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Not.nr. BG.66.RW.207800/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 10.31- , (RRN 
geboren te 
kraan man, 
wonende te 
- beklaagde -

op 

verdacht van: 

te 

om het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben 
meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het 
wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften, bedreigingen, 
misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden of het wanbedrijf 
rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het 
strafwetboek; 

bij inbreuk op artikel 4.2.1. 1° a) strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.1-1° van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 
2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder voorafgaande 
vergunning hetzij in strijd met de vergunning hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande vergunning de 
hiernavolgende bouwwerken verricht te hebben, met uitzondering van onderhoudswerken, 
het optrekken of plaatsen van een constructie, namelijk 

A. 
1. op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 september 2013 tot en met 30 

september 2013 
het plaatsen van een blokhut met een breedte van 3 meter en en langte van 12 
meter 

2. op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 september 2013 tot en met 30 
september 2013 
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B. 

het plaatsen van een houten terras met verschillende hoogteniveaus 
3. op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 mei 

2014 
het plaatsen van een gesloten houten omheining met houten poort 

1. vanaf niet nader te bepalen datum, in de periode van 1 september 2013 tot en met 
30 september 2013, tot en met 15 mei 2017 
het instandhouden van het plaatsen van een blokhut met een breedte van 3 meter 
en en langte van 12 meter 

2. vanaf niet nader te bepalen datum in de periode van 1 september 2013 tot en met 30 
september 2013, tot en met 15 mei 2017 
het instandhouden van het plaatsen van een houten terras met verschillende 
hoogteniveaus 

3. vanaf niet nader te bepalen datum in de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 mei 
2014, tot en met 15 mei 2017 
het instandhouden van het plaatsen van een gesloten houten omheining met houten 
poort 

gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, meer bepaald in parkgebied volgens het KB dd. 
07.04.1977. 

C. bij inbreuk op artikelen 4.2.1. 1° a) en 6.1.1. al.1-1° strafbaar gesteld door artikel 
6.1.1. al.1-3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de 
Vlaamse regering op 15 mei 2009, als eigenaar te hebben toegestaan of te hebben aanvaard 
dat één van de onder artikel 6.1.1. 1° en 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
vermelde strafbare feiten te hebben gepleegd, voortgezet of te hebben in stand gehouden, 
namelijk 

1. op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 september 2013 tot en met 30 
september 2013 
het plaatsen van een blokhut met een breedte van 3 meter en en langte van 12 
meter 

2. op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 september 2013 tot en met 30 
september 2013 
het plaatsen van een houten terras met verschillende hoogteniveaus 

3. op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 mei 
2014 
het plaatsen van een gesloten houten omheining met houten poort 
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Met de omstandigheid dat de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen Al, A2, A3, Bl, 

B2, B3, Cl, C2 en C3, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde 
misdadig opzet zodat de verjaring van de strafvordering slechts een aanvang neemt op de 

datum van het laatst gepleegde feit, namelijk het bevel der dagvaarding. 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
ligging: 
aard en oppervlakte: huis, 
wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaar ervan geïdentificeerd ziinde als: geboren te 

op wonende te 

die de eigendomstitel heeft verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 
02.07.2013. 

1.1. 

* * * * 

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer Bl6, besliste bij 
vonnis van 4 oktober 2017 bij verstek als volgt: 

"Verklaart de strafvordering met betrekking tot de tenlastelegging A.2 vervallen door 

verjaring. 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A.1, 8.2, C.2 en C.3 niet bewezen in hoofde 
van beklaagde; spreekt beklaagde dienaangaande vrij en ontslaat hem uit dien hoofde van 
elke verdere rechtsvervolging, zonder kosten. 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A.3, 8.1, 8.3 en C.1 bewezen in hoofde van 
beklaagde. 

Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten samen tot een 
geldboete van HONDERD {100,00} EURO. 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1, eerste en tweede lid, van de wet van 5 maart 1952 
betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, laatst gewijzigd bij de 
Programmawet {1} van 25 december 2016, voormelde geldboete met zeventig opdecimes 
verhoogd wordt en aldus gebracht op ACHTHONDERD {800,00} EURO. 

Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde 

geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van VIJFTIEN (15} DAGEN. 
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Veroordeelt beklaagde tot de kosten gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, tot 
heden in totaal begroot op de som van 271,37 euro, deze kosten veroorzaakt zijnde door de 
in zijn hoofde bewezen verklaarde feiten. 

