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----------------------------

Not.nr. GE.66.97.000248/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD 

met kantoren te 

tegen 

1. nr.J93 

- eiser tot herstel -

geboren te op 

wonende te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 60, 

- beklaagde -

(RRN 1, 

2. nr. 2f:.39 VANDERSNICKT Nadine, Valentine, Renata, (RRN 49.11.07-266.48), 

geboren te Gent op 07 november 1949, 

wonende te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 60, 

- beklaagde -

verdacht van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek; 

de eerste en de tweede 

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, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verva l, vernietiging, 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 

beiden wonende te 

kadastraal gekend als 

geboren te 
geboren te 
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bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° Vlaamse Codex Ru imtelijke 

Ordening 
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, 

meer bepaald zonder vergunning: 

een bijkomende verharding met kasseien te hebben aangelegd met een oppervlakte van 

ongeveer 400 m2 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 1 januari 2014 tot 31 
december 2015 (stukken 4, 66). 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1., 1 ° Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 18 juni 2019 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen tenlastelegging tot een 
geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 250 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.500 euro, van de opgelegde geldboete en voor 23 dagen van de 
vervangende gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. 

Ten aanzien van 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen tenlastelegging tot een 
geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 
Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 250 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.500 euro, van de opgelegde geldboete en voor 23 dagen van de 
vervangende gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. 

rPAGE 01-00001995888-0003-0016-01-0 1-i7"7 

L _J 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - 2019/ NT / 889 - p. 4 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van eiseres tot herstel (nl. het college van burgemeester en schepenen 
die de vordering heeft ingeleid bij het parket en de burgemeester van de stad die op 
grond van huidig artikel 7.7.5. VCRO automatisch de vordering verderzet), waarbij de 
stedenbouwkundig inspecteur zich heeft aangesloten, het herstel naar de oorspronkelijke 
toestand op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 

als volgt: 
de verharding moet herleid worden tot de oorspronkelijk vergunde oppervlakte van 191 m1; 

de overtollige verharding moet integraal worden verwijderd, inclusief fundering, en de 
afbraakmaterialen moeten van het terrein afgevoerd worden naar een erkende stortplaats. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel lastens beklaagden ten voordele van eiseres tot herstel/de 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, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voornoemde 
termijn, eiseres tot herstel/de stedenbouwkundig inspecteur ambtshalve in de uitvoering 
ervan kunnen voorzien in de plaats en op kosten van de beklaagden overeenkomstig art. 
6.3.4 § l VCRO. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN 

Veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van de bijdrage tot het 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 de beklaagden elk tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de bek/ aagden hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot op 307,67 euro. 

BURGERRECHTELIJK 
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Houdt de burgerlijke belangen voor wat betreft de bewezen verklaarde misdrijven 
ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
10 juli 2019 door de beklaagden en "tegen 

het vonnis op strafgebied"; 
10 juli 2019 door het openbaar ministerie tegen "het vonnis". 

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: 
10 juli 2019 door de advocaat van de beklaagden en 

(twee afzonderlijke exemplaren); 
10 juli 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 De zaak werd met toepassing van de dwingende richtlijnen van het College van de hoven 
en rechtbanken en de uitzonderlijke omstandigheden en noodtoestand door het COVID-19 
virus, op de rechtszitting van 20 maart 2020 onbepaald uitgesteld waarna er opnieuw 
gedagvaard werd voor de rechtszitting van 19 juni 2020. 

