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Not.nr. OU.66.Ll.008270/12 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

"A. 

geboren te 

arbeider, 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

verkoopster, 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

op 

op 

(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, 

bij inbreuk op de artikelen, 1, 2, 99 § 1-1 • (en § 3), 146-1°, 147, 148, 149 en 204 van het 
decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 me; 1999 (BS 
08.06.1999} de bij artikel 99 § 1-1° bepaalde handelingen, werken of wijzigingen zonder 
voorafgaande vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, door 
namelijk zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te hebben gebouwd, op een 
grond één of meer vaste inrichtingen te hebben geplaatst, een bestaande vaste inrichting of 
bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, met 
uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de 
stabiliteit, 

meer bepaald 
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1. oo het nP.rr.PPI nPIPm>n te kadastraal gekend als 
geboren te "ln eigendom van 

en van . geboren te op 
beiden wonende te 

een betonnen plateau met afsluiting over een oppervlakte van 90m2 te hebben gegoten; 

te 
01.05.2008; 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.04.2008 tot 

2. op het perceel gelegen te 
gekend als 

op m var 
beiden wonende te 

~igendom van 

een koelcel met een oppervlakte van 28m2 te hebben geplaatst; 

kadastraal 
geboren te 

geboren te op 

te 
01.01.2009; 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.01.2008 tot 

8. 

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 de artikelen 1, 2, 99 § l -6° (en § 3), 146-1°,147, 148, 149 en 204 van het 
decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 mei 1999 (BS 08.06. 
1999) de bij art 99 § 1 bepaalde handelingen, werken of wijzigingen zonder voorafgaande 
vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of In stand gehouden, door namelijk zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 

op het perceel geleaen te 
als 
op en van 

beiden wonende te 

eigendom van 
kadastraal gekend 

geboren te 
geboren te op 

geheel of gedeeltelijk de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een 
nieuwe functie te hebben gewijzigd voor zover deze functiewijziging voorkomt op een door 
de Vlaamse regering op te stellen lijst van vergunningsplichtige functiewijzigingen, 

meer bepaald de hoofdfunctie van het bijgebouw te hebben gewijzigd naar industrie en 
ambacht; 
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tE 
01.01.2009; 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.01.2008 tot 

In de aanvullende dagvaarding van 21 september 2017 beklaagd van: 

de eerste en de tweede 

C. 

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 verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

op het perceel geleqen te 
gekend als 

o,:. en var 
beiden wonende te 

eigendom van 
kadastraal 
geboren te 

geboren te op 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1 .1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening: 
a) het optrekken of plaatsen van een constructie, 
c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald: 

1. een constructie te hebben opgericht voor het stapelen van hooi, 
2. de stalling te hebben verlengd met een drietal meter, de laatste 6 meters te hebben 
verhoogd en met een veertigtal cm te hebben verbreed, 

te 
01.01.2013. 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.01.2012 tot 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening {VCRO)." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 0 12e kamer, 
besliste bij vonnis van 24 april 2018 op tegenspraak als volgt: 
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"STRAFRECHTELIJK 

Ontslaat ,an rechtsvervolging voor de telastlegging B. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1, A.2, C.1 en C.2 samen tot een geldboete van l.500 euro, vermeerderd 
met 50 opdeciemen tot 9.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 2 maanden, de 
feiten gedeeltelijk voor als na 1.1.2012 gepleegd zijnde. 

Veroordeelt hem 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 een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 

Ontslaat van rechtsvervolging voor de telastlegging 8. 

Veroordeelt 1oor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.1, A.2, C.1 en C.2 samen tot een geldboete van 1.500 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 9.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 2 
maanden, de feiten gedeeltelijk voor als na 1.1.2012 gepleegd zijnde. 

Veroordeelt haar 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 haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 

Gerechtskosten 
Veroordeelt eri hoofdelijk tot 
betaling van de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 539,13 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt het herstel door het verwijderen van: 
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1. het betonnen olateau met afsluitina met een oppervlakte van 90m2 op het perceel 
geleqen te kadastraal gekend als 

2. de koelcel met een oooervlakte van 28m2 op het perceel aeleaen te 
kadastraal gekend als 

3. de hooiberging en de stalling op het perceel aeleaen te 
kadastraal gekend als 

en dit inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput met 
zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 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. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij toelaatbaar en deels gegrond. 

Veroordeelt hoofdelijk 
om te betalen aan de burgerlijke partij het bedrag van 1.000 euro, te vermeerderen met de 
gerechtelijke intrest op de hoofdsom vanaf vandaag tot de dag van volledige betaling. 

Houdt ambtshalve de overige burgerrechtelijke belangen aan.,, 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
- 16 mei 2018 door beide beklaagden; 
- 25 mei 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 
Oudenaarde, op: 

16 mei 2018 door de raadsman van beide beklaagden; 
25 mei 2018 door het openbaar ministerie. 
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1.4 Op de rechtszitting van 16 november 2018 van dit hof, zelfde kamer, werden, na partijen 
te hebben gehoord, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op 
donderdag 28 maart 2019. 

Op de rechtszitting van 28 maart 2019 van dit hof, zelfde kamer, werd de zaak deels 
behandeld, en verder in voortzetting gesteld naar de rechtszitting van 24 oktober 2019 op 
vraag van de verdediging. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 24 oktober 2019, waarop de zaak in 
haar geheel werd hernomen, in het Nederlands: 

.. 
- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

De beklaagden en waren niet aanwezig en 
werden niet vertegenwoordigd door een advocaat. 

Gezien de zaak in haar geheel hernomen werd, en de partijen niet verschenen zijn, 
geschiedde de behandeling van de zaak dan ook bij verstek. 

2.1 Het hof, zelfde kamer, besliste in het verstekarrest van 13 december 2019 op strafgebied 
als volgt: 

"verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het vonnis van 24 april 2018 voor zover beroepen als volgt: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, Cl en 
C2 samen tot een geldboete van 750 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 4.500 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van twee maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, Al, Cl en 
Cl samen tot een geldboete van 750 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 4.500 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van twee maanden; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van 
een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op telkens 200 euro 
te betalen als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van 
een bedrag van 54, 76 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden m tot het betalen van 
elk een bijdrage van 20, - EUR aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 
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veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot het 
betalen van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 593,13 euro 
in eerste aanleg en 136,66 euro in beroep;" 

Het voorblad van het arrest vermeldt terecht "verstek", terwijl het beschikkend gedeelte van 
het arrest van 13 december 2019 ten onrechte vermeldt dat het hof uitspraak doet op 
tegenspraak. Dit betreft een materiële vergissing. 

2.2 Het hof heeft in dit verstekarrest van 13 december 2019 het volgende overwogen voor 
wat betreft de herstelvordering: 

"9. Artikel 6.3.10, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: "De stedenbouwkundige 
inspecteur en de burgemeester kunnen pas overgaan tot het inleiden van een herstelvordering 
bij het openbaar ministerie, tot het vorderen van herstel voor de burgerlijke rechter of tot het 
opstarten van de ambtshalve uitvoering van een gerechtelijke herstelmaatregel, als de hoge 
raad daarvoor vooraf een positief advies heeft verleend." 

De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering (voorheen: Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid) verleende op 22 december 2017 een negatief advies betreffende de door 
het college van burgemeester en schepenen van de Stad (thans: de burgemeester) 
ingediende herstelvordering. De eerste rechter stelde aldus terecht vast dat de herstelvordering 
van het college van burgemeester en schepenen {thans: de burgemeester) niet ontvankelijk is. 

Sinds 1 maart 2018 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. 11 

Het hof heeft aldus de bevoegdheid en de plicht om desgevallend ambtshalve de uitvoering van 
een herstelmaatregel te bevelen. Er ligt echter een herstelvordering van een bevoegde overheid 
voor, al is deze herstelvordering niet ontvankelijk gezien het negatief advies van de Hoge Raad 
voor de Handhavingsuitvoering. 