Verplicht de veroordeelde een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 
opdecimes en aldus gebracht op TWEEHONDERD {200,00} EURO te betalen bij wijze van 
bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (artikel 29 van de wet van 1 
augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. van 31 oktober 2005; artikel 1 van de wet van 
5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd 
door de artikelen 59 en 60 van de Programmawet {1) van 25 december 2016 {Belgisch 
Staatsblad van 29 december 2016}. 

Legt de veroordeelde de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op van 
EENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT {51,20 EURO) in uitvoering van art. 91 tweede lid van 
het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van het 
Koninklijk Besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de 
regelgeving inzake justitie (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 van het K.B. van 28 
december 1950 en de ministeriële omzendbrief nummer 131quater (ns) van 31 januari 2013) 
(artikel 18 en 19 van de Wet van 19 december 2014, houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie (1). 

Verplicht de veroordeelde een bedrag van TWINTIG {20,00) EURO te betalen bij wijze van 
bijdrage tot de financiering van het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 
{Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand; Belgisch Staatsblad van 31 maart 2017, Ed. 2). 

De herstelvordering 

Wijst de herstelvordering af als ongegrond, in zoverre ze betrekking heeft op het verwijderen 
van het houten terras (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten). 

Beveelt over te gaan tot het herstel van de plaats te 
kadastraal gekend onder 

in de oorspronkelijke toestand door: 
het verwijderen van de houten omheining, geplaatst midden op het goed en dienstig 
als scheidingsmuur tussen de initiële woning en de blokhut 
het verwijderen van de blokhut, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde 
en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein, 
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en zulks binnen een termijn van twaalf {12) maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in 
kracht van gewijsde zal treden. 

Beveelt dat voor het geval dat de plaats niet in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld 
binnen de voormelde termijn de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur en het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente van ambtswege in de uitvoering 
ervan kan voorzien overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 6.1.46 VCRO. 

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door de 
veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van 125,00 euro per dag vertraging in de 
nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van twaalf {12) 
maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden." 

1.2. 

Tegen dit verstekvonnis van 4 oktober 2017 werd op 23 oktober 2017 door het openbaar 
ministerie hoger beroep ingesteld. 

Er werd door het openbaar ministerie eveneens op 23 oktober 2017 een verzoekschrift in de 
zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering ingediend op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge. 

1.3 

Tevens werd tegen voormeld vonnis bij verstek door de beklaagde bij 

gerechtsdeurwaardersexploot van 27 december 2017 rechtsgeldig verzet aangetekend. 

1.4 

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer B16, besliste bij 

vonnis van 6 juni 2018 op verzet en op tegenspraak als volgt: 

"Verklaart het verzet onontvankelijk in de mate het gericht is tegen de tenlasteleggingen A.2, 
waarvoor het verval van strafvordering werd vastgesteld en tegen de tenlasteleggingen A.1, 
B.2, C.2 en C.3 waarvoor verzetter werd vrijgesproken. 

Verklaart het verzet voor het overige ontvankelijk, doch maakt het ongedaan. 
Veroordeelt verzetter tot de kosten van het verzet, begroot op 389,07 EUR. 

1.5 

Tegen dit vonnis op tegenspraak werd hoger beroep ingesteld op: 

27 juni 2018 door de beklaagde :egen alle beschikkingen; 
- 28 juni 2018 door het openbaar ministerie. 

1.6 
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Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 
op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, op: 

27 juni 2018 door de raadsman van de beklaagde 

28 juni 2018 door het openbaar ministerie. 

2.1 

Op de rechtszitting van 17 januari 2019 legde het hof overeenkomstig artikel 152, § 1 en 
209bis, zevende lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast en bepaalde de 
rechtsdag op vrijdag 14 juni 2019. 

Op deze rechtszitting van 17 januari 2019 stelde het hof de partijen in kennis dat de zaak 

met het notitienummer 2017 /NT /1160, waarin werd beslist bij bestreden vonnis van 4 

oktober 2017, met het oog op de goede rechtsbedeling wordt samengevoegd met de zaak 

met notitienummer 2018/NT /779, om er in één en hetzelfde arrest over te beslissen. 

