwezig; 
Er stonden twee houten profielen waar ramen op geplaatst worden in de voortuin; voor het 
overige was de voortuin vrij van materiaal; 
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De hondenren was weg maar werd vervangen door een vrijstaand gedeelteUjke open 
constructie die vooraan voorzien was en afgesloten werd met metalen hekkens; 
Het tuinpad uit siergrind was weg." 

5. De beklaagde betwist ook voor het hof dat hij de tuinzone achter zijn woning 50 
centimeter heeft opgehoogd tot in het natuurgebied. Aan de hand van luchtfoto's tracht hij 
aan te tonen dat het hoogteverschil tussen zijn tuinzone en het aangrenzend natuurgebied 
dateert van lang voordat hij het perceel aankocht op 23 december 2011. Volgens hem is dat 
niveauverschil van oudsher aanwezig. 

De eerste rechter besliste op juiste gronden dat ook dit onderdeel van de telastlegging G 
bewezen is: 

"Uit de foto's blijkt dat de tuinzone opmerkelijk uitsteekt boven de omliggende percelen. 
Beklaagde verklaarde dit perceel enkel vlak getrokken te hebben, er gras op gezaaid te hebben en 
de bermen aangebracht te hebben (zie advies Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering). Voor de 
rechtbank is wel degelijk bewezen dat beklaagde grond aanvoerde en op die wijze gans het 
perceel tot een hogere hoogte bracht dan oorspronkelijk. Door de ophoging en de bermen 
veranderde het uitzicht en de functie van het terrein, wat een aanmerkelijke reliëfwijziging inhield. 
Beklaagde slaagt er niet in om deze vaststellingen in het pv van 2 oktober 2017 te weerleggen. 
Bovendien verklaarde de vorige eigenaar dot de tuinzone niet verhoogd was ten tijde van de 
verkoop. Op de luchtfoto van de winter 2013 is te zien dat er grote hopen aarde op de grond 
aanwezig zijn van het uitgraven van de kelder. Beklaagde toont niet aan dot deze aarde legaal 
werd afgevoerd. 

De hopen zijn ook te groot om enkel gediend te hebben voor de aanleg van de bermen. Voor de 
rechtbank is bewezen dat deze aarde werd uitgespreid en diende om het terrein te nivelleren en de 
bermen aan te brengen." 

Het hof neemt deze motieven over. Bijkomend wijst het hof op wat volgt. 

Het is onjuist dat de ophoging 'van oudsher aanwezig was' zoals de beklaagde voorhoudt. 
Omwille van het perspectief en de onduidelijke afdruk is het hoogteverschil niet (duidelijk) 
zichtbaar op de afdrukken van luchtfoto's die de beklaagde in zijn conclusies heeft 
opgenomen. De kleurenfoto op de website geopunt.be (waar de beklaagde in conclusies 
naar verwijst) uit de periode 2000 - 2003 is wel duidelijk en toont een terrein zonder 
hoogteverschil (www.geopunt.be). Dat op die foto tractorsporen te zien zijn achter de 
tuinzone, verandert daar niets aan. Hetzelfde geldt voor de knotwilgen die het terrein 
afbakenen. De beklaagde verwijst uitgebreid naar het bezwaarschrift dat 

indiende toen ziin rechtsvoorganger in 2010 een verkavelingsaanvraag indiende voor 
het perceel. ~n lieten op dat ogenblik inderdaad opmerken dat het 
terrein gelegen in ✓anaf het straatniveau gelijkmatig 
omhoog gaat en achteraan 80 centimeter hoger ligt dan hun eigendom. De beklaagde 
verwijst echter niet naar het antwoord dat het college van burgemeester en schepenen 
daarop formuleerde, dat luidt als volgt: 
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'Dit bezwaarschrift is ongegrond. Uit de terreinprofielen, toegevoegd aan het betreffende 
dossier, blijkt dat de bewering dat het betreffende perceel naar achteren toe gelijkmatig 
omhoog gaat en aldus 0,50 m à 0,80 meter hoger ligt dan de links aanpalende eigendom van 
de bezwaarhebbende. niet correct is. Uit het dwarse terreinprofiel blijkt namelijk dat het 
betreffende perceel lager ligt dan het links en rechts aanpalende perceel. Uit het 
langse terreinprofiel blijkt dat het betreffende perceel licht afhelt naar achteren toe 
en aldus niet gelijkmatig omhoog gaat naar achteren toe, zoals aangegeven in het 
bezwaarschrift. (. .. )' 

Het hof merkt ook op dat tijdens zijn regu larisatieaanvraag een 
bezwaar indiende omdat aan de achterkant van de tuin van de beklaagde een pvc-afvoerbuis 
was geplaatst die water loosde op het lager gelegen weiland. De vorige eigenaars van het 
perceel verklaarden dat er geen hoogteverschil was toen zij het perceel verkochten. Van een 
pvc-buis die water loosde was niet eerder sprake. 

