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1. Ten laste gelegde feiten 

Te , op hierna vermelde data: 

Om de misdaad of 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, om, door 

giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of 

arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben, als dader of mededader zoals 

voorzien door art. 66 van het Strafwetboek. 

Op de percelen gelegen te , gekadastreerd als 

eigendom van' en i 

ieder voor de helft in naakte eigendom en met vruchtgebruik voor de 1 ingevolge 

akte van verkoop notaris , te 1 1 van 27 februari 2003, 1 , eigendom van de 

Ingevolge akte ruilverkaveling van 22 mei 1992 en nr. , eigendom van 

de 1 ingevolge akte van aankoop notaris van 7 augustus 1992: 

A. 

de eerste en de tweede 

Bij Inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij In strijd met de 

vergunning, hetzij na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, 

hetzij In geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, 

zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° a (het verrichten van navolgend bouwwerk, met 

uitzondering van onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie) 

en/of zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4° (het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de 

bodem, hetzij door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen 

waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt), 

en/of zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° b (het verrichten van navolgend bouwwerk, met 

uitzondering van onderhoudswerken: het functioneel samenbrengen van materialen 

waardoor een constructie ontstaat), 
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en/of zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5° a (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten 

van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande 

materialen, materieel of afval) 

te hebben uitgevoerd; 

namelijk 

1. tussen 1 januari 2012 en 6 augustus 2012 op niet nader bepaalde data. 

een bijgebouw dienstig als paardenstallen met stockagerulmte met rondom een 

betonverhardlng, oorspronkelijk vergund als wateropslaggebouw, op voormeld perceel 

2. tussen 1 januari 2011 en 28 maart 2012 op niet nader bepaalde data, 

a. paardenstallen/boxen en containers en stapelen van allerhande materialen op voormeld 

perceel 1 

b. een paardenpiste met springbalken van ca. 50 mop 75 m op voormeld perceel 

c. tuinmuren met hoogte van ca. 2 m uit rood geschilderde betonblokken op voormeld 

perceel 

B. 

de eerste, de tweede en ." voor wat betreft handelingen op voormeld perceel · 

de derde voor wat betreft de handelingen op de voormelde percelen 1 en 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hierna vermelde handelingen, zoals 

bepaald bij artikel 4.2.1.1° a (het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 

onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie) 

en/of zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4° (het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de 

bodem, hetzij door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen 

waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt), 
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en/of zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° b (het verrichten van navolgend bouwwerk, met 

uitzondering van onderhoudswerken: het functioneel samenbrengen van materialen 

waardoor een constructie ontstaat), 

en/of zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5° a (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten 
van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande 
materialen, materieel of afval) 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 

vergunning, hetzij na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij In geval van schorsing van de vergunning, 

uitgevoerd werden, 

namelijk: 

1. tussen 1 januari 2012 en 6 augustus 2012 op niet nader bepaalde data, 

een bijgebouw dienstig als paardenstallen met stockagerulmte met rondom een 

betonverhardlng, oorspronkelijk vergund als wateropslaggebouw, op voormeld perceel 

2. tussen 1 januari 2011 en 28 maart 2012 op niet nader bepaalde data, 

a. paardenstallen/boxen en containers en stapelen van allerhande materialen op voormeld 

perceel 1 

b. een paardenpiste met springbalken van ca. 50 m op 75 m op voormeld perceel· 

c. tuinmuren met hoogte van ca. 2 m uit rood geschilderde betonblokken op voormeld 
perceel

.1 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van art. 6.1.41/6.1.43 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, zich te horen veroordelen tot het herstel in de oorspronkelijke 

toestand, staking van het strijdig gebruik of het uitvoeren van aanpassingswerken, zoals 
Ingeleid bij het parket door de gewestelijke stedenbouwkundige Inspecteur op 3 april 2014, 

onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag bij niet-uitvoering (stuk 13 

dossier). 
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Overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

tweeduizend vijftien 
Ref.: 

Bedrag: honderdentwaalf euro negentien cent 

Hypotheekbewaarder (get) 1 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

op vierentwintig november 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 11 oktober 2016 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Tongeren. kamer 11, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde · 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlasteleggingen A.1., A.2.a., A2.b., A.2.c., B.1. en B.2.c. 