2.2 

Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 14 juni 2019 in het Nederlands: 

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

- de beklaagde 
meester 
advocaat met kantoor te 

2.3 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te fOOr meester 

De voormelde verklaringen van hoger beroep tegen de vonnissen van respectievelijk 4 

oktober 2017 en van 6 juni 2018 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft 
gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften houdende de grieven, die tegen het vonnis worden ingebracht, werden 

eveneens tijdig ingediend. 

2.4 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" van 23 
oktober 2017 wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden 
ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot "de strafmaat", "andere 
maatregelen" met vermelding van de reden "de herstelvordering wat betreft B.2" en 
"vrijspraak" met vermelding van de reden "het houten terras in kwestie is wel degelijk 
vergunningsplichtig en gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, waardoor het in stand 
houden strafbaar is". 

In het door de beklaagde ingediende "grievenformulier hoger beroep" van 27 juni 2018 

wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, 
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namelijk op strafgebied met betrekking tot "de schuldigverklaring ( ".) wat betreft de 
tenlasteleggingen A.3, 8.1, 8.3, en C.1" en "de sancties met inbegrip van de 
herstelmaatregelen". Tevens vermeldt de beklaagde in de toelichtende tekst: '· 

verzoekt om de vrijspraak over de gehele lijn voor wat betreft de tenlasteleggingen A.1 t.e.m. 
C.3". 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" van 28 juni 
2018 wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden 

ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tqt "de strafmaat" met vermelding van 

de reden "vermits mijn ambt hoger beroep aantekende tegen het vonnis bij verstek en een 
eventueel in beroep toch ontvankelijk verklaren van het verzet tot gevolg zou hebben dat het 
eerder ingestelde beroep zonder voorwerp wordt, volgt mijn ambt het beroep van de 
verzetter". 

2.5 

Het hoger beroep van het openbaar ministerie van 23 oktober 2017 werd tijdig en 
regelmatig naar de vorm ingesteld en is ontvankelijk. 

Het hoger beroep tegen een verstekvonnis, waartegen het verzet wegens het niet

verschijnen van de opposant ongedaan werd verklaard, zoals in casu, is niet zonder 
voorwerp. 

2.6 

Het hoger beroep van de beklaagde van 27 juni 2018 werd tijdig en regelmatig naar de vorm 
ingesteld en is ontvankelijk. 

Het hoger beroep van de beklaagde tegen de beslissing om het verzet ongedaan te 

beschouwen heeft overeenkomstig artikel 187, § 9 Wetboek van Strafvordering tot gevolg 
dat de grond van de zaak bij het hof wordt aanhangig gemaakt. 

2.7 

Het hoger beroep van het openbaar ministerie van 28 juni 2018 werd tijdig en regelmatig 
naar de vorm ingesteld en is ontvankelijk. 

2.8 

Het hof beslist binnen de perken van de hoger beroepen en 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 de voormelde bepaling op te werpen. 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en de grievenformulieren 

ingevolge het vonnis van 4 oktober 2017 definitief werd geoordeeld dat: 
- de strafvordering voor de telastlegging A.2 vervallen is ingevolge verjaring; 
- de telastleggingen A.1, C.2 en C.3 niet bewezen zijn in hoofde van de beklaagde; 
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De saisine van het hof betreft derhalve: 
- de schuld aan de telastleggingen A.3, B.1, B.2, B.3 en C.1 
- de strafmaat 

- de herstelvordering 

3. 

De procedure werd regelmatig aanhangig gemaakt voor de eerste rechter door de op 22 mei 
2017 aan de aangestelde van de beklaagde betekende dagvaarding. Deze dagvaarding, 
waarbij het bevel tot dagvaarding van 15 mei 2017 is gevoegd waarin de hoger aangehaalde 
telastleggingen zijn vervat, werd op 26 mei 2017 overgeschreven op het hypotheekkantoor 
te Brugge (voorheen art. 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zie sinds 1 maart 

2018 art. 6.3.1, §6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). De dagvaarding werd ook 
ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregister van de stad (voorheen art. 
6.2.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; zie thans art. 5.1.2, §1, tweede lid, 9° Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening). 

4. 

De feiten, voorwerp van de telastlegging A.3, waren voorheen strafbaar op grond van de in 
die telastleggingen aangehaalde bepalingen. Vanaf 1 maart 2018 tot op heden zijn die feiten 

strafbaar gebleven op grond van de artikelen 4.2.1 en 6.2.1 VCRO. 