Op de rechtszitting van 19 juni 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, werden op 
verzoek van partijen 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 11 december 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 11 december 2020 in het Nederlands: 

de beklaagden 
meester 

en 
advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie vertegenwoordigd door 

vertegenwoordigd door 

advocaat-generaal; 

- de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoord igd door meester 
advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 18 juni 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden t ijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

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

IPAGE 01-00001995888-0005-0□16-01-□1-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2019/NT/889- p. 6 

2.2 In de door de advocaat van de beklaagden en 
ingediende "grievenformulieren hoger beroep", wordt nauwkeurig bepaald welke grieven 
tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de straf, 
door invulling van de rubrieken 1.4 "strafmaat'' en 1.6 "niet toepassen van het gevraagde 
gewoon uitstel - probatie-uitstel - gewone opschorting - probatie-opschorting"_ In rubriek 
1.8 "andere maatregelen: herstelmaatregel - dwangsom - ... " stellen de beklaagden onder 
meer dat de door de eerste rechter verleende hersteltermijn te kort is en de dwangsom 
buiten proportie. 

Ook in het door het openbaar ministerie ingediende grievenformulier wordt nauwkeurig 
bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de straf. 

2.3 Alle hoger beroepen 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. 

De beslissing van de eerste rechter tot de schuld van de beide beklaagden aan de enige 
telastlegging is door geen enkel beroep bestreden, zodat ze definitief is. 

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

"4. Op 25 februari 2015 stelde de ambtenaar bevoegd om stedenbouwkundiqe misdrijven op te 
sporen en vast te stellen dat op het perceel gelegen te 
eigendom van beklaagden volgende handelingen werden uitgevoerd: 
-op het perceel gelegen in agrarisch gebied werd een verharding met kasseien aangelegd met een 
oppervlakte van ongeveer 500 m2

• 

Deze handelingen werden zonder stedenbouwkundige vergunning uitgevoerd in opdracht van 
beklaagden. 

Het perceel is gelegen binnen de omschrijving van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
''Afbakening grootstedelijk gebied 'in een zone voor landbouw. 

S. Beklaagden verklaarden niet op de hoogte te zijn dat de aanlea van de kasseiverharding 
stedenbouwkundig vergunningsp/ichtig is. Hun broer, heeft de werken 
uitgevoerd. Het studiebureau werd geraadpleegd om een regularisatie in te 
dienen. 

Beklaagden stelden dat ze het huis kochten in de jaren 90 en dat er toen reeds een verharding was 
aangelegd. Ze hebben deze eind '90 al uitgebroken en hebben de bestaande verharding 
heraangelegd. 
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Uit de luchtfoto's 2008/2010/2011/2013 blijkt evenwel dat er alsdan geen verharding aanwezig 
was. 

Ook uit de laatst toegekende stedenbouwkundige vergunning d.d. 6 september 2007 
en de bijhorende foto's van de bestaande toestand blijkt dat er alsdan geen verharding aanwezig 
was. 

6. Op 12 augustus 2016 werd door beklaagden een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
ingediend voor de herstelling, heraanleg en uitbreiding van een verharding in kassei bij een 
berging/garage. Dit ter regularisatie van het bouwmisdrijf 

Deze werd door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 27 oktober 2016. 

Op 18 november 2016 werd beroep aangetekend bij de deputatie en op 23 februari 2017 besliste 
de deputatie dat het beroep niet voor inwilliging vatbaar is." 

4. De eerste rechter verklaarde de beide beklaagden schuldig aan de telastlegging op grond 
van de volgende overwegingen: 

"7. Uit de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak op de terechtzitting is 
gebleken dat de ten laste gelegde feiten ten aanzien van beide beklaagden afdoende bewezen zijn. 

Hiervoor kan inzonderheid verwezen worden naar de vaststellingen d.d. 25 februari 2015 van de 
ambtenaar bevoegd om stedenbouwkundige misdrijven op te sporen en vast te stellen. 

Door beklaagden werd ter terechtzitting van 21 mei 2019 niet betwist . dat er geen 
stedenbouwkundige vergunning voorhanden was daar waar deze in casu wel vereist was. 