Veroordeelt de beklaagde voor deze tenlasteleggingen samen tot een geldboete van 250,00 

euro, door verhoging met 50 opdeciemen, gebracht op 1.500 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld In artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 60 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn 

van drie jaar voor de helft van de geldboete namelijk voor 125 euro, gebracht op 750 euro 
door verhoging met 50 opdeciemen. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opze�elijke gewelddaden en aan de occasionele 

redders een bedrag te betalen van 25 euro te verhogen met 50 opdeciemen en alzo 
gebracht op 150,00 euro. 
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Legt aan de veroordeelde de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde 

vergoeding van 51,20 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot één vierde van de kosten van de publieke vordering, tot op 
heden voor hem begroot op de som van 7,17 euro. 

Tweede beklaagde 1 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlasteleggingen A.1., A.2.a., A2.b., A.2.c., B.1. en B.2.c. 

Veroord�elt de beklaagde voor deze tenlasteleggingen samen tot een geldboete van 250,00 

euro, door verhoging met 50 opdeciemen, gebracht op 1.500 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 
worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 60 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn 

van drie jaar voor de helft van de geldboete namelijk voor 125 euro, gebracht op 750 euro 

door verhoging met 50 opdeciemen. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 

redders een bedrag te betalen van 25 euro te verhogen met 50 opdeciemen en alzo 
gebracht op 150,00 euro. 

Legt aan de veroordeelde de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde 

vergoeding van 51,20 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot één vierde van de kosten van de publieke vordering, tot op 

heden voor hem begroot op de som van 7,17 euro. 

Derde beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlasteleggingen 8.2.a. en B.2.b. 

Veroordeelt de beklaagde voor deze tenlasteleggingen samen tot een geldboete van 500,00 
euro, door verhoging met 50 opdeciemen, gebracht op 3.000 euro. 
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Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 60 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn 

van drie jaar .voor de helft van de geldboete namelijk voor 250 euro, gebracht op 1500 euro 

door verhoging met 50 opdeciemen. 

Verwijst de veroordeelde tot één vierde van de kosten van de publieke vordering, tot op 

heden voor hem begroot op de som van 7,17 euro. 

HERSTEL VORDERING: 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt aan eerste beklaagde en aan tweede beklaagde op vordering van de 

stedenbouwkundig inspecteur over te gaan tot de plaats te herstellen in de oorspronkelijke 

staat namelijk het herstel In de oorspronkelijke staat van het bijgebouw achter de woning 

conform de stedenbouwkundige vergunning van 23.04.1997, implicerende terug de functie 

van wateropslaggebouw, het afbreken en verwijderen van het bijgebouw links achteraan de 

tuin, het afbreken en verwijderen van een verharding en tuinmuren, Inclusief eventuele 

vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de 

verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

Beveelt aan eerste, tweede en derde beklaagde op vordering van de stedenbouwkundig 

inspecteur over te gaan tot de plaats te herstellen in de oorspronkelijke staat namelijk het 

afbreken en verwijderen van paardenstallen, het verwijderen van de paardenpiste het 

afbreken en verwijderen van een verharding en tuinmuren, Inclusief eventuele vloerplaat en 

fundamenten, het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van 

de afbraakmaterialen van het terrein. 

Beveelt dat eerste, tweede en derde beklaagden binnen een termijn van twaalf maanden na 

het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis, niet zijnde een dwangsomtermijn in de zin 

van art. 1385bis Ger. W. de hoger vermelde werken dienen uit te voeren. 
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Beveelt voor het geval de plaats niet binnen de termijn van 12 maanden na het in kracht van 

gewijsde gaan van huidig vonnis, In de vorige staat wordt hersteld, dat de 

stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen, ambtshalve 

in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagden. 

Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van de plaats, te verkopen te vervoeren en te verwijderen. 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht Is alle uitvoeringskasten, verminderd 

met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 

van een staat, opgesteld door de overheid die het vonnis uitvoert of begroot en uitvoerbaar 

verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 

Veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot 

herstel, niet wordt voldaan, tot betaling aan de stedenbouwkundige inspecteur van een 

dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 
verstrijken van de hoger vérmelde hersteltermijn en In zoverre huldig vonnis vooraf 
betekend werd. 

2.2. 

Er werd hoger beroep Ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 11 oktober 2016: 

2.3. 

op 9 november 2016 door de beklaagden · , 1 : en 

tegen al de schikkingen, 
op 10 NOVEMBER 2016 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen de beklaagden 

: en 1 , tegen al de schikkingen, 

uitgezonderd deze betrekkelijk de burgerlijke belangen. 

Er werd een verzoekschrift In· de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren: 

op 9 november 2016 door de beklaagden · : en 
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op 10 november 2016 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 24 aprll 2019. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 
de beklaagden in hun middelen van verdediging, ontwikkeld door hun raadsman, 
voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de bekl!iagden als van het Openbaar 

Ministerie, werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. De verzoekschriften van de beklaagden zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werden tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 
Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grief Is nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagden en van het 
Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

r-PAGE 01-00001�35�95-0010-0026-01-01-iTl 

L •'@ . . 

l!J. . _J 



Hofvan beroep Antwerpen - 2016/C0/1044 - p. 11 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het 

hof zich uit tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuldigverklaring, de strafmaat en de 

herstelvordering. 

5. Voorafgaand: wetswijzigingen sinds de feiten en de blijvende stafbaarhefd 

1. De door het decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (B.S. 23 oktober 

2014) bepaalde wijzigingen aan het vergunningslulk van de VCRO zijn in werking getreden op 

23 februari 2017 (zie artikel 397 van voormeld decreet zoals gewijzigd door artikel 8 van het 

decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de 

omgevingsvergunning (B.S. 9 februari 2017). 

Door artikel 296 van voormeld decreet van 25 april 2014 worden In artikel 4.2.1. VCRO de 

woorden "voorafgaande stedenbouwkundige . vergunning" vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 

2. Artikel 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (B.S. 27 augustus 2014) bepaalt dat dit In werking treedt één jaar na 

de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van 

de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

wordt vastgelegd. Dit betekent dat dit decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving 

van de omgevingsvergunning normaalgezien in werking zou zijn getreden op 23 februari 

2018. 

Echter ingevolge artikel 51 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten 

van 9 februari 2018 (B.S. 28 februari 2018), Is t)et decreet van 25 april 2014 betreffende de 

handhaving van de omgevingsvergunning, met uitzondering van artikel 145, tweede lid, in 

werking getreden op 1 maart 2018. 
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3. Het nieuwe artikel 6.2.1 van de VCRO houdt thans de strafbepalingen in en luidt met 

betrekking tot onderhavige zaak als volgt: 

"De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige misdrijven 
genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met 
een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen: 

1 • het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, of het verder 
uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij na vervàl, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 

van schorsing van de betreffende vergunning; 

7° het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een van de misdrijven, vermeld in punt 1 • tot 

en met 6°, worden gepleegd." 

4. De feiten waarvoor beklaagden vervolgd worden maken een inbreuk uit op de artikelen 

4.2.1.1° a) (het optrekken van een constructie), 4.2.1.4° (het aanmerkelijk wijzigen van het 

rellëf), 4.2.1.1° b) (het samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat) en 

4.2.1.5° a) (een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor het opslaan van 

gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval) van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Deze feiten zijn strafbaar gebleven, weliswaar thans op grond van artikel 6.2.1. lid 1.1° VCRO 

(voorheen 6.1.1. lid 1.1° VCRO) en art. 6.2.1.7° VCRO (voorheen 6.1.1.r VCRO) ingevolge het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning en de 

strafmaat Is eveneens hetzelfde gebleven. 

De beklaagden werden hiervan In kennis gesteld en hebben de gelegenheid gekregen hun 

verweermiddelen desbetreffend naar voren te brengen. 

6. Motivering ten gronde 
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6.1. Op strafrechtelijk gebied 

6.1.a. Voorafgaandelijk 

De beklaagde 1 

nr. 

, is eigenaar van de percelen, gelegen te 1 

., gekadastreerd als 1 en 

Beklaagde 1 en beklaagde : 
perceel, gelegen te 1 

: zijn leder voor de helft naakte eigenaar van het 

;, gekadastreerd als 
met vruchtgebruik voor de 1 

Beklaagde· en beklaagde 1 zijn bestuurders van de 1 

De werd door de eerste rechter vrijgesproken en er werd geen hoger beroep 

Ingesteld door het Openbaar Ministerie zodat deze vrijspraak definitief is. 

De percelen zijn gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan 

goedgekeurd bij KB van 5 april 1977. 

1 -

Er werd op 23 april 1997 aan de 1 een stedenbouwkundige vergunning 

verleend door het college van burgemeester en schepenen van de stad · 

bouwen van een woonhuis. 

1 voor het 

Op 28 maart 2012 werd er een proces-verbaal opgesteld voor het uitvoeren van 

vergunnlngsplichtige werken niet conform de verleende stedenbouwkundige vergunning en 
het uitvoeren van 5 vergunnlngsplichtige werken zonder stedenbouwkundige vergunning 

(stuk 15-17 strafdossier). 

Bij schrijven d.d. 3 april 2014 deelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur aan het 

Openbaar Ministerie de herstelvordering mede na positief advies van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid waarbij het volgende werd gevorderd: 

het herstel in de oorspronkelijke staat van het bijgebouw achter de woning als 

wateropslaggebouw conform de stedenbouwkundige vergunning van 23 april 1997: 

dit bijgebouw werd getransformeerd tot paardenstallen met stockageruimte, 

het afbreken en verwijderen van het bijgebouw links achteraan de tuin dat gebruikt 

wordt als tuinberging, hondenhok en opslag materiaal, 
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het afbreken en verwijderen van paardenstallen: er werden 3 paardenboxen en 2 

opslagruimtes geplaatst, 

het afbreken en verwijderen van een verharding en tuinmuren, 

het verwijderen van een paardenpiste, 

inclusief het verwijderen van de vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput 

met zuivere teelaarde en de verwijdering van 1de afbraakmaterialen van het terrein en dit 

binnen een termijn van 12 maanden op straffe van een dwangsom van 125 euro. 

6.1.b. Ten gronde 

1. Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 
de schuld van de beklaagde 1 en beklaagde 1 • aan de hen ten laste gelegde 

feiten A.1., A.2.a., A.2.b., A.2.c., B.1 en B.2.c. zoals hiervoor aangepast en de schuld van de 

beklaagde 1 aan de haar ten laste gelegde feiten B.2.a. en B.2.b. zoals 

hiervoor aangepast bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt-verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke 

door beklaagden in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd en 

overgenomen en gelet op de neergelegde beroepsbesluiten aangevuld als volgt. 

Onder het art. 6.l.1.6° VCRO wordt de overtreder bestempeld als de natuurlijke en/of de 

rechtspersoon die het stedenbouwkundig misdrijf heeft uitgevoerd, er opdracht toe heeft 

gegeven of er zijn medewerking aan heeft verleend. 1 die de eigenaar van 

de gronden nr. 1 en nr. . is, liet toe dat haar bestuurders wederrechtelijke 

constructies oprichtten op deze percelen. 

2. Wat de feiten A.1. en B.1. betreft in hoofde van beklaagde en beklaagde 
1 zijn deze bewezen gebleven aan de hand van de gegevens in het strafdossier. 

Deze feiten werden overigens niet betwist. 

3. Wat de feiten A.2.a. betreft in hoofde van beklaagde 

en de feiten sub B.2.a. in hoofde van beklaagde 1 

en beklaagde 1 
werpen zij op dat zij 

onwetend waren dat voor het plaatsen van deze constructies (plaatsen van boxen en 

containers / het stapelen van materialen) zij een omgevingsvergunning dienden aan te 

vragen en dat zij alleszins niet gehandeld hebben met opzet maar handelden uit nalatigheid. 

De materialiteit van de feiten werd aldus niet betwist wel het moreel element. 
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Wat het moreel element betreft, merkt het hof op dat de inbreuken op de VCRO enkel 

strafbaar zijn als ze met opzet zijn gepleegd. Algemeen opzet volstaat, er is geen bijzonder 

opzet vereist. Er Is sprake van algemeen opzet wanneer de dader wetens en willens, bewust 

heeft gehandeld. Het staat vast dat beklaagde ' en beklaagde 1 als 

bestuurders van de de uitvoerders waren van de materiële handelingen om 

deze wederechtelijke constructies op te richten. Deze handelingen worden beschouwd als 

de uiting van hun vrije en bewuste wil. 

Dit geldt ook voor de eigenaar. De eigenaar is slechts strafbaar in de zin van art. 6.2.1.7° 

VCRO indien hij wetens en willens in de wederrechtelijke handeling heeft toegestemd dan 

wel ze heeft aanvaard. 

Beklaagde 1 liet als eigenaar betijen en nam geen maatregelen zoals leder 

redelijke en voorzichtige of bedachtzame eigenaar In dezelfde omstandigheden van tijd en 

plaats zou hebben gedaan om een einde te stellen aan de wederrechtelijke toestand. 

De beklaagden beroepen zich overigens niet op een schulduitsluitingsgrond zoals overmacht 

of onoverwinnelijke dwaling noch maken zij dit aannemelijk. 

4. Met betrekking tot de feiten sub A.2.c. en B.2.c. beweren beklaagden • en 

1 ten onrechte dat de tuinmuren bestaande uit rood geschilderde betonblokken 

met een hoogte van ca 2m op het perceel 1 dat al deze tuinmuren vergund werden 

ingevolge de stedenbouwkundige vergunning van 23 april 1997. Op 23 april 1997 verleende 

het college van burgemeester en schepenen van de stad 1 een stedenbouwkundige 

vergunning voor het bouwen van een woonhuis mits voorwaarden nl.: 

het wateropslaggebouw mag geen bijkomende functie krijgen, 

een afschermende groenblijvende streekeigen beplanting Is te voorzien rondom het 

perceel over een breedte van minimum 2 meter. De beplanting dient aangebracht in 

het eerstvolgend plantseizoen na de ingebruikname. 

Op het goedgekeurde inplantingsplan d.d. 23 april 1997 staan weliswaar tuinmuren 

ingetekend maar enkel op de linker en rechter perceelgrens (en niet aan de achterzijde van 

het perceel · ) en werd er als voorwaarde opgelegd dat rondom het perceel een 

afschermende groenblijvende streekeigen beplanting over een breedte van minimum 2 

meter diende voorzien te worden. Deze aanplanting werd niet uitgevoerd dus de 

voorwaarde van de vergunning werd niet nageleefd. 
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Het hof verwijst ter verduidelijking naar het advies van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid die tevens vaststelde dat de toen opgerichte tuinmuren zich niet 

verzoenden met de door de planologische overheid vastgestelde en beleidsmatig gewenste 

ontwikkeling ter plaatse, aangezien een haag van meidoorn of haagbeuk van 1,20m moest 
worden voorzien. 

De tuinmuur aan de achterzijde van het perceel ' werd later vergund ingevolge een 

regularisatievergunning van 14 juni 2016 zoals blijkt uit de vergunning gevoegd aan de mail 

van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van 18 april 2019 neergelegd ter zitting. 

Het feit dat achteraf een regularisatievergunning werd bekomen voor een deel van deze 

constructies (paardenstal en een gedeelte van de tuinmuur aan de achterzijde) en er 

aanpassingswerken werden uitgevoerd, heft de strafbaarheid van de feiten niet op. 

Ten onrechte beroepen beklaagden zich op art. 3.1.5° van het Vrijstellingsbesluit 

("afsluitingen tot een hoogte van 2 meter in de zij- tuin en de achtertuin"). Een tuinmuur is 

geen afsluiting In de zin van art. 3.1.5° van het Vrijstellingsbesluit. 

5. Wat betreft de feiten A.2.b. in hoofde van beklaagde 

en de feiten B.2.b. In hoofde van beklaagde 1 

en beklaagde 1 

(het aanleggen van een 

paardenpiste) houden beklaagden voor dat dezè paardenpiste werd aangelegd in de periode 

tussen 2000 en 2003 verwijzend naar een luc�tfoto van 21 september 2003 en de 

strafvordering derhalve vervallen is ingevolge verjaring. 

Het hof stelt vast dat beklaagden vervolgd worden voor het oprichten van een paardenpiste 
zonder te beschikken over een omgevingsvergunning In de periode tussen 1 januari 2011 en 
28 maart 2012 op niet nader te bepalen datum. 

Bij de vaststellingen op 28 maart 2012 stelde de gemeentelijke stedenbouwkundige 

ambtenaar vast dat op het perceel met het nr. . een paardenpiste met springbalken 

werd ingericht met een breedte van 50 meter en een diepte van ongeveer 75 meter. De 
ondergrond bestaat uit schaafsel /zand. 

Er werd door beklaagden afzonderlijk een aanvraag tot regularisatie voor deze paardenpiste 
ingediend doch deze werd geweigerd op 16 oktober 2018 door het college _van 
burgemeester en schepenen van de stad 1 

door beklaagden (stuk 49 bundel beklaagden). 

1 en er werd geen beroep aangetekend 
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Beklaagden verwijzen naar een luchtfoto van 21 september 2003 gevoegd aan het advies 
van de Hoge Raad voor het Handhavlngsbeleid van 22 november 2012 in het strafdossier 

waaruit zou blijken dat toen al een paardenpiste op het kwestieuze perceel werd ingericht. 
Het hof stelt vast dat deze luchtfoto niet aantoont dat op dat perceel toen reeds een 

paardenpiste werd aangelegd. Deze foto toont aan dat het perceel een groen weiland was 

met kale plekken waarbij op sommige plaatsen het groene gras zichtbaar was, nog deels 

zichtbaar was en geen gras meer zichtbaar was. Het hof leidt hieruit af dat mogelijks het 
kwestieuze perceel gebruikt werd voor de paardensport maar dat er alleszins geen sprake is 
van een aangelegde paardenpiste zoals dat werd vastgesteld door de gemeentelijke 

ambtenaar op 28 maart 2012. Overigens verwijst het hof eveneens naar de luchtfoto van 8 

april 2007 (eveneens gevoegd.aan het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 

in het strafdossier) waaruit blijkt dat er terug gras werd Ingezaaid en het perceel een 
weiland was zonder kale plekken. 

Volgens art. 4.2.1.4° VCRO, mag niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan 
te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen, waarbij de aard of de functie van het 
terrein wijzigt. 

De wetgever heeft in de lijn van de gevestigde rechtspraak en rechtsleer niet gekozen voor 
een louter kwantitatieve benadering van de omschrijving "aanmerkelijk wijzigen van het 

reliëf van de bodem", maar wel voor een benadering die zowel rekening houdt met de 

invloed van de wijziging op de aard en de functie van het terrein, als met de hoegrootheid 

van de niveauwijziging. 

De term "aanmerkelijk'' duidt erop dat de wetgever beoogde om de aanzienlijke en 

belangrijke wijzigingen van het reliëf strafbaar te stellen, doch niet - In acht genomen de 

ligging, de functie en de omvang van het perceel - marginale wijzigingen van het reliëf. 

Uit de Inhoud van het strafdossier, f n het bijzonder de vaststellingen door de gemeentelijke 

ambtenaar op 28 maart 2012 (stuk 15 strafdossier) met de gevoegde foto's blijkt dat een 

gedeelte van de weide werd uitgediept en opgevuld met schaafsel en zand over een breedte 
van som en een diepte van 75m. Gelet op de omvang van deze paardenpiste op verre 

afstand van de woning, wordt het agrarisch gebied inderdaad ernstig aangetast zoals 

vermeld in het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid van 22 november 2012 
(stuk 38 strafdossier) waardoor de aard en de functie van het terrein ernstig wordt 

gewijzigd. Derhalve is het hof van oordeel dat deze paardenpiste een aanmerkelijke wijziging 

van het reliëf inhoudt In de zin van art. 4.2.1.4° VCRO. Ten onrechte houden beklaagden 
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voor dat het aanbrengen van zand en schaafsel over het gras als onderhoudswerken moeten 
beschouwd worden. Overigens, daar .is geen enkele spriet gras meer te bespeuren en 
bovendien, zoals blijkt uit de gevoegde foto's in het strafdossier, bevindt de paardenpiste 

zich op dezelfde hoogte als het weiland hetgeen veronderstelt dat de weide eerst werd 

afgegraven en daarna aangevuld met zaagsel en zand. 

6.1.c. De straftoemeting 

1. De bewezen feiten A.1., A.2.a., A.2.b., A.2.c., B.1 en B.2.c. zoals hiervoor aangepast zijn in 
1 

hoofde van de beklaagde 1 en beklaagde 1 • de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet zodat bij toepassing van artikel 65 lid 
1 van het Strafwetboek alleen de zwaarste straf dient uitgesproken. 

De bewezen feiten sub B.2 a. en B.2.b. zoals aangepast zijn in hoofde van de beklaagde 

1 de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet 

zodat bij toepassing van artikel 65 lid 1 van het Strafwetboek alleen de zwaarste straf dient 

uitgesproken. 

2. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van beklaagde c 

rechtspersoonlijkheid van beklaagde 
hun blanco strafregister, 

en beklaagde en de 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een eigengereid 

optreden en gebrek aan respect voor de ruimtelijke ordening, 

het gegeven dat het merendeel van de constructies geregulariseerd werd en deels 

ook werd verwijderd, 
het verstrijken van de tijd sinds de feiten zonder dat er sprake is van een 

overschrijding van de redelijke termijn. 

Daarom worden de beklaagde 1 · en de beklaagde 1 . elk bestraft met een 

geldboete van 250,00 euro euro te vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende 

gevangenisstraf van 30 dagen. 

Nu de beklaagde · en de beklaagde ! . vroeger nog niet veroordeeld zijn 
geweest tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenlsstraf van meer dan twaalf 

maanden, wordt de geldboete deels met uitstel verleend, zoals hierna bepaald, om hen in de 
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toekomst verder te ontraden zich aan dergelijke feiten schuldig te maken en hen ertoe aan 

te zetten de reglementering inzake ruimtelijke ordening te respecteren. 

Daarom wordt de beklaagde de 1 bestraft met een geldboete van 500,00 
euro te vermeerderen met de opdeciemen. 

Nu de beklaagde 1 vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele 
straf of tot een geldboete van meer dan 24.000,00 euro, wordt de bestraffing deels met 
uitstel verleend, zoals hierna bepaald, om haar in de toekomst verder te ontraden zich aan 
dergelijke feiten schuldig te maken en haar ertoe aan te zetten de reglementering inzake 

ruimtelijke ordening na te leven. 

Deze geldboeten (deels met uitstel} moet de beklaagden ertoe aanzetten meer respect te 

betonen voor de regelgeving Inzake ruimtelijke ordening en moeten hen er tevens toe 

aanzetten om deze regelgeving na te leven. 

De omvang van de opgelegde geldboeten en de termijn van het verleende uitstel zijn telkens 

aangepast aan de ernst van de feiten. De duur van de vervangende gevangenisstraffen voor 

de natuurlijke personen is aangepast aan de omvang van de geldboeten. 

Het hof gaat niet in op het verzoek van beklaagden tot het verlenen van de opschorting nu 
een dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om de beklaagden afdoende te wijzen op hun 

maatschappelijke beperkingen en verplichtingen. 

Het hof stelt vast dat de vaste vergoeding Is verhoogd van 51,20 euro naar 53,58 euro. Gelet 
op het hoger beroep van het Openbaar Ministerie en gezien deze verhoging onmiddellijk van 

toepassing is op hangende zaken wordt elke beklaagde veroordeeld tot een vaste 

vergoeding van 53,58 euro. 

6.2. De herstelvordering 

1. Bij schrijven d.d. 3 april 2014 deelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur aan het 

Openbaar Ministerie ·de herstelvordering mee na positief advies van de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid waarbij het volgende werd gevorderd: 
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het herstel in de oorspronkelijke staat van het bijgebouw achter de woning als 

wateropslaggebouw conform de stedenbouwkundige vergunning van 23 april 1997: 
dit bijgebouw werd getransformeerd tot paardenstallen met stockageruimte, 

het afbreken en verwijderen van het bijgebouw links achteraan de tuin dat gebruikt 

wordt als tuinberging, hondenhok en opslag materiaal, 

het afbreken en verwijderen van paardenstallen: er werden 3 paardenboxen en 2 
opslagruimtes geplaatst, 

het afbreken en verwijderen van een verharding en tuinmuren, 

het verwijderen van een paardenpiste, 

inclusief het verwijderen van de vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de bouwput 

met zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein en dit 

binnen een termijn van 12 maanden op straffe van een dwangsom van 125 euro. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur wijzigde zijn herstelvordering verwijzend naar 

de mall van 18 april 2019 aan het Openbaar Ministerie gelet op de tussengekomen 

regularisatievergunningen van 14 juni 2016 en S juni 2018 alsook de uitgevoerde 

werkzaamheden door de beklaagden conform de verleende vergunningen als volgt: 

het gebouw terug omvormen tot een wateropslaggebouw: de nieuwe functie 

paardenstal werd vergund ingevolge de vergunning van 5 juni 2018, 
het bijgebouw links achter In de tuin (tulnberglng, hondenhok en opstapeling 

materialen) werd afgebroken, 

het afbreken van de paardenstallen (3 paardenboxen en 2 opslagplaatsen): deze 

werden verwijderd zoals werd vastgesteld op 30 mei 2018, 
de verharding en de tuinmuren: deze zijn deels aangepast en verwijderd; een deel 

van de tuinmuren werd vergund ingevolge vergunning van 14 juni 2016. 

Dit impliceert dat de herstelvordering zonder voorwerp Is geworden behoudens het 

verwijderen van de paardenpiste. De gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur handhaaft 

de herstelvorder!ng wat betreft de paardenpiste. 

Voor deze paardenpiste werd een afzonderlijke regularisatieaanvraag ingediend toch 

geweigerd bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad 1 

op 16 oktober 2018 en er werd geen beroep aangetekend door beklaagden (stuk 49 bundel 

beklaagden}. 

2. Huidig artikel 7.7.5. VCRO bepaalt dat vanaf de Inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 111, 

afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 25 april 2014 
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betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning - dit is vanaf 1 maart 2018 - de 
burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige Inspecteur de taken en 

bevoegdheden overneemt die voor de Inwerkingtreding door het college van burgemeester 

en schepenen werden waargenomen in het kader van titel VI van deze codex, en zetten ze 

de herstelvorderingen voort die door het college van burgemeester en schepenen werden 

Ingeleid bij het Openbaar Ministerie of voor de burgerlijke rechter. 

Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3.1. VCRO bepaalt in §1 dat naast de 

straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt 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. 

De herstelvordering gebaseerd op de in hoofde van beklaagden bewezen feiten A.2.b. en 

B.2.b. is een administratieve rechtshandeling waarvan het hof deze dient te toetsen op haar 

interne en externe wettigheid en dient te onderzoeken en of deze strookt met de wet dan 
wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust (art. 159 GW}. 

De rechter dient derhalve te onderzoeken of deze herstelmaatregel steunt op motieven van 

een goede ruimtelijke ordening en dient gebeurlijk een herstelvordering die zou steunen op 

motieven vreemd aan de ruimtelijke ordening of die kennelijk onredelijk zou zijn, zonder 

gevolg te laten. 

De gemotiveerde herstelvordering van 3 april 2014 van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur met betrekking tot de paardenpiste Is, na positief advies van de Hoge Raad voor 

het Handhavlngsbeleld, zowel intern als extern wettig en beoogt, binnen de weerhouden 

feiten, op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het 

door de beklaagden gepleegde misdrijf. Zij steunt op motieven van goede ruimtelijke 
ordening en Is niet kennelijk onredelijk. 
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Bovendien weegt de last die voor de beklaagden uit het gevorderde herstel zou voortvloeien 
niet op tegen het voordeel dat hieruit voor de· ruimtelijke ordening zou ontstaan. Dit dient 
steeds in concreto te worden beoordeeld en de door beklaagden aangehaalde rechtspraak 

op p. 23, 24 en 25 van hun besluiten acht het hof dan ook niet ter zake dienend. 

In casu is het gevolg van het misdrijf niet kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelijke 
ordening zodat enkel de tweede of derde herstelmaatregel aan de orde zijn. De 

voorliggende herstelvordering is immers gemotiveerd vanuit het oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening. In dat verband kan verwezen worden naar het advies van de Hoge 

Raad voor het Handhavingsbeleid. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid overwoog dat 

gezien het kwestieus perceel gesitