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Not.nr. GE.66.97.000736/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE BURGERMEESTERVAN DE STAD 

met kantoren te 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr./I~·)~ (ON 
met maatschappelijke zetel te 

2. nr/lltr:S 

verdacht van: 

- beklaagde -

geboren te 

zelfstandige, 

wonende te 

- beklaagde -

de eerste en de tweede 

A. 

(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, 

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 
kadastraa l gekend als 
maatschappelijke zetel te 
van geboren te 

eigendom van 
ondemem ingsnu m mer 

wonende te 
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bouwwerken te hebben verricht, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.r a) van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: het optrekken of plaatsen van een constructie 

meer bepaald: 

in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 21 oktober 2010 afgeleverd door het 
College van Burgemeester en Schepenen van de stad 

1. de diepte van het terras over 3,30 meter te hebben uitgevoerd in plaats van over de 
vergunde 2 meter, 

2. het terras te hebben aangelegd t ot t egen de rechter perceelsgrens, terwijl op het 
vergunde plan een afstand van 1,9 meter werd aangegeven, 

3. een houten schutting tegen de rechter perceelsgrens te hebben geplaatst, 

4. een perceelsbrede houten zit bank te hebben geconst rueerd in plaats van een metalen 
balust rade, 

te 
31/07/2014. 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01/07/2014 tem 

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

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 3 oktober 2017 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1, A.2, A.3 en A.4 samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 
50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 
dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 200 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.200 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 
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Veroordeelt 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 in strafzaken 
van 51,20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en 
bewezen verklaarde telastleggingen A.1, A.2, A.3 en A.4 samen tot een geldboete van 500 
euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf 
van 1 maand en 15 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 200 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.200 euro, van de opgelegde geldboete en voor 18 dagen van de 
vervangende gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt 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 in strafzaken 
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 uitvoeren van 
aanpassingswerken zodat het terras conform is aan de stedenbouwkundige vergunning van 
21 oktober 2010 onder nr. 20101641. 
Meer bepaald dient het terras teruggebracht te worden tot een diepte van 2 meter. De 
houten constructie met zitbank moet verwijderd worden en het terras moet afgesloten 
worden met een metalen balustrade. Het terras dient teruggebracht te worden tot een 
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breedte van circa 3,30 meter, zijnde minstens 1,90 meter verwijderd van de perceelsgrens 
rechts. De houten schutting tegen de rechter perceelsgrens dient verwijderd te worden. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel lastens de veroordeelden ten voordele van het college van burgemeester en 
schepenen en de gewestelijk 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 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 hoofdelijk tot 
betaling van de gerechtskosten gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie en begroot 
op 299,84 euro. 
BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld oo: 
19 oktober 2017 door de beklaagde tegen alle beschikkingen op 
strafrechtelijk en burgerlijk gebied in haar nadeel; 
19 oktober 2017 door de lasthebber ad hoc van de beklaagde tegen alle 
beschikkingen op strafrechtelijk en burgerlijk gebied in haar nadeel; 

- 19 oktober 2017 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beide beklaagden. 

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: 

19 oktober 2017 door de raadsman van de beklaagde 
19 oktober 2017 door de lasthebber ad hoc van de beklaagde 
19 oktober 2017 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 23 maart 2018 van dit hof legde het hof conclusietermijnen vast 
en bepaalde de rechtsdag op donderdag 6 september 2018. De conclusies werden binnen de 
vastgestelde conclusietermijnen neergelegd en er werd door partijen niet meegedeeld dat er 
sprake was van niet-tijdige mededeling van deze conclusies. 
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Op de rechtszitting van 6 september 2018 werd de zaak op vraag van de verdediging 
uitgesteld naar de rechtszitting van vrijdag 15 februari 2019. 

Op de rechtszitting van 15 februari 2019 werd de zaak uitgesteld op vraag van de 
verdediging naar de rechtszitting van vrijdag 18 oktober 2019. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 18 oktober 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
meester 

- de beklaagde 
meester 

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
, advocaat te in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc, 

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te 

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

- de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester voor 
meester beiden advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 3 oktober 2017 
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. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde Ingediende "grievenformulier 
hoger beroep", opgesteld vo lgens het bij koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot 
uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering vastgestelde 
model, wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden 
ingebracht, namelijk met betrekking tot de beslissingen over de straf, het niet toekennen 
van de gevraagde opschorting (van de uit spraak van de veroordeling) en ondergeschikt een 
te beperkt uitstel (van de tenuitvoerlegging van de straf), de herstelmaatregel (en de 
dwangsom}. Tevens wordt als grief een schending van het EVRM aangevoerd, meer bepaald 
" (in verband met) de redelijkheidtoets van de herstelvordering"} . 