Het loutere gegeven dat beklaagden voorhouden dat de handelingen gesteld werden door hun 
broer en/of dat zij niet op de hoogte waren van de strafrechtelijk gesanctioneerde regels (en 
dienovereenkomstige verplichtingen) die in huidig dossier aan de orde zijn, is geenszins van aard 
om afbreuk te doen aan hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 
Door beklaagden wordt geen schulduitsluitingsgrond (zoals overmacht of onoverkomelijke 
dwaling) of rechtvaardigingsgrond (zoals een noodtoestand) aangevoerd." 

5. De beklaagden stellen in conclusies dat de werken werden uitgevoerd door hun broer 
zonder hun medeweten. Verder menen ze dat artikel 2.1, 9° van het 

Vrijstellingsbesluit van 16 juli 2010 (minstens gedeeltelijk) van toepassing zou zijn, dat 
bepaalt dat geen omgevingsvergunning noodzakelijk is voor de aanleg van '1de strikt 
noodzakelijke toegangen tot en opritten naar het gebouw of de gebouwen". 

Voor zover deze middelen betrekking hebben op de schuld van de beklaagden, mag het hof 
deze niet ontmoeten, nu de beklaagden in het grievenformulier geen grief in verband met 
de schuld aanduidden. 
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6. De beklaagden voeren aan dat ze een nieuwe aanvraag tot regularisatievergunning 
indienden en stellen dat het noodzakelijk is het resultaat van deze aanvraag af te wachten, 
vooraleer te oordelen op strafrechtelijk gebied. 

De beoordeling door het hof is op geen enkele manier afhankelijk van het resultaat van een 
regularisatieaanvraag. Bovendien blijkt uit stuk 5 van de beklaagden dat de aanvraag werd 
ingediend op 15 maart 2019. Het college van burgemeester en schepenen van de stad 
weigerde de aanvraag bij beslissing van 29 mei 2019 (stuk 1 van het college). Uit het besluit 
van de deputatie Oost-Vlaanderen blijkt dat de aanvraagprocedure werd stopgezet (p. 13, 
stuk 2 van het college) . 

7.1 Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning in werking. 

De handelingen vermeld in de enige telastlegging zijn nog steeds vergunningsplid itig gesteld 
door artikel 4.2.1., 1 ° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Inbreuk op de vergunningsplicht was op het ogenblik van de feiten strafbaar gesteld door 
artikel 6.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Sinds 1 maart 2018 is deze inbreuk 
strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, eerste lid, 1 ° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Artikel 6.2.1, eerste lid, 1 ° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat deze feiten 
worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf j aar en een geldboete van 
26 euro tot 400.000 euro, of met een van die straffen alleen. 

7.2 Met het gepleegde misdrijf miskenden de beklaagden de stedenbouwkundige regels die 
de goede ruimtelijke ordening beogen. De naleving van de vergunningsplicht is essentieel 
voor het realiseren van een goede ruimtelijke ordening, die het algemeen belang dient. De 
beklaagden hebben enkel hun eigen belangen voor ogen gehouden. 

De beide beklaagden hebben nog een blanco strafregister. 

Een geldboete van 500 euro is voor de beide beklaagden de meest passende straf. Deze straf 
zal hen ertoe aanzetten voortaan de toepasselijke regels wel na te leven. Bovendien is deze 
geldboete noodzakelijk als maatschappelijke vergelding. 

Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter om gewoon uitstel te verlenen voor de 
helft van deze geldboete. De beklaagden voldoen daarvoor aan de wettelijke voorwaarden, 
aangezien ze nog niet werden veroordeeld tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in 
aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek, terwijl de in dit 
arrest opgelegde straf niet meer dan vij f jaar gevangenisstraf bedraagt. 
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Het gegeven dat de beklaagden een regularisatieaanvraag indienden, is geen reden tot 
(meer) mildheid. Zoals hoger al gezegd werd deze aanvraag afgewezen. Is evenmin een 
reden tot mildheid, de niet bewezen bewering van de beklaagden dàt minstens een deel van 
de verharding een strikt noodzakelijke toegang tot en oprit naar de woning (gebouwen) zou 
vormen. 

