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Not.nr. GE.66.L5.002406/12 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. ~(jt 

2. nr. ~os 

geboren te 

met Turkse nationaliteit. (RRN 

op 

zonder gekend beroep, 

wonende te 

thans zonder gekende woon- of verblijfplaats, 

- beklaagde -

geboren te op 

invalide/niet-werkend vennoot, 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

Volgens de aanhangig makende akte verdacht van: 

"de eerste en de tweede 

A. 

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 gelegen te 
eigendom van 

op Nonende te 
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en van 
wonende tE 

aeboren 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 

meer bepaald een eetzaal met terras, een houten constructie voor opslag en een houten 
afsluiting te hebben opgericht zonder stedenbouwkundige vergunning 

te 
23.02.2012 

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

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

De aanhangig makende rechtstreekse dagvaarding werd op 9 november 2017 onder 
nummer overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te 
(art. 6.3.1, § 6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 17 april 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastlegging A tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 
12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

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 de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven en 
bewezen verklaarde telastlegging A tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

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 de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

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

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van het college van burgemeester en schepenen en van de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur het herstel op het perceel gelegen te 

kadastraal gekend als door het 
verwijderen van de aangebouwde eetzaal met terras, de houten berging en de houten 
afsluiting. Inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput met 
zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein, en dit onder 
verbeurte van een dwangsom van 1.50 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel 
lastens de veroordeelden ten voordele van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 4 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 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelden. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt en '-loofde/ijk tot de 
gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 299,34 euro. 

BURGERRECHTELIJK 
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Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
- 16 mei 2018 door de beide beklaagden; 
- 25 mei 2018 door het openbaar ministerie. 

1.3 Er werd een verzoekschrift In de iin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
op: 
- 16 mei 2018 door de raadsman van de beide beklaagden; 
- 25 mei 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 13 september 2019 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de beklaagde en na de partijen 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 vrijdag 
7 februari 2020. 

De beklaagden legden hun conclusies tijdig neer. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 7 februari 2020 in het Neder lands: 

- de beklaagden Pn in hun middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor tE 

voor meester . beiden 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 17 april 2018 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

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

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden en 
ingediende "grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning 
vastgestelde model, wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden 
ingebracht, namelijk met betrekking tot de straf en de herstelvordering. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de straf. Tevens werd door het openbaar ministerie een volgberoep als grief 
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aangeduid, wat meebrengt dat het openbaar ministerie zich de grieven van de beklaagden 
eigen maakt, binnen de perken van hun beroepen. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden ~n 

en van het openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 
Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in 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. 

Door de devolutieve werking van de hoger beroepen en vervolgens de grieven, is de saisine 
van het hof beperkt tot de beslissing over de straf en de herstelvordering. Op grond van het 
beroepen vonnis van 17 april 2018 ~taat de schuld van de beklaagden aan de telastlegging A 
definitief vast. 

3. Het hof verwijst nae~r het volgende feitenoverzicht in het beroepen vonnis: 

"4. De beklaagden zijn eigenaar van een perceel en gebouw te 

Volgens het gewestplan 
agrarisch gebied. 

(KB 24/02/1977) Is het perceel gelegen in 

5. Op vraag van de gemeente stelde de politie op 23 februari 2012 vast dat er een 
eetzaal met terras, een houten constructie en een houten afsluiting werden gebouwd 
zonder stedenbouwkundige vergunning. 
In de woning wordt een frituur uitgebaat. 

De beklaagden werden door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
aangemaand zich in regel te stellen. 

Ondanks beloften werd geen regularisatievergunning aangevraagd. 

Op uitnodigingen om verhoord te worden werd niet ingegaan. 

Op 27 april2016 weigerde een verklaring af te leggen. 
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Op 9 mei 2016 meldt meester aan de procureur des Konings, de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen dat toch nog een regularisatievergunning zal aangevraagd worden. 
Op 28 september 2016 was dat nog steeds niet gebeurd. Opnieuw informeerde het 
openbaar ministerie. Opnieuw werd door meester geantwoord dat dit zou 
gebeuren: 

Op 16 november 2016 werd een regularisatievergunning aangevraagd. 

Op 30 januari 2017 werd die door het college van burgemeester en schepenen 
geweigerd wegens strijdigheid met de planvoorschriften." 

4. De bewezen feiten werden door elke beklaagde gepleegd met eenheid van misdadig 
opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek voor de feiten 
samen een straf oplegt. 

Met het gepleegde misdrijf miskenden de beklaagden de stedenbouwkundige regels die de 
ruimtelijke ordening beogen. Zij hadden enkel hun eigen private belangen voor ogen en 
hielden geen rekening met het algemeen belang. 

Anders dan de beklaagden aanvoeren heeft de eerste rechter niet de verzwarende 
omstandigheid overeenkomstig artikel 6.2.1, laatste lid Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
aangenomen. De loutere vermelding van de bij de verzwarende omstandigheid toepasselijke 
straffen in randnummer 8, tweede lid van het beroepen vonnis brengt niet mee dat de 
eerste rechter deze verzwarende omstandigheid heeft aangenomen: de eerste rechter heeft 
enkel de mogelijke strafbepalingen willen weergeven. Er werd trouwens ook geen 
mogelijkheid tot tegenspraak over deze verzwarende omstandigheid voorzien, zodat deze 
niet in het debat was. 

De verzwarende omstandigheid van artikel 6.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is ook 
volgens het hof niet voorhanden, bij de eerste noch de tweede beklaagde. Dit belet niet dat 
de toepasselijke straf nog steeds een gevangenisstraf is van acht dagen tot vijf jaar en/ of een 
geldboete van 26 euro tot 400.000 euro. 

De hierna voor elke beklaagde bepaalde geldboete geldt als maatschappelijke vergelding en 
Is noodzakelijk om elk van hen aan te sporen voortaan de belangen van de omgeving niet 
meer in het gedrang te brengen door het plegen van dergelijke misdrijven. De opgelegde 
geldboete veroorzaakt niet de sociale declassering van de beklaagden, noch brengt het hun 
reclassering In het gedrang. Er is geen reden om probatie-uitstel van de tenuitvoerlegging 
van de opgelegde geldboete te gelasten. 

De beklaagde 1eeft een gevuld strafregister en werd al veroordeeld voor drugdelicten 
en liep een groot aantal wegverkeersgebonden veroordelingen op. Daarnaast werd hij onder 
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meer veroordeeld voor inbreuken op de wetgeving inzake tewerkstelling van vreemdelingen 
en diverse sociaalrechtelijke wetten, verboden wapendracht, valsheid in geschriften 
(meermaals) en oplichting, opzettelijke slagen of verwondingen. 
De beklaagde heeft ook een negatief strafrechtelijk verleden. Haar strafregister 
maakt melding van diverse wegverkeersgebonden veroordelingen, veroordelingen voor het 
verhinderen van het toezicht door de arbeidsinspectie (meermaals), inbreuken op de wet 
inzake xenofobie en opzettelijke beschadigingen van andermans onroerende eigendommen. 
De negatieve strafregisters van de beide beklaageten bepalen in belangrijke mate de omvang 
van de op te leggen geldboete. 

In het voordeel van de beklaagden houdt het hof rekening met inspanningen tot herstel die 
de beklaagden leverden, al kon wel nog geen integraal herstel worden gerealiseerd en wijst 
het wegmoffelen van de fundering onder een laag grond niet op volstrekte goede trouw bij 
de uitvoering van het herstel {cf. hierna). 

Het met eenheid van opzet bewezen misdrijf werd gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 
januari 2017, zodat het hof de opgelegde geldboete t elkens verhoogt met 50 deciemen. 
De hierna opgelegde vervangende gevangenisstraf voor de hierna bepaalde termijn is 
voldoende om elke beklaagde aan te zetten tot werkelijke betaling van de opgelegde 
geldboete. 

5. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie, zoals hierna bepaald. 

De beklaagden dienen ook elk, als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf, te 
worden verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25 euro tot financler ing van het 
bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, dient thans 
vermeerderd te worden met 70 opdeciemen tot telkens 200 euro, en dit ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten. 

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, moeten de beklaagden elk tenslotte ook nog worden 
veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor 
de juridische tweedelijnsbijstand. 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere 
veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van de 
gerechtskosten met maximaal t ien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen thans 
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niet meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van 
de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens 
dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, 
geverifieerd, betaald en teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit 
trad in werking op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

6.1 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 o 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." 

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 
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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 redelijkheidstaets onverminderd van 
toepassing: het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de in concreto 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 de opportuniteit van de herstelvordering te beoordelen. 

6.2 De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert als eiser in herstel in een tijdig en 
regelmatig aanhangig gemaakte herstelvordering het herstel in de oorspronkelijke staat 
door het verwijderen van de aangebouwde eetzaal met terras, de houten berging en de 
houten afsluiting, met inbegrip van de eventuele vloerplaat en fundamenten en de legale 
verwijdering van de afbraakmaterialen. 

De eiser in herstel vordert ook de verbeuring van een dwangsom bij niet naleving van de 
opgelegde herstelmaatregelen binnen de bepaalde termijn. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (thans: Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering) verleende bij beslissing van 20 februari 2014 een positief advies 
over de herstelvordering, zodat is voldaan aan de ontvankelijkheidsvereiste van artikel 6.3.3, 
§ 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

6.3 Anders dan de beklaagden aanvoeren is de gevorderde herstelmaatregel niet geheel 
uitgevoerd. Uit nazicht op 3 februari 2020 door een verbalisant ruimtelijke ordening van het 
departement omgeving volgt dat de vloerplaat intussen verwijderd werd, doch de fundering 
niet (stuk 13, procedurekaft voor het hof). Bij onderzoek ter plaatse stootte de verbalisant 
op vier plaatsen op de funderingslaag, op een diepte van een tiental centimeter. 

Bovendien is er geen proces-verbaal overeenkomstig artikel 6.3.6 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening dat vaststelt dat de herstelmaatregel werd uitgevoerd zodat niet kan gesteld 
worden dat de herstelvordering zonder voorwerp is en nog steeds het integrale herstel moet 
worden bevolen. 
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6.4 De herstelvordering is voldoende gemotiveerd in functie van een goede ruimtelijke 
ordening. De herstelvordering wijst op het feit dat de uitbreiding van de frituur met de 
eetzaal, het terras en de houten berging ervoor zorgt dat er helemaal geen sprake meer is 
van een nevenbestemming en een volwaardige tweede hoofdbestemming wordt gecreëerd 
die stedenbouwkundig vergunningsplichtig is. Verder stelt de herstelvordering dat de door 
het gemeentelijk RUP voorziene hoofdbestemming wonen is en een hoofdbestemming 
horeca hiermee niet verenigbaar is. 

De herstelvordering is intern .en extern wettig. De herstelvordering is tevens proportioneel 
en dus niet onredelijk, zoals aangevoerd door de beklaagden. Overigens voerden zij zelf 
feitelijk al grotendeels het herstel uit, al werd dit nog niet conform het vermelde decreet 
vastgesteld. 

6.5 Gelet op het talmen van de beklaagden in het verleden om tot het 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 beklaagden om nu effectief tot herstel over te gaan. 

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

7. De eerste rechter hield terecht de burgerlijke belangen aan. Het hof bevestigt deze 
beslissing. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 
bepalingen vermeld in de bewezen telastlegging, en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- 65, eerste lid, 66, 100 Strafwetboek, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 
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bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebled: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging A tot een 
geldboete van 1.500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 9.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging A tot een 
geldboete van 1.500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 9.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 
deciemen en zo 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 elk tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk to~ betaling 
van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 272,11 euro 
in eerste aanleg en 103,52 euro In beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagden en tot het herstel in de 
oorspronkelijke toestand van het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als door het verwijderen van de 
aangebouwde eetzaal met terras, de houten berging en de houten afsluiting, met inbegrip 
van de eventuele vloerplaat en fundamenten, telkens met de legale verwijdering van alle 
afbraakmaterialen van het terrein en dit binnen een termijn van zes maanden na het in 
kracht van gewijsde gaan van dit arrest, onder verbeurte voor elk van de beklaagden van een · 
dwangsom van 100 euro per dag vertraging in geval van niet-uitvoering van het arrest 
binnen de gestelde termijn, met een maximum van 10.000 euro; 

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 gemeente overeenkomstig artikel 6.4.3, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening tot ambtshalve uitvoering ervan. 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. le bekl.: 
Dagv. 2e bekl. : 

Hypoth. lnschr.: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 
Dagv. le bekl. (zgw.): 

Dagv. 2e bekl.: 

€ 26,24 
€ 25,87 

€ 220,00 

€ 272,11 

€ 36,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€/ 

€ 26,52 

€ 103,52 

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

en plaatsvervangend magistraat en in openbare 
rechtszitting van 29 mei 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter In 
aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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