Gelet op de materiële vaststellingen in het proces-verbaal van 2 oktober 2017, de repliek 
van het college van burgemeester en schepenen in de verkavelingsvergunning van 2010 voor 
wat betreft de hoogte van het perceel en de verklaring van de vorige eigenaressen, staat het 
vast dat de beklaagde zijn tuinzone heeft opgehoogd in de periode van 1 januari 2013 tot 12 
december 2017, zoals bedoeld in het tweede gedachtestreepje van de telastlegging G. 

6. De beklaagde stelt ondergeschikt dat de ophoging van de tuinzone geen aanmerkelijke 
reliëfwijziging inhoudt. 

Krachtens artikel 4.2.1, 4° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening mag niemand zonder 
voorafgaande vergunning het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door 
de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de 
functie van het terrein wijzigt. De bij de wet vereiste omvang van de reliëfwijziging betreft 
geen louter kwantitatief criterium en heeft geen betrekking op een welbepaalde of 
bepaalbare hoogte, diepte, oppervlakte, dikte of aanvoer van materie, vanaf waar het 
misdrijf zou zijn aangetoond. De omvang van de wijziging moet worden beoordeeld rekening 
houdend met de impact van de werken op het gebied. De wetsbepaling is van toepassing 
wanneer de bestaande toestand zodanig werd gewijzigd dat daaruit aanzienlijke en blijvende 
schade voortvloeit voor het milieu en de aard en de functie van de grond daardoor wordt 
gewijzigd. 

De eerste rechter stelde terecht vast dat de ophoging en de bermen het uitzicht en de 
functie van het terrein veranderden, wat een aanmerkelijke reliëfwijziging inhield. Het 
ophogen van de tuin kan niet losgezien worden van het aanleggen van de bermen. Ook op 
zichzelf genomen leidt de ophoging tot een onaanvaardbare verstoring van het plaatselijk 
bodemreliëf, doordat het maaiveld van de tuinzone uitsteekt boven dat van de aanpalende 
percelen. Het perceel ligt bovendien grotendeels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
De reliëfwijziging zorgt ervoor dat buffercapaciteit wordt ingenomen, wat denkbaar kan 
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leiden tot wateroverlast op andere locaties. Het bezwaarschrift dat een aanpalende eigenaar 
indiende in de regularisatieprocedure bevestigt dat de waterhuishouding tussen de 
aanpalende percelen door de ophoging mogelijk is verstoord. 

De schuld van de beklaagde aan de feiten bedoeld in het tweede gedachtestreepje van de 
telastlegging G is voor het hof bewezen gebleven. 

7. Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd grondig 
gewijzigd. 

Tot 23 februari 2017 was er sprake van een stedenbouwkundige vergunning in plaats van 
een omgevingsvergunning (gewijzigd bij art. 296 Decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, BS 23 oktober 2014, met inwerkingtreding op 23 februari 2017). Deze 
wijziging van louter de naam van de vergunning verandert niets aan de vergunningsplicht 
noch de strafbaarheid bij inbreuk op deze verplichting. 

De handelingen vermeld onder de telastlegging A zijn nog steeds ononderbroken 
vergunningsplichtig gesteld door artikel 4.2.1, 1 °, a) Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Er 
veranderde evenmin iets aan de verplichting tot het bekomen van een vergunning voor: 

de handelingen vermeld onder de telastlegging B, onderworpen aan de 
vergunningsplicht door artikel 4.2.1, 1 °, b); 
de handelingen vermeld onder de telastlegging C, onderworpen aan de 
vergunningsplicht door artikel 4.2.1, 5°, a); 
de handelingen vermeld onder de telastlegging E, onderworpen aan de 
vergunningsplicht door artikel 4.2.1, 5°, b); 
de handelingen vermeld onder de telastlegging G, onderworpen aan de 
vergunningsplicht door artikel 4.2.1, 4°. 

De handelingen vermeld onder de telastleggingen D en F situeren zich in de tijd na de 
inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014. 

Sinds 1 maart 2018 zijn de toe te passen straffen opgenomen in artikel 6.2.1, eerste lid, 1° 
van diezelfde Vlaamse Codex. De straffen zijn steeds dezelfde gebleven, namelijk een 
gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en/of een geldboete van 26 euro tot 400.000 
euro. 

Zo de verzwarende omstandigheid van toepassing is, voorzien in artikel 6.2.1., tweede lid 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn de minimumstraffen een gevangenisstraf van 
vijftien dagen en/of een geldboete van 2.000 euro. 
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8. De beklaagde )leegde de feiten van de telastleggingen A, B, C, D, E, Fen G 
met eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof hiervoor met toepassing van artikel 65, eerste 
lid Strafwetboek slechts één straf oplegt. 

De eerste rechter overwoog voor wat betreft de straftoemeting terecht het volgende: 
'Beklaagde richtte zich goed bewust van de inbreuken verschillende constructies op zonder 
vergunning in natuurgebied, wijzigde het reliëf van het natuurgebied en gebruikte zijn 
perceel in waardevol natuurgebied voor de opslag van allerhande in functie van zijn 
aannemersbedrijf. Aan het ongeschonden perceel werd hiermee een ruimtelijk zeer storende 
inrichting gegeven. Uit het advies van de dienst Milieu en natuur blijkt dat het stuk 
natuurgebied op de biologische waarderingskaart aangeduid is als biologisch waardevol en 
gekarteerd is als soortenrijk permanent grasland. Door de reliëfwijziging en vertuining 
gingen hierdoor waardevolle natuurelementen verloren. Bovendien verhardde beklaagde ook 
in woongebied zijn terrein buitensporig met ondoorlatende verhardingen hoewel het perceel 
gelegen is in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en deze verharding de 
waterhuishouding allerminst ten goede komt. Beklaagde plaatste daarmee zijn eigenbelang 
en profijt boven het belang van een goede ruimtelijke ordening. Beklaagde kon zich 
bovendien daardoor op illegale wijze een economisch voordeel verschaffen dat degenen die 
de regelgeving inzake ruimtelijke ordening correct naleven niet konden bekomen. Beklaagde 
was reeds lange tijd op de hoogte van de inbreuken maar draalde om te regulariseren. 
Intussen bleef hij voordeel halen uit de bewezen misdrijven.' 

Nu de beklaagde zaakvoerder is van gespecialiseerd in gevelrenovatie, is ook de 
verzwarende omstandigheid van artikel 6.2.1, tweede lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening van toepassing. Dat niet alle inbreuken verband houden met zijn professionele 
activiteit, doet daaraan geen afbreuk. De strafverzwaring is van toepassing van zodra de 
schuldige handelde in één van de hoedanigheden die de wet opsomt. De professionele 
kennis van de beklaagde kwam hem van pas bij alle inbreuken, ook de aanleg van de 
hondenren en het sierpad in grind. Het is terecht dat zwaarder wordt getild aan 
bouwmisdrijven die worden gepleegd door personen die professioneel over een grote kennis 
in dat domein beschikken. Bovendien wordt terecht van hen een grotere nauwgezetheid in 
de naleving van de omgevingsregels verwacht. 

De beklaagde is jaar oud. Hij werd niet eerder correctioneel veroordeeld. 
Hij liep wel al twee veroordelingen op voor intoxicatie achter het stuur. Gelet op de geringe 
pakkans voor dergelijke feiten, wijst dit op een enigszins verstoord normbesef. 

Rekening houdend met de economische impact van de bewezen feiten en de impact 
daarvan op het natuurgebied, is een effectieve geldboete van 2.000 euro voor deze 
beklaagde de meest passende sanctie. Deze straf is noodzakelijk 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. 
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Uit niets blijkt dat deze straf de beklaagde sociaal zou declasseren, of zijn sociale reclassering 
in het gedrang zou brengen. Het hof gaat daarom niet in op zijn vraag om hem de gunst van 
het (probatie)uitstel te verlenen. 

De eerste rechter vermeerderde de op te leggen geldboete correct met deciemen. Ook de 
opgelegde vervangende gevangenisstraf is te bevestigen. 

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

Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf is de beklaagde gehouden tot het betalen 
van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit 
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

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

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de jurid ische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

10.1 De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert met betrekking tot het perceel 
gelegen in het herstel in de oorspronkelijke 
staat binnen een termijn van twaalf maanden onder verbeurte van een dwangsom van 125 
euro per dag vertraging. 

Gelet op de uitgevoerde nacontroles, is het herstel enkel nog actueel voor wat betreft de 
verharding in de voortuin en de ophoging van de tuinzone. De beklaagde wijst er terecht op 
dat de herstelmaatregel voor wat betreft de hondenren zonder voorwerp is, gelet op de 
inhoud van het proces-verbaal van 1 december 2020. 

Volgens de beklaagde is het beoogde herstel voor wat betreft de verharding van de voortuin 
compleet onduidelijk, vermits er een verharding is vergund en zijn loods met vrachtwagens 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - - p. 18 

wordt beleverd. Ook voor wat betreft de tuinophoging is de herstelmaatregel volgens hem 
onredelijk, vermits het absoluut onduidelijk is wat het oorspronkelijk niveau zou zijn. 

10.2 De herstelvordering is voldoende gemotiveerd in functie van een goede ruimtelijke 
ordening. De gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur wijst er onder meer op dat het 
perceel grotendeels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt en dat de volledige 
tuinzone is aangeduid als biologisch waardevol gebied. De overtredingen zijn in strijd met de 
bestemming en tasten het natuurlijk karakter van de omgeving aan. Om die reden is geen 
regularisatie mogelijk. Bovendien zorgt de reliëfwijziging en de aangelegde verharding 
ervoor dat er buffercapaciteit wordt ingenomen wat denkbaar kan leiden tot wateroverlast 
op andere locaties. 

De herstelvordering is ook intern en extern wettig. Het gevorderde herstel is evenredig aan 
de concreet vastgestelde aantasting van de ruimtelijke ordening en is redelijk in vergelijking 
tot de last die dit voor de beklaagde meebrengt. 

Het komt het hof niet toe om te bepalen welke verhardingen de beklaagde uit zijn voortuin 
moet verwijderen of op welke manier hij de ophoging in de tuin moet ongedaan maken. Het 
hof is geen vergunningverlenende overheid, noch staat het hof in voor de opsporing en 
vervolging van eventuele stedenbouwkundige inbreuken. De herstelvordering is niet 
onduidelijk: de beklaagde dient het herstel uit te voeren conform de vergunning die hem op 
16 april 2012 werd verleend en in overleg met de vergunningverlenende overheid. 

Omdat de beklaagde in het verleden talmde om tot integraal herstel over te gaan, heeft de 
eerste rechter terecht een dwangsom opgelegd bij niet naleving van het bevel tot herstel. 
Het hof bevestigt ook de beslissing van de eerste rechter voor wat betreft de hersteltermijn 
(twaalf maanden). De door de eerste rechter uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste 
en noodzakelijke aansporing van de beklaagde om effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde al kon overgaan tot het herstel conform de 
verleende vergunning en de ruime termijn die hem al is 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 beklaagde pas de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

Het bedrag van de dwangsom per dag dat na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest 
en na het verlopen van de hersteltermijn geen gevolg wordt gegeven aan het opgelegde 
herstel, moet voldoende hoog zijn om de beklaagde aan te zetten tot vrijwillig herstel. 

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

Perken van het hoger beroep: 

Gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de grievenformulieren staat de 
schuld van de beklaagde aan de feiten van de telastleggingen A, B, C, D, E, F en G (voor wat 
betreft het aanleggen van een berm van twee meter hoog om de tuinzone te scheiden van 
de opslagzone) definitief vast. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het bestreden vonnis in de mate dat het is bestreden in al zijn beslissingen met 
dien verstande en met die uitzonderingen dat: 

de vaste vergoeding voor de beheerskosten in strafzaken 52,42 euro bedraagt in plaats 
van 50 euro; 

de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 24 euro 
bedraagt in plaats van 20 euro; 
de herstelmaatregel zonder voorwerp is in de mate dat deze betrekking heeft op het 
verwijderen van de hondenren; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering 
in hoger beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 151,76 euro. 



Hof van beroep Gent - tiende kamer -

Kosten beroep: 
Afschrift vonnissen: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber.bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal : 

·p. 20 

€ 69,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,96 

€ 137,96 
€ 13,80 

€ 151,76 

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

en ~n in openbare rechtszitting van 25 november 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter n aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