Ten onrechte verwijten de beklaagden de stad een onduidelij ke, "duale" houding en 
zelfs machtsafwending. Het is niet omdat de stad de beklaagden verzocht een 
regularisatieaanvraag in te dienen, dat de beklaagden ervan mochten uitgaan dat deze 
aanvraag posit ief zou beantwoord worden. Dat de door de broer van de beklaagden op het 
perceel uitgeoefende activiteiten stroken met de bestemming van het perceel als zone voor 
landbouw, zoals voorzien in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, neemt niet weg dat 
dit niet het geval is voor het aanleggen van de verhardingen. Ook dit argument brengt het 
hof er niet toe om mildere straffen op te leggen dan de door de eerste rechter bepaalde 
straffen. 

Uit niets volgt dat de hoger vermelde geldboete, deels met uitstel, de beklaagden sociaal zou 
declasseren of hun socia le reclassering op onevenredige wijze in het gedrang zou brengen. 
Om die reden gaat het hof niet in op de vraag van de beklaagden om hen de gunst van de 
opschorting te verlenen. De straf moet de beklaagden voldoende aanzetten tot naleving van 
de regels ter vrijwaring van de ruimtelijke ordening. De gunst van de opschorting zou de 
beklaagden onvoldoende aansporen de wet voortaan wel na te leven. 

De eerste rechter paste de juiste deciemen toe en bepaalde een correcte vervangende 
gevangenisstraf. 

7.3 De eerste rechter besliste juist over de kosten van de strafvordering in eerste aanleg. 
Daarnaast zijn de beklaagden hoofdelijk gehouden tot de kosten van de strafvordering in 
hoger beroep, aan de zijde van het openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Het hof bevest igt de veroordeling door de eerste rechter van elk van de beklaagden 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 telkens 200 euro. Het hof bevestigt eveneens de veroordeling van elke 
beklaagde tot het betalen van de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
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- -------------------------

euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (8.S. 3 september 2020). Het hof bevestigt de 
beslissing van de eerste rechter, met dien verstande dat het actueel bedrag van de vermelde 
vaste vergoeding nu 50,45 euro is, dit ingevolge de omzendbrief 131/8 van januari 2021, 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021 over de indexering van de 
tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten (blz. 6877 e.v.). Het 
indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, 
steunt op art. 9 van de wet van 23 maart 2019, die de nieuwe basiswet over de 
gerechtskosten in strafzaken is, uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het KB van 15 
december 2019, dat de wet uitvoert. 

8.1 Op 1 juni 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen van de stad ~en 
herstelvordering goed. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur sloot zich hierbij aan op 
13 juni 2017 en de hoge raad voor het handhavingsbeleid (nu: Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering) verleende op 20 oktober 2017 een positief advies. De 
herstelvordering werd vervolgens op 14 november 2017 overgemaakt aan het openbaar 
ministerie. Ze is ontvankelijk. 

Concreet vordert het college dat het herstel naar de oorspronkelijke vergunde toestand 
wordt bevolen en de overtollige verharding integraal wordt verwijderd, inclusief de 
fundering. De afbraakmaterialen moeten worden afgevoerd naar een erkende stortplaats. 
Het college vraagt het herstel t e bevelen binnen een termijn van drie maanden en onder 
verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

Om de redenen zoals aangehaald in randnummer 6 is het niet nodig om de beslissing over de 
herstelvordering uit te stellen tot er een beslissing is genomen over de 
regularisatieaanvraag. 

8.2 Artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd opgeheven sinds 1 maart 2018. 
Vanaf die datum bepaalt artikel 6.3.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 

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

r PAGE 01-00001995888-0010-0016- 01-01- ~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2019/NT /889 - p. 11 

Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschil/ende 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 
wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet, dan wel of ze op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust. Meer bepaald dient het hof na te gaan of 
de beslissing van het bestuur om het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Het hof 
beoordeelt niet de opportuniteit van de gevorderde maatregel. 

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ordening door het misdrijf 
is geschaad en de maatregel er toe strekt deze plaatselijke ordening te herstellen. Het is dus 
niet zo dat bij een niet-regulariseerbare overtreding van de bestemmingsvoorschriften het 
herstel in de oorspronkelijke toestand steeds moet worden bevolen, ongeacht de impact van 
de constructie op de plaatselijke ordening. 

Overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM), moet de rechter nagaan of de vordering van de stedenbouwkundig 
inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de 
goede ruimtelijke ordening is genomen. Hij moet de vordering die gebaseerd is op motieven 
die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke 
ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten. 

De rangorde van de te bevelen herstelmaatregelen in artikel 6.3.1, § 1, eerste lid, 1 °, 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 beide gevallen blijft de evenredigheids- en redelijkheidstoets onverminderd van 
toepassing: het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de concreet vastgestelde 
aantasting van de ruimtelijke ordening en de maatregel moet redelijk blijven in vergelijking 
tot de last die dit voor de betrokkenen meebrengt. De concrete vaststelling dat de gevolgen 
van het misdrijf kennelijk niet verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening volstaat 
om het eventueel te bevelen herstel naar recht te verantwoorden. 

Het staat niet aan het hof om de opportuniteit van de herstelvordering te beoordelen. 
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8.3 De herstelvordering is niet kennelijk onredelijk. De herstelmaatregel is voldoende 
gemotiveerd in functie van een goede ruimtelijke ordening. Concreet wordt in de 
herstelvordering overwogen: 

"De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP zijn voldoende gedetailleerd opgesteld en 
worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven. Omdat het 
voorstel niet overeenstemt met deze voorschriften, getuigt het dus ook niet van een goede 
ruimtelijke ordening. 
( ... ) 
Het perceel is volgens dit RUP bestemd als zone voor landbouw (art. 9). De aanvraag staat 
niet in functie van een bestaand landbouwbedrijf. Zowel de woning als bijhorende 
bijgebouwen en verhardingen zijn dus zonevreemd en vallen enerzijds onder het algemeen 
artikel 1: · ' en anderzijds onder de algemeen geldende basisrechten 
zonevreemde constructies. 
Uit beide modaliteiten kan worden afgeleid dat enkel strikt noodzakelijke verhardingen in 
aanmerking komen voor vergunning. 
De initieel vergunde verharding heeft een oppervlakte van 191 m 2 en voldoet aan deze 
voorwaarde. 
Er werd evenwel een verharding van 582,90 m 2 aangelegd, ( ... ). 
De te regulariseren oppervlakte heeft een oppervlakte van 382,35 m 2

, dit is dubbel zoveel als 
vergund werd, de verharding werd dus ruim driemaal zo groot uitgevoerd als vergund. 
Het inplantingsplan toont aan dat het perceel quasi volledig verhard werd, op enkele kleine 
groenstrookjes na. 
Er kan dus bezwaarlijk aanvaard worden dat de te regulariseren verharding 'strikt 
noodzakelijk' is. De vergunde verharding biedt voldoende oppervlakte om de bestaande 
berging/garage te bereiken en om te parkeren op eigen terrein. De ontsluiting naar de 
achterliggende weide blijkt niet noodzakelijk in functie van een professionele 
landbouwactiviteit. 

Hieruit volgt dat de aanvraag in strijd is met de voorschriften van het RUP, die bindende en 
verordenende kracht hebben." 

De gerealiseerde verhardingsgraad gaat met andere woorden de perken te buit en van wat 
het perceel aan ruimtelijke draagkracht verdraagt. Dergelijke disproportionele 
verhardingsgraad is niet inpasbaar op het perceel zelf, evenmin binnen de omgeving, die een 
eerder open karakter vertoont en is strijdig met een goede ruimtelijke ordening. Ze vormt 
een visuele smet in het landschap. 