5. 

De eerste rechter vatte de feiten als volgt correct samen: 

"2. De feiten 

Beklaagde verwierf op 2 juli 2013 middels aankoop van zijn (thans overleden) vader, 
en de eigendom van het perceel met woonhuis, gelegen aan de 

Het perceel is gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied 
(parkgebied). 

Op 12 augustus 2014 werd door een inspecteur van het Agentschap Inspectie RWO West
Vlaanderen vastgesteld dat het perceel, dat driehoekig van vorm is, in twee werd gedeeld 
met een houten gesloten omheining van ca. 35 meter lang, waarin een poort werd verwerkt. 
In het rechterdeel van het perceel (dat grenst aan de spoorweg) ligt een grote vijver. Tevens 
bevindt er zich een nieuw opgetrokken blokhut, die 3 meter op 12 meter meet. Tussen de 
vijver en de blokhut ligt een terras in verschil/ende hoogteniveaus. 

In zijn verhoor van 25 september 2014 verklaarde dat hij het perceel met woning 
in 2013 aan zijn zoon, beklaagde, had verkocht, dat de blokhut werd opgetrokken in 
september 2013, dat hij deze gebouwd had met een zelfbouwpakket, zonder tussenkomst 
van een architect of aannemer, dat het oorspronkelijk niet de bedoeling was om de blokhut 
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te bewonen, dat de vijver reeds aanwezig was toen hij het perceel kocht in 1976 en dat het 
terras reeds meer dan 15 jaar geleden werd aangelegd. 

In zijn verhoor van 9 februari 2015 verklaarde beklaagde dat hij de omheining had geplaatst, 
dat zijn vader en de blokhut bewoonden en dat hij bij de gemeente 
navraag zou doen om de situatie te regulariseren en de blokhut eventueel als zorgwoning te 
laten beschrijven. 

In zijn tweede verhoor van 2 februari 2015 verklaarde dat de omheining door zijn 
zoon werd gezet en dat de blokhut aanvankelijk door hem werd bewoond, doch dat hij daar 
niet meer woont'' . 

5.1. 

De feiten deden zich voor in parkgebied, zijnde ruimtelijk kwetsbaar gebied (art. 1.1.2.10° 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

5.2. 

De telastleggingen A.3 en B.3 hebben respectievelijk betrekking op het plaatsen en het 

instandhouden van een gesloten houten omheining met houten poort. 

De houten omheining met poort betreft een constructie in de zin van art. 4.1.1.3° Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. Dit blijkt afdoende uit de vaststellingen door de politie alsook 
uit de gevoegde foto's. 

De beklaagde erkende in zijn verhoor deze constructie in het jaar 2014 te hebben geplaatst 
(stuk 27 van het strafdossier). 

De beklaagde beschikte niet over een vergunning. 

Gezien de afsluiting is opgericht in het midden van het betrokken perceel en dus niet in de 

zij- of achtertuin en gezien een gedeelte (in de voortuinstrook) tevens hoger is dan een 
meter, is de constructie niet vrijgesteld van vergunning (op grond van artikel 2.1 van het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige 
handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is). 

De telastlegging A.3 blijft ook in graad van beroep bewezen. 

De feiten voorwerp van de telastlegging B.3 zijn thans, overeenkomstig artikel 6.2.2.1° 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geen misdrijf en zijn exclusief strafbaar met een 
bestuurlijke geldboete. Het hof ontslaat de beklaagde voor deze telastlegging van 
rechtsvervolging. 

5.3. 
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De telastleggingen B.1 en C.1 hebben respectievelijk betrekking op het instandhouden en 
het als eigenaar toestaan van het plaatsen van een blokhut (met een breedte van 3 meter en 
een lengte van 12 meter). 

Zowel als de beklaagde erkenden dat de blokhut werd opgericht nadat de 
beklaagde eigenaar werd van het perceel en nadat in de overeenkomst werd opgenomen 
dat en diens partne1 gedurende hun leven konden blijven 
wonen op het perceel (stukken 15, 17 van het strafdossier). Beklaagde voegde er aan toe dat 
het de bedoeling was van zijn vader en diens vriendin om in de blokhut te wonen (stuk 27 
van het strafdossier). 