In het door de lasthebber ad hoc van de beklaagde ingediende 
"grievenjormulier hoger beroep", opgesteld volgens het bij koninklijk besluit van 18 februari 
2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering 
vastgestelde mOdel, wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis 
worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de beslissingen over de 
schuld (aan de telastleggingen Al, A2, A3 en A4; reden: "voorwaarden voor strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid (art. 5 Sw.) niet vervuld"), de strafmaat, het niet toepassen van de 
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gevraagde opschorting (van de uitspraak van · de veroordeling) en de 
herstelmaatregel/dwangsom. Dezelfde grief over de schending van het EVRM als hiervoor 
vermeld werd aangevoerd. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk 
met betrekking tot de beslissing over de strafmaat (reden: "de straf is te laag"). Tevens werd 
door het openbaar ministerie een volgberoep ingesteld, wat meebrengt dat het openbaar 
ministerie zich binnen de perken van de door de beklaagden ingestelde beroepen, de 
grieven van deze beklaagden eigen maakt. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beide beklaagden en het openbaar ministerie 
werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 
Wetboek van Strafvordering. 

Het hof beslist in het voorliggende arrest 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. 

Ingevolge de perken van de hoger beroepen en vervolgens de grievenschriften staat op 
grond van het vonnis van 3 oktober 2017 de schuld van de beklaagde aan 
de telastleggingen Al, A2, A3 en A4 vast en heeft het hof wat haar betreft enkel nog te 
oordelen over de straf en de herstelvordering. 

3. De eerste rechter gaf in het beroepen vonnis het volgende overzicht van de feiten : 

"Feiten 

4. De beklaagden zijn eigenaar van een pand gelegen te 
baten daar een lingeriezaak uit. 

en 

Volgens het gewestplan ' ' (Koninklijk Besluit van 14 september 
1977) ligt het perceel in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische 
waarde. 

5. Op 20 maart 2010 stelde de politie een proces-verbaal op wegens de uitvoering van 
aanpassingswerken aan de riolering en de afbraak van een muur. 

Op 26 juli 2010 werd een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 
het verbouwen van een woon- en handelspand. Deze aanvraag werd door het college 
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van burgemeester en schepenen vergund op 21 oktober 2010. In deze vergunning werd 
onder andere volgende voorwaarde opgenomen: 
- om de zijdelingse inkijk te beperken en gelet op het ingediende bezwaar mag het 
dakterras maximaal 2 meter diep zijn vanaf de achtergevel. 

Op 6 juni 2012 werd vastgesteld dat de stedenbouwkundige vergunning niet 
werd nageleefd. Er werd namelijk een lichtreclame tegen de voorgevel geplaatst. 

Op 23 januari 2013 werd een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning ingediend 
voor het plaatsen van een Jichtreclame aan de voorgevel. Deze aanvraag werd door het 
college van burgemeester en schepenen vergund op 21 maart 2013. 

Op 16 september 2014 stelde de Afdeling bouw- en woontoezicht van Gent vast dat de 
stedenbouwkundige vergunning en de hierin opgenomen bijzondere voorwaarden 
opnieuw niet werden nageleefd. 

Het dakterras is ongeveer 3,30 meter diep in plaats van de vergunde 2 meter. Het 
terras werd aangelegd tot tegen de rechter perceelsgrens. De vereiste 1,9 meter 
afstand werd niet gerespecteerd. Er werd een houten schutting tegen de rechter 
percee/sgrens geplaatst en in plaats van een metalen balustrade werd een 
perceelsbrede houten zitbank geconstrueerd. 

6. Op 30 juli 2015 verklaarde de tweede beklaagde: 

'Ik ben de enige zaakvoerder van met maatschappeliike zetel 
te Ik ben strafrechteliik verantwoordelijke voor de Ik 

ben de enige eigenaar van het pand 
De huurt het volledige pand. 

Ik heb de of)dracht gegeven om de werken waarvan sprake uit te voeren in het pand 
te Ik heb de werken aan het terras zelf uitgevoerd samen met 

mijn vriend. Ik bedoel hiermee de houten constructie van het terras. 

Ik ben eigenaar van de grond waarop de woning staat. Het pand werd niet 
ondergebracht in een patrimoniumvennootschap. Het pand is sinds ongeveer 2012 
verhuurd aan mijn firma 
Ik moet u het bedrag schuldig blijven van de huurprijs omdat dit een vruchtgebruik is en 
niet een huur per maand. Ik zal hieromtrent navraag doen aan mijn boekhouder. De 
lening wordt wel afbetaald door de vennootschap. Ik zal u hieromtrent de gegevens 
overmaken ter attentie van inspecteur(. .. ) 
Ik denk dat de werken aangevat zijn tijdens de Feesten, j uli 2014 en namen vijf 
werkdagen in beslag. 
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Er was geen architect die toezicht hield op de werken aan de houtconstructie van het 
terras. 