In de overwegingen van haar beslissing van 22 december 2017 wijst de Hoge Raad op het 
bestaan van een beslissing van 2 mei 2016 van het college van burgemeester en schepenen van 
de stad inhoudende een meerwaardevordering wat betreft de functiewijziging, 
waarvoor het hof niet gevat is. Verder wijst het hof op de tegenstrijdigheid in de 
herstelvordering tot aanpassingswerken die voortspruit uit het vorderen van het bekomen van 
een stedenbouwkundige vergunning, dat geen deel uitmaakt van de in artikel 6.1.41, § 1, 
eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziene herstelmaatregelen. Dit vormt ook de 
aanleiding tot het negatief advies van de raad, gezien de geviseerde handelingen een 
ondeelbaar geheel vormen. 

In de omstandigheden dat de voormelde tegenstrijdigheid op basis van de concrete 
overwegingen van de Hoge Raad het (enige) struikelblok blijkt te zijn voor het verlenen van een 
positief advies, nodigt het hof het openbaar ministerie uit de herstelvordering opnieuw aan de 
voor het vorderen van herstelmaatregelen bevoegde overheden voor te leggen voor een 
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eventuele aanpassing van de herstelvordering. Dit is nog meer opportuun nu de raadsman van 
de beklaagden op de rechtszitting van 28 maart 2019 uitstel van de behandeling vroeg en 
verkreeg om het bewijs van herstel over te leggen en een eventuele regularisatievergunning. 
Door het verstek van de beklaagden op de rechtszitting van 24 oktober 2019 kon deze 
informatie niet door hen verstrekt worden, zodat het openbaar ministerie uitgenodigd wordt 
hierover desgevallend informatie in te winnen. 

Daartoe heropent het hof de debatten en stelt de zaak voor verdere behandeling uit op de 
hierna bepaalde rechtsdag. 

en besliste als volgt: 

"( ... ) 

heropent de debatten wat betreft de behandeling van de herstelvordering en stelt de zaak 
hiervoor uit naar de rechtszitting van vrijdag 21 mei 2020 om 14.00 uur voor de tiende kamer 
van dit hof." 

Op vraag van het hof werden partijen opgeroepen om de zaak vervroegd te behandelen op 
de rechtszitting van donderdag 7 mei 2020. 

Op de rechtszitting van 7 mei 2020 werd op vraag van de partijen de zaak uitgesteld naar de 
terechtzitting van 2 oktober 2020. 

Op de rechtszitting van 2 oktober 2020 werd op vraag van de partijen de zaak uitgesteld 
naar de rechtszitting van 11 februari 2021. 

3. Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 11 februari 2021 in het Nederlands: 

- de beklaagden en 
verdediging, vertegenwoordigd door meester 
meester beiden advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 

in hun middelen van 
in eigen naam en namens 

advocaat-generaa l. 

4. Het hof moet in dit arrest enkel nog uitspraak doen over de herstelvordering. 

Na voormeld tussenarrest werd door de burgemeester van de Stad op 23 
januari 2020 een bijkomende herstelvordering genomen, waarbij het herstel in de 
oorspronkelijke toestand wordt gevorderd met betrekking tot de volgende 
wedderrechtelijke werken: 

- het ombouwen van het bijgebouw tot lokaal voor beroepsdoeleinden; 
- de installatie van een koelcel; 
- de plaatsen van een metalen constructie achter het bijgebouw; 
- het gieten van een betonnen plateau; 
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- het oprichten van een stalling; 
- het plaatsen van een overdekte constructie voor hooi; 
- het plaatsen van een houten afsluiting. 

De eiser in herstel vordert tevens de verbeuring van een dwangsom van 50 euro bij niet 
naleving van de opgelegde herstelmaatregelen binnen een termijn van zes maanden, alsook 
gemachtigd te worden tot ambtshalve uitvoering van het herstel. 

De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende op 27 maart 2020 advies. De Raad 
verleent een negatief advies voor de functiewijziging naar traiteurzaak en wat 'de metalen 
constructie' van ca 105 m2 achter het bijgebouw betreft. Voor wat betreft de stalling kan 
volgens de Raad het herstel enkel bestaan in de afbraak van de uitbreiding gezien de 
volledige afbraak van de stalling een disproportionele maatregel zou zijn. De 
herstelvordering is bijgevolg onontvankelijk voor wat betreft de functiewijziging, de metalen 
constructie en de stalling, voor zover ze de volledige afbraak viseert en niet enkel de 
uitbreid ing. 
De Raad verleent een positief advies voor het overige waardoor is voldaan aan artikel 6.3.10, 
§ 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

De herstelvordering is nog niet verjaard. Door ten aanzien van de verJanng van de 
herstelvordering, gebaseerd op stedenbouwkundige misdrijven, voor de burgerlijke rechter, 
te stellen dat "art. 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, en de 
gemeenrechtelijke schorsings- en stuitingsgronden betreffende burgerlijke rechtsvorderingen 
die volgen uit een misdrijf, van toepassing (blijven)", bevestigt artikel 6.3.3, § 3, tweede lid 
VCRO immers indirect maar zeker de toepassing van dit verjaringsregime op de publieke 
herstelvordering voor de strafrechter. 
De herstelvordering betreft immers een aanpassing van de initiële, tijdig ingestelde 
herstelvordering. 
Voor het overige verwijst het hof naar randnummer 3 van voormeld verstekarrest waarin al 
geoordeeld werd over de verjaring. 

De beklaagden stellen al te hebben gezorgd voor de afbraak van de opslagplaats voor hooi, 
van de koelcel en van de uitbreiding van de paardenstal. 

Er is voor de vermelde constructies geen proces-verbaal van vaststelling van herstel 
overeenkomstig artikel 6.3.6, § 1, tweede lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Het openbaar ministerie voegde een schrijven van de omgevingsambtenaar van de Stad 
Naarin deze meldde dat nogmaals nazicht werd gedaan van de uitvoering van 

de herstelvordering. Deze liet het volgende weten: 

"Ter plaatse kon vanaf het openbaar domein vastaesteld worden dat een deel van de stalling, en 
een deel van de afsluiting op het perceel werden verwijderd. 
Volgens ik kon vergelijken met de beschikbare luchtfoto's veronderstel ik dat de recente 
uitbreidingen aan de stal/hooiopslag werden gesloopt. 
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Volgens ik kan inschatten bevindt de behouden constructie zich op 32m van de woning en tegen de 
perceelgrens. 
Het betonnen plateau van circa 90m2 is niet zichtbaar vanaf het openbaar domein. 
Er werd geen vergunningsaanvraag ontvangen, onze dienst ontving geen melding dat 
afbraakwerken zijn uitgevoerd. 
Rondom de weide (voorbij 30m} is een houten afsluiting aanwezig (open afsluiting met 
dwarslatten). 
De metalen constructie {circa 105m2

} achteraan de loods op het perceel 
werd niet gesloopt. " 

Op basis van dit schrijven kan aangenomen worden dat de afbraak van de opslagplaats voor 
hooi en van de uitbreiding van de paardenstal inderdaad gerealiseerd werd, zodat de 
herstelvordering voor wat betreft deze constructies zonder voorwerp is. 

In tegenstelling tot hetgeen de beklaagden voorhouden vallen de houten afsluiting en het 
betonnen plateau niet onder respectief artikel 2.1.5° en 2.1.8° van het Vrijstellingsbesluit. 
Artikel 1.4 van dit Vrijstellingsbesluit bepaalt immers: "De bepalingen van dit besluit zijn van 
toepassing, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, minder dan vijftien jaar oude 
verkavelingsvergunningen of minder dan vijftien jaar oude omgevingsvergunningen voor het 
verkavelen van gronden die niet opgenomen zijn in de gemeentelijke lijst, opgemaakt in toepassing 

van artikel 4.4.1, § 3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordenina". 

In casu zijn de constructies in strijd met het BPA ' '. Het hof verwijst terzake 
naar de terechte motieven daarover in de herstelvordering, alsook naar het advies van de 
Raad op de pagina's 4/8 en 5/8. 

De herstelvordering is bijgevolg voor wat betreft de koelcel, het betonnen plateau en de 
houten afsluiting nog steeds actueel en noodzakelijk om aan de gevolgen van de misdrijven 
een einde te stellen. 

De strijdigheid van de inbreuken met de goede ruimtelijke ordening werd concreet en 
voldoende gemotiveerd in de herstelvordering (zie ook de pagina's 5/8 tot en met 6/8 van 
het advies van de Raad) en is wettig. 

De herstelvordering is niet gebaseerd op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke 
ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die onredel ijk is en leidt er 
niet toe dat een herstel zou worden opgelegd dat onevenredige lasten voor de beklaagden 
tot gevolg zou hebben. 

De hersteleisende overheid toont bijgevolg aan dat de gevolgen van het misdrijf dermate 
drastisch en ingrijpend zijn voor de goede plaatselijke ordening, dat enkel het herstel in de 
oorspronkelijke toestand als herstelmaatregel mogelijk en passend is. 

De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van 
de veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel over te gaan of over te laten gaan. Een 
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vrijwillige uitvoering van de opgelegde herstelmaatregelen verdient vanuit het oogpunt van 
het algemeen belang de voorkeur, gezien een ambtshalve uitvoering van de 
herstelmaatregelen kosten voor de gemeenschap veroorzaakt, waarbij er geen enkele 
zekerheid bestaat over de recuperatie van deze kosten. 

Er is geen reden om de besl issing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de door 
de beklaagden ingediende regularisatieaanvraag af te wachten. Geen enkele wettelijke 
bepaling stelt dat de beoordeling van de herstelvordering afhankelijk moet of kan worden 
gesteld van de beslechting van een regula risatieaanvraag. 

Gelet op het talmen van de beklaagden in het verleden om tot het volledig herstel over t e 
gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het 
bevel tot herstel. 
De beklaagden krijgen een hersteltermijn vooraleer de dwangsom verbeurt, terwijl de 
hersteltermijn pas loopt vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. 
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 hen 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. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagden reeds konden overgaan tot het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand en de gezien de aard en omvang van de werken 
voldoenderuime termijn welke hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen 
reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een 
zekere termijn te bepalen waarna ze pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 

Tot slot machtigt het hof overeenkomstig artikel 6.3.4, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex 
Ruimtelij ke Ordening de stedenbouwkundig ambtenaar en de burgemeester van de Stad 

tot ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregel. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
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rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de herstelvordering onontvankelijk voor wat betreft de functiewijziging, de 
metalen constructie en de stalling, voor zover ze de volledige afbraak van deze stalling 
viseert en niet enkel de uitbreiding, en verklaart de herstelvordering ontvankelijk voor het 
overige; 

verklaart de herstelvordering voor wat betreft de opslagplaats voor hooi en de uitbreiding 
van de paardenstal zonder voorwerp; 

beveelt de beklaagder en tot het herstel in 
de oorsoronkeliike toestand van het perceel gelegen te 

bij de administratie Opmetingen en Waarderingen (voorheen: kadaster) 
gekend als door het verwijderen van de koelcel met 
een oppervlakte van ~n van het betonnen plateau alsook de houten afsluiting buiten 
de straal van 30 m van de hoofdzakelijk vergunde residentiële woning, telkens met de legale 
verwijdering van alle afbraakmaterialen, 

dit binnen een termijn van zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, 
onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro voor elk van de beklaagden per dag 
vertraging in geval van niet-uitvoering van dit arrest binnen de gestelde termijn; 

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

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

en en in openbare rechtszitting van 26 maart 2021 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in ::ianwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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