Bijgevolg werd, anders dan hetgeen de beklaagde thans in conclusie voorhoudt, de blokhut 
wel degelijk opgericht en gebruikt voor permanente bewoning. De stelling van de beklaagde 
voor het hof is trouwens in strijd met hetgeen hijzelf poneert in de conclusie van 13 mei 

2019 die in de procedure voor de vrederechter werd neergelegd en waarin hij (nogmaals) de 
bewoning erkende (stuk 3 stukkenbundel beklaagde, p. 2 e.v. van de conclusie). 

Gezien de blokhut een van het hoofdgebouw vrijstaand en voor verblijf bestemd bijgebouw 

betreft dat werd ingeplant in de voortuinstrook, is deze constructie niet van vergunning 
vrijgesteld. 

Bijgevolg staat vast dat de beklaagde, als eigenaar, toeliet dat de blokhut, zijnde een 
constructie in de zin van art. 4.1.1.3° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, werd opgericht, 
niettegenstaande hiervoor geen vergunning voorhanden was. 

De telastlegging C.1 blijft ook in graad van beroep bewezen. 

De telastlegging B.1 is thans, overeenkomstig artikel 6.2.2.1° Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, exclusief strafbaar met een bestuurlijke geldboete, zodat de beklaagde voor deze 
telastlegging van rechtsvervolging wordt ontslagen. 

5.4. 

De telastlegging B.2 heeft betrekking op het instandhouden van een houten terras met 
verschillende hoogteniveaus. 

De feiten voorwerp van de telastlegging B.2 vallen thans onder de vrijstelling van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen 
waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. Overeenkomstig artikel 2.1.8° van dit besluit 
is de plaatsing van niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 

meter van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur, voor zover de 
gezamenlijke oppervlakte van dergelijke constructies, met inbegrip van alle bestaande niet

overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, 80 vierkante meter niet overschrijdt, 
vrijgesteld van vergunning. 
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Overeenkomstig artikel 2.2.5° van voormeld besluit zijn parkgebieden uitgesloten van de 

ruimtelijk kwetsbare gebieden waarvoor deze vrijstelling niet geldt. 
Dit alles is in casu het geval. 

Het hof ontslaat de beklaagde voor deze telastlegging van rechtsvervolging. 

6. 

De feiten van de voor de beklaagde bewezen verklaarde telastleggingen A3 en Cl pleegde hij 
met eenzelfde misdadig opzet zodat het hof voor deze feiten samen overeenkomstig artikel 
65, eerste lid, Strafwetboek een straf oplegt. 

De beklaagde heeft de stedenbouwkundige verplichtingen naast zich neergelegd. Deze 
voorschriften die er toe strekken in het algemeen belang de ruimtelijke ordening te 

vrijwaren, heeft hij hierbij ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen praktische verzuchtingen. 

De beklaagde is 48 jaar oud en liep in het verleden drie veroordelingen op door de 
politierechtbank. 

De hierna bepaalde effectieve geldboete houdt hiermee rekening en is bovendien absoluut 
noodzakelijk om de beklaagde ertoe aan te zetten zich voortaan strikt te houden aan 
stedenbouwkundige en andere dwingende voorschriften. Bij de bepaling van de omvang van 
de geldboete houdt het hof in het voordeel van de beklaagde wel rekening met diens relatief 
gunstig strafverleden, daar hij op een aantal verkeersgerelateerde veroordelingen door de 

politierechtbank na nog geen andere strafrechtelijke veroordelingen blijkt te hebben 

opgelopen. Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de aldus aan de beklaagde 
opgelegde geldboete kan noch geheel noch gedeeltelijk de gunst van het uitstel worden 

toegestaan, daar de beklaagde hierdoor onvoldoende tot het besef zou komen van de ernst 
van de door hem begane misdrijven. 

In het licht van de bovenvermelde overwegingen is het hof voorts van oordeel dat niet kan 
worden ingegaan op het in ondergeschikte orde door de beklaagde geformuleerde verzoek 
om hem de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te verlenen. Het 

hof is immers van oordeel dat een dergelijke gunst een onvoldoende krachtig signaal zou 

betekenen voor de beklaagde om hem het onaanvaardbare van zijn handelwijze te doen 
inzien. 