Dat de verhardingen trouwens niet noodzakelijk zijn in functie van de landbouwactiviteiten 
die de broer van de beklaagden op het perceel uitoefent, bl ijkt ook uit het advies van het 
Departement Landbouw en Visserij, uitgebracht naar aanleiding van de op 15 maart 2019 
door de beklaagden ingediende regularisatieaanvraag: op de luchtfoto's van de site van 
Geopunt Vlaanderen is er gedurende de voorbije vijf jaar geen buitenopslag te zien van 
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landbouwvoertuigen en machines. Er werden maar een zeer beperkt aantal gronden 
aangegeven in de verzamelaanvraag (zie stuk 1 van het college van burgemeester en 
schepenen). 

Uit de hiervoor weergegeven overwegingen blijkt ook dat het herstel geen onevenredige 
lasten meebrengt voor de beklaagden. De schade aan de ruimtelijke ordening is, in 
tegenstelling tot wat de beklaagden beweren, niet louter theoretisch. Dat de verhardingen 
werden aangelegd met open voeg zodat alle natuurlijke waters in de bodem kunnen 
dringen, neemt niet weg dat de verhardingen effectief schade toebrengen aan de ruimtelijke 
ordening zoals hoger beschreven. 

Het betalen van een meerwaarde herstelt de gevolgen van het misdrij f niet op een wijze die 
kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtel ijke ordening. 

8.4 Omwille van het talmen van de beklaagden in het verleden om tot herstel over te gaan, 
wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke 
aansporing van de veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

Anders dan de beklaagden beweren, is een dwangsom van 150 euro per dag vertraging niet 
buiten proportie. De dwangsom moet voldoende hoog zijn, om de beklaagden daadwerkelijk 
aan te zetten het herstel uit te voeren. 

Het hof bevestigt de door de eerste rechter bepaalde uitvoeringstermijn van zes maanden, 
niettegenstaande het college bij wijze van incidenteel beroep vraagt om de 
uitvoeringstermijn te beperken tot drie maanden. Uit niets blijkt dat een termijn van zes 
maanden de niet uitvoering van de herstelmaatregel in de hand zou werken. 

De lange t ijd 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 beklaagde pas de dwangsom zal 
kunnen verbeuren. 

Het hof machtigt de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de stad :>m 
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 Ru imtelijke 
Ordening). 

9. Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter tot het ambtshalve aanhouden van 
de burgerl ijke belangen (art. 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering). 

Toegepaste wetsartikelen: 
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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: 

Het hof stelt vast dat de beslissing in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent, van 18 juni 2019 definitief is voor wat betreft de schuld van de 
beklaagden aan de enige telastlegging. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

op strafgebied: 

bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beslissingen, met die enkele w1Jz1ging dat de 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure 50,45 euro bedraagt; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot 
betaling van de kosten van de strafvordering in beroep, voor het openbaar ministerie 
begroot op 144,34 euro in beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt op vordering van het colleE!:e van burgemeester en scheoenen van de stad :!Ik 
van de beklaagden en over te gaan tot het herstel 
van het oerceel !!P.IP.i:rPn tP . kadastraal bekend als 

naar de oorspronkelijke vergunde toestand, met integrale 
verwijdering van de overtollige verharding, inclusief fundering, en de legale afvoer van de 
afbraakmaterialen; 

en dit binnen een termijn van zes maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde is; 

zegt dat op vordering van het college van burgemeester en schepenen van de stad 
door elke beklaagde een dwangsom van 150 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in 
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de nakoming van dit bevel te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van zes maanden 
vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal zijn getreden; 

machtigt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termiin wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester 
van de stad met toepassing van artikel 6.4.3, § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
tot ambtshalve uitvoering ervan. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. beklaagden: 
Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal : 

€ 36,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,11 
€ 27,11 

€ 131,22 
€ 13,12 

€ 144,34 

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

er en in openbare rechtszitting van 26 februari 2021 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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