Mijn vriend heeft als aannemer de werken uitgevoerd. 
de maatschappelijke zetel is gelegen op mijn huisadres in 
houtconstructie uit samen met mij. 

Hij voerde de 

Het is zo dat de vergunde onderbouw een niet-oploopbare dakbedekking had waardoor 
we een bevloering op de dakbedekking dienden te plaatsen. (Stedenbouw) had mij 
bevestigd dat het geen probleem was om een houten dakbedekking op het dak te 
plaatsen. 
De houten bank hebben we geplaatst uit veiligheidsoverwegingen omdat een 
balustrade soms gevaar zou kunnen opleveren voor kinderen die op het terras zijn. De 
houten schutting hebben we opgezocht op internet bij (Stedenbouw). Volgens de site 
van (Stedenbouw) kan zo een schutting perfect worden geplaatst zonder 
stedenbouwkundige vergunning. Deze schutting is geen vaste constructie en kan 
gemakkelijk worden verplaatst. De schutting is bevestigd met snelbinders. 

Ik heb tot op heden nog geen regularisatie aangevraagd. Ik was niet op de hoogte dat 
dit kon. Ik zal een regularisatieaanvraag indienen bij de dienst (Stedenbouw). 

Ik wens nog volgende zaken toe te voegen aan mijn verhoor. 
De volledige verbouwing van het pand werd uitgevoerd door aannemers en met een 
vergunde bouwvergunning. Probleem in mijn handelen was omdat niemand mij kon 
zeggen waarom ik die een bouwvergunning had mij moet houden aan de regels van de 
wetgeving terwijl mijn buurvrouw zich niet moet houden aan diezelfde wetgeving. 
Bovendien werkt zij zelf bij (Stedenbouw) in Zij gebruikt haar terras tot aan de 
perceelgrens terwijl ik een afstand van 1.90 m moet houden tot aan de perceelgrens. 
Dit terwijl zij de klacht doet en zij zich niet houdt aan die specifieke wetgeving. 
Er zijn drie buren rondom mij die gebruik maken van de volledige breedte en lengte van 
hun terras terwijl ik slechts een beperkte oppervlakte zou mogen gebruiken. Volgens 
mij moet de wetgeving dan op ledereen van toepassing zijn.' 

Op 11 april 2016 verklaarde de beklaagde dat zij nog geen stappen had ondernomen 
voor een regularisatie en ook geen herstelwerken had uitgevoerd omdat er voor de 
vrederechter een geschil met de buur hangende was over de muur." 

4. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 
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Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die In werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 o tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Gezien de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
arrest, doch wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastleggingen die zich voor 
30 juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel S, tweede lid, (oud) 
Strafwetboek toe. 

5. Uit de feitelijke inrichting van het terras en de verbinding met de door en voor rekening 
van de tweede beklaagde uitgebate handelszaak, evenals uit de verklaring van de beklaagde 

volgt dat de aanleg van het terras kadert In de verwezenlijking van het 
maatschappelijk doel van de rechtspersoon. De beklaagde is de blote 
eigenaar van het pand en de rechtspersoon heeft het vruchtgebruik. De lasthebber ad hoc 
lichtte op de rechtszitting van 18 oktober 2019 overigens toe dat het terras gebruikt werd als 
decor (voor de handelszaak) en ook sporadisch gebruikt werd door het personeel dat er een 
sigaret komt roken of iets komt nuttigen, zoals dit ook blijkt uit de verklaring van de 
beklaagde 

De beklaagde voert dan ook ten onrechte aan dat de feiten geen intrinsiek 
verband vertonen met de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de 
rechtspersoon. De uitbating van de handelszaak is niet enkel beperkt tot de showroom of 
het louter verkopen van de koopwaar, doch omvat ook onder meer het gebruik van een 
bepaalde ruimte door onder meer het personeel. Van zodra een ruimte dienstig is voor de 
handelszaak, bestaat er een intrinsiek verband mee, zodat dit ook geldt voor de te last 
gelegde feiten. De omstandigheden dat het de beklaagde was die opdracht 
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gaf om de werken uit te voeren, dat zij deze werken uitvoerde samen met haar vriend, die 
aannemer is, en zij het was die na de klacht van de buurvrouw opdracht gaf voor de 
regularisatievergunning, doen aan deze vaststelling geen afbreuk. Ook de vermelde 
animositeit die zou bestaan tussen een buur en de beklaagde en die 
volgens haar aan de basis zou liggen van de vaststelling van de Inbreuken, is zonder 
relevantie voor deze beoordeling. 

De telastleggingen Al, A2, A3 en A4 zijn ook voor de b~klaagde :>ewezen 
gebleven. Voor de vaststelling van het eigen ~rh••lnn::.tmnn "::tn de vermelde rechtspersoon, 
die in wezen gevormd wordt door beklaagde die ook de aandeelhouder is, 
houdt het hof rekening met het gedrag van die beklaagde die als zaakvoerder de 
rechtspersoon uitmaakte en door wiens toedoen de rechtspersoon handelde: het is deze 
beklaagde die bewust en zonder dwang besliste tot de wederrechtelijke inrichting en 
uitbreiding v~n hP.t tP.rrt:ls. De telastleggingen Al, A2, A3 en A4 zijn dan ook toe te rekenen 
aan de 

Het betreft wetens en willens gepleegde feiten, waarvoor het (algemeen) opzet als 
schuldbestanddeel vereist is, zodat de strafuitsluitingsgrond van artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek niet van toepassing Is. Wetens en willens handelen betekent dat de dader 
bewust en zonder dwang handelt, zoals in casu, en vereist niet dat de dader te kwader trouw 
of bedrieglijk handelt. 

6. De bewezen feiten van de telastleggingen Al, A2, A3 en A4 zijn voor elke beklaagde de 
uiting van eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof voor elke beklaagde overeenkomstig 
artikel 65, eerste lid, Strafwetboek één straf toepast. 

De beklaagden beslisten eigengereid om de verleende stedenbouwkundige vergunning met 
betrekking tot het terras niet na te leven en dit terras aan te leggen naar eigen inzichten en 
behoeften. Zo negeerden zij de stedenbouwkundige regelgeving, die geldt in het algemeen 
belang. Dit verstoorde de plaatselijke ruimtelijke ordening. 

De hierna bepaalde geldboete Is passend en noodzakelijk als maatschappelijke vergelding en 
om de beklaagden aan te sporen voortaan de regels strikt na te leven. 

Het is niet aannemelijk gemaakt dat de opgelegde geldboete zou leiden tot een sociale 
declassering van de beklaagden of dat het hun sociale reclassering op onevenredige wijze in 
het gedrang zou brengen, zodat het hof niet ingaat op de vraag tot het gelasten van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

De beklaagde is nog niet veroordeeld geweest tot een geldboete van meer 
dan 24.000 euro of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek en de feiten zijn niet van die aard dat zij moeten 
worden gestraft met een geldboete van meer dan 120.000 euro, zodat het hof gelast dat de 
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tenuitvoerlegging van de opgelegde geldboete voor deze beklaagde voor een hierna bepaald 
gedeelte wordt uitgesteld. 

De bewezen feiten werden gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 januari 2017, zodat het 
hof de geldboete telkens verhoogt met 50 dedemen. 

Voor de beklaagde zet de hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf in 
voldoende mate aan tot betaling van de geldboete. 

7. 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, als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf, elk 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 (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 t hans 
vermeerderd te worden met 70 deciemen tot telkens 200 euro, en dit ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten. 

Het hof veroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 54,76 euro bedraagt (zie arL 91 van het 
kon inklijk 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). 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds 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 Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, moeten de beklaagden tenslotte ook nog worden 
veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van elk 20 euro aan het Begratingsfonds voor 
de juridische tweedelijnsbijstand. 

8.1 Bij brief van 24 juni 2005 leidde het college van burgemeester en schepenen van de Stad 
een herstelvordering in bij het parket. Ingevolge artikel 6.3.1, § 2, Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening is sinds 1 maart 2018 de bevoegde (hersteleisende) overheid wat 
betreft een gemeente (of stad) niet langer het college van burgemeester en schepen doch 
wel de burgemeester in naam van de gemeente. De herstelvordering van de burgemeester 
van de stad strekt tot het uitvoeren van aanpassingswerken door het terras aan te 
passen conform de stedenbouwkundige vergunning goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 21 oktober 2010 onder nr. 
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8.2 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 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 artikel1 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, r, 2° en 
3°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening toont aan dat de omvang van de schade aan de 
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plaatselijke ruimtelijke ordening, nog meer dan de overtreding zelf, bepalend is voor de 
keuze van de herstelmaatregeL 

In beide gevallen blijft de evenredlghelds- en redelijkheidstaets onverminderd van 
toepassing: het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde 
aantasting van de ruimtel ijke ordening en de maat regel 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 opportunitelt van de herstelvordering te beoordelen. 

8.3 Het blijkt niet dat de vordering tot aanpassingswerken gesteund is 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. 

Volgens het gewestplan " ' (koninklijk besluit van 14 september 1977) 
ligt het perceel in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde. Het 
perceel ligt in een bijzonder plan van aanleg Binnenstad - deel (goedgekeurd 
bij besluit van 5 juni 2013) in verwevingszone. De voorgevel van het pand is aangeduid als 
een waardevolle straatwand. Het gebouw ligt in het gezichtsveld van een beschermd 
monument, namelijk 

De eiser in herstel overweegt dat het bouwmisdrijf g~legen is in de historische binnenstad in 
de eer:1 handelsstraat met bewoning op de verdiepingen. Door afwijkend van de 
verleende vergunning een terras te voorzien tot op een diepte van 3,30 meter in plaats van 
de vergunde 2 meter en de beplanking en de balustrade tot tegen de rechter perceelgrens 
aan te leggen, terwijl op het vergunde plan ca. 1,90 meter afstand tot de perceelgrens was 
voorzien, en het voorzien van de houten zitbank als een vaste constructie, wat een invloed 
heeft op de lichtinval van de woning op het rechter aanpalende perceel, wordt de 
plaatselijke ordening volgens de eiser In herstel kennelijk op onevenredige wijze geschaad. 

De hersteleisende overheid toont in concreto aan dat de gevolgen van het misdrijf niet 
kennelijk verenigbaar zijn met de goede plaatselijke ru imtelijke ordening, zodat het betalen 
van een meerwaarde niet volstaat als herstelmaatregeL De herstelvordering tot het 
uitvoeren van aanpassingswerken is wat betreft een goede plaatselijke ordening voldoende 
concreet gemotiveerd 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (thans: Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoerlng) verleende op 24 juli 2015 een positief advies voor de 
herstelvordering. 
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8.4 De eiser in herstel vordert in de herstelvordering de niet-nakoming van het bevel tot 
herstel te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

Gelet op het talmen van de veroordeelden 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 dossiergegevens tonen aan dat de veroordeelden ruim de kans geboden werd 
het herstel uit te voeren, doch dat zij verkozen de afloop van deze zaak af te wachten. De 
hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de 
veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de veroordeelden 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 veroordeelde pas 
de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

OP DEZE GRONDEN 
Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

gelet op de artikelen hiervoor aangehaald, met inbegrip van de bepalingen vermeld in de 
hiervoor vermelde telastleggingen, en 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 en 100 Strafwetboek, 
- 1, 8 en 18bis, Probatiewet, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

Strafrechtelijk 

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

wijzigt het vonnis van 3 oktober 2017 voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, A3 en 
A4 samen tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro; 
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gelast voor de beklaagde voor een termijn van drie jaar gewoon uitstel van 
de tenuitvoerlegging voor een gedeelte van 200 euro van de opgelegde geldboete van 500 
euro; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, A3 en 
A4 samen tot een geldboete van 300 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 1.800 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van twee maanden; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een 
bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen zo gebracht op telkens 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 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 en elk tot het betalen van een 
bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor 
het openbaar ministerie begroot op 299,84 euro In eerste aanleg en 219,38 euro in beroep; 

herstelvordering 

beveelt de beklaagden en tot het uitvoeren van 
aanpassingswerken aan het pand gelegen te kadastraal gekend als 

door het terras aan te passen conform de 
stedenbouwkundige vergunning goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen van de stad in zitting van 21 oktober 2010 onder nr. meer 
bepaald: 

- het terugbrengen van het terras tot op een diepte van 2 meter en verwijdering van de 
houten constructie met zitbank en door afsluiting van het terras met een metalen 
balustrade; 
- het terugbrengen van het terras tot een breedte van circa 3,30 meter, zijnde minstens 1,90 
meter verwijderd van de perceelgrens rechts en verwijdering van de houten schutting tegen 
de rechter perceelgrens; 

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 
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verbeurte van een dwangsom van 100 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. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl. : 

Dagv. bekl. 
Dagv.bekl. 

Dagv. eiser tot herstel: 

+10%: 

Totaal : 

€ 299,84 

€ 42,00 
€ 9,00 

€ 70,00 
€ 25,87 
€ 26,70 
€ 25,87 

€ 199,44 
€ 19,94 

€ 219,38 

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

en en in openbare rechtszitting van 29 november 
2019 uitgesproken door raadsheer- wnd. kamervoorzitter , in aanwezigheld 
van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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