De bewezenverklaarde misdrijven werden gepleegd na 31 december 2011 maar vóór 1 
januari 2017, zodat zodat het hof de geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 opdeciemen 
verhoogt. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende 
effectieve vervangende straf te voorzien als de beklaagde de geldboete niet betaalt. 
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7. 

De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van het 

openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door 
de in zijn hoofde bewezen verklaarde telastleggingen. 

8. 

De beklaagde dient ook, als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, te worden 
verplicht 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 (artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). 
Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, dient thans vermeerderd te 

worden met 70 opdeciemen tot 200,- euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen 
verklaarde feiten. 

9. 

Tevens is de beklaagde gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop 
der strafprocedure, die thans, na indexatie, 54,76,- euro bedraagt (zie art. 91 van het 

koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 

gerechtskosten in strafzaken ("Tarief Strafzaken"), zoals gewijzigd door art. 1 van het 
koninklijk besluit van 13 november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/6 van 24 
juni 2019, BS 15 juli 2019). 

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, moet de beklaagde tenslotte ook nog worden veroordeeld tot 
het betalen van een bijdrage van 20,- euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

ll. 

Bij brief aan de procureur des Konings van 26 mei 2015 heeft de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur een herstelvordering ingeleid. Deze strekt tot herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand, meer bepaald: 

- het verwijderen van de houten omheining, geplaatst midden op het goed en dienstig 

als scheidingsmuur tussen de initiële woning en de blokhut 
- het verwijderen van de blokhut en het houten terras (inclusief eventuele vloerplaat 

en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de 
verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 
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De stedenbouwkundig inspecteur vordert verder gemachtigd te worden tot ambtshalve 
uitvoering van de uitspraak en de niet-nakoming van het bevel tot herstel in de 

oorspronkelijke toestand te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende op 23 april 2015 een positief advies. 

Artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd opgeheven sinds 1 maart 2018. 

Vanaf die datum bepaalt artikel 6.1.3 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. 
Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschillende herstelmaatregelen 
gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in het eerste lid. Het bevolen 
herstel dekt steeds de volledige illegaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door 
stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn." 

11.1 

Voor wat betreft de houten omheining, merkt de beklaagde op dat hij met uitzondering van 
de houten poort, de gehele houten omheining heeft vervangen door een transparante 
gaasomheining en hij legde daartoe twee foto's neer (stukken 5 en 6 stukkenbundel 

beklaagde). 

Bijgevolg is de gevraagde herstelmaatregel nog niet (volledig) uitgevoerd. 

De door de stedenbouwkundig inspecteur wettig gevorderde herstelmaatregel (wat betreft 
de omheining) is nog steeds noodzakelijk om aan de gevolgen van het misdrijf een einde te 
stellen. 

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ordening door het misdrijf 
is geschaad en de maatregel ertoe strekt deze plaatselijke ordening te herstellen. Het blijkt 
niet dat de gevorderde herstelmaatregelen gesteund zijn op motieven die vreemd zijn aan 
de goede ruimtelijke ordening of die uitgaan van een opvatting over de goede ruimtelijke 
ordening die kennelijk onredelijk is. Het hof wijst terzake naar de motieven opgenomen in de 

herstelvordering en het advies van de Hoge Raad en in het bijzonder volgende 

overwegingen: "De geviseerde handelingen situeren zich aan de rand van het parkgebied en 
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in de tuinzone van het betreffende onroerend goed, waarop zich al een woning bevindt. In 
casu wordt het groene karakter van de tuinzone aangetast door het oprichten van een 
tweede woongelegenheid. Dergelijke woongelegenheid is zowel functioneel als naar 
inplanting stedenbouwkundig onaanvaardbaar ter plaatse. De dubbele bewoning van het 
betreffende onroerend goed leidt verder tot een bewoningsprogramma dat de draagkracht 
van het onroerend goed en de woonpotenties ervan overschrijdt. 

[".] 
Overwegende dat de overtreding gelegen is in parkgebied. Parkgebieden moeten in hun staat 
bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet 
verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen. Het bouwen van een niet 
vergunde zonevreemde constructie voor bewoning is in het parkgebied niet toegestaan. Het 
optrekken van een constructie met het doel deze te bewonen versterkt het residentieel 
karakter op de eigendom. Het plaatsen van een omvangrijke omheining die het goed in twee 
delen verdeeld, werkt de residentialisering in de hand en kent het perceel een zonevreemde, 
residentiële functie toe en dat is in het parkgebied uitgesloten. 

[".] 
Overwegende dat de ruimtelijke context rond de overtreding overwegend bebost parkgebied 
is en het creëren van een bijkomende woongelegenheid is onverenigbaar met deze 
bestemming. Overwegende dat de wederrechtelijke constructies (blokhut en omheining) het 
parkgebied kwetsbaar maken voor verdere versnippering. Het gebied dient eerder te worden 
beschermd tegen verdere insnijding door bewoning. Overwegende dat de inbreuk verder 
afbreuk doet aan de al aangetaste parkomgeving. De overtreding zorgt ervoor dat het 
parkgebied verder wordt ingesneden door een residentiële functie. Overwegende dat de 
inbreuk een belangrijke impact heeft op het perceel. Het perceel wordt fysiek in twee delen 
opgedeeld. Deze opdeling van het goed én het optrekken van een nieuwe bewoning 
(bezwaart) het goed aanzienlijk. Het perceel wordt op deze manier als het ware 'volgebouwd' 
naar eigen wens en behoefte. Overwegende dat de overtreding in strijd is met de goede 
ruimtelijke ordening op vlak van: - functionele inpasbaarheid; - schaal; - ruimtegebruik en 
bouwdichtheid; - visueel-vormelijke aspecten. Overwegende dat de ruimtelijke draagkracht 
op het perceel werd overschreden en dat het goed verder wordt bezwaard met een tweede 
zonevreemde niet-vergunde woning. Déze ingreep laat zich in geen enkel opzicht verzoenen 
met de plaatselijke ordening noch met de draagkracht van het perceel in functie van de 
potenties ervan. 

[".] 
In casu vindt de herstelvordering steun in de planologische context op lange termijn zoals 
vastgelegd in het Gemeente/ijk Ruimtelijk Structuurplan Oostkamp. 
Door de gepleegde inbreuken is een illegale situatie ontstaan, die de plaatselijke ordening 
aantast. Deze aantasting blijkt reeds uit de (niet-toelaatbare) strijdigheid met de 
bestemmingsvoorschriften, die voor de toekomst de maatregelen van aanleg en de algemene 
bestemmingen voor de betreffende percelen bepalen. De gebeurlijke vaststelling dat de 
bestaande toestand ook elementen bevat die intrinsiek negatief zijn voor de bedoeling van 
het plangebied, d.w.z. die principieel onbestaanbaar zijn met de bestemmingsvoorschriften, 
kan niet tot gevolg hebben dat met deze voorschriften geen rekening moet worden 
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gehouden. [ ... ] Deze aantasting kan niet, minstens niet manifest, worden opgeheven door het 
uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken omwille van voorgaande reden(en). Binnen de 
door de decreetgever in art. 6.1.41 §1, 1° VCRO bepaalde grenzen is bijgevolg geen minder 
ingrijpende en wettelijk toegelaten maatregel dan het herstel in de vorige staat mogelijk". 

De herstelvordering wat betreft de omheining wordt toegekend. 

11.2 

Voor wat betreft de blokhut. stelt beklaagde dat hij alles zal bewerkstelligen opdat de 
bewoning door zou stoppen. 

Niet alleen dient het hof vast te stellen dat beklaagde, sedert de initiële vaststellingen over 
geruime tijd beschikte om aan de delictuele toestand een einde te maken, maar bovendien 
blijkt uit de conclusies van 13 mei 2019 die in de procedure voor het vredegerecht werden 
neergelegd (st. 3 stukkenbundel beklaagde) dat beklaagde géén eisende partij was en dat de 
tegenvordering van beklaagde in "hoofdorde" enkel gericht is om te horen zeggen voor recht 
dat "het strikt persoonlijk recht van bewoning enkel slaat op de blokhut" en verder dat "bij 
verplichte afbraak van deze blokhut, omdat deze illegaal gebouwd werd door eiseres en 
wijlen de heer de zaak waarop het bewoningsrecht slaat teniet is gegaan 
bijgevolg ook het recht op bewoning teniet is gegaan". Deze procedure is er derhalve niet op 
gericht om de bewoning door te doen stoppen. 

Bijgevolg is de gevraagde herstelmaatregel op datum van dit arrest nog niet uitgevoerd. 

De door de stedenbouwkundig inspecteur wettig gevorderde herstelmaatregel (wat betreft 
de blokhut) is nog steeds noodzakelijk om aan de gevolgen van het misdrijf een einde te 

stellen. 

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ordening door het misdrijf 

is geschaad en de maatregel ertoe strekt deze plaatselijke ordening te herstellen. Het blijkt 
niet dat de gevorderde herstelmaatregelen gesteund zijn op motieven die vreemd zijn aan 

de goede ruimtelijke ordening of die uitgaan van een opvatting over de goede ruimtelijke 

ordening die kennelijk onredelijk is. Het hof wijst naar de hierboven vermelde motieven 
opgenomen in de herstelvordering en het advies van de Hoge Raad. 

Wat betreft de blokhut is de herstelvordering gegrond. 

11.3 

Voor wat betreft het terras, verwijst het hof naar hetgeen hierboven is gesteld, met name 
dat deze inbreuk, thans niet meer strafbaar is. 

De herstelvordering dient te worden afgewezen wat het terras betreft. 

11.4 
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Ook wat de uitvoering van deze herstelmaatregelen betreft bestaat de vrees dat de 
veroordeelde beklaagde niet zonder enig drukkingsmiddel het herstel zal uitvoeren. De lange 
tijd tot de uitspraak heeft de veroordeelde beklaagde niet benut voor het bewerkstelligen 

van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat. 
Ook de houding van beklaagde zoals die blijkt uit de voor de vrederechter neergelegde 
conclusie toont aan dat hij niet de intentie heeft om de bewoning te doen stoppen. 

In die omstandigheden is het opleggen van een dwangsom, zoals hierna bepaald, wel 
degelijk noodzakelijk om de veroordeelde beklaagde tot het uitvoeren van het herstel aan te 
sporen. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde reeds kon overgaan tot het herstel van de plaats 
in de oorspronkelijke toestand en de ruime termijn welke hem hiertoe nog wordt verleend, 
brengen mee dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, 
Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelde pas de 

dwangsom zal kunnen verbeuren. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 en 211bis 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 gelet op de verklaringen van hoger beroep en de grievenformulieren 
ingevolge het vonnis van 4 oktober 2017 definitief werd geoordeeld dat: 

- de strafvordering voor de telastlegging A.2 vervallen is ingevolge verjaring; 

- de telastleggingen A.1, C.2 en C.3 niet bewezen zijn in hoofde van beklaagde; 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 
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ontslaat beklaagde 

B.3; 
van rechtsvervolging voor de telastleggingen B.1, B.2 en 

veroordeelt de beklaagde voor de feiten van de bewezen verklaarde 
telastleggingen A.3 en C.1 samen tot een geldboete van 1.000 euro, verhoogd met 50 

opdecimes tot 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van 25,- euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 200,- euro als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van 54,76,- euro te betalen als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot het betalen van een bijdrage van 20,- euro aan 

het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 389,07 euro in eerste aanleg en 163,27 euro in 
beroep; 

beveelt over te gaan tot het herstel van de plaats te 
kadastraal gekend onder 

in de oorspronkelijke toestand door: 
het verwijderen van de houten omheining, geplaatst midden op het goed en dienstig 
als scheidingsmuur tussen de initiële woning en de blokhut 

het verwijderen van de blokhut, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde 
en de legale verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein, 

en dit binnen een termijn van twaalf maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit 
arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging in geval van 
niet-uitvoering van het arrest binnen de gestelde termijn. 

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

wijst de herstelvordering af als ongegrond, in zoverre ze betrekking heeft op het verwijderen 

van het houten terras (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten). 
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Kosten eerste aanleg (verstek+ verzet):€ 389,07 

Kosten beroep (2017nt1160): 

Afschrift vonnis: 
Afschrift akte HB OM: 

Dagv. bekl.: 

Kosten beroep (2018nt779): 

Afschrift vonnis: 
Afschrift akte HB: 

Opstelrecht HB: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 36,00 

€ 3,00 
€ 23,05 

€ 18,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,38 

€ 148,43 
€ 14,84 

€ 163,27 

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

en en in openbare rechtszittin!! van 27 september 2019 

uitgesproken door raadsheer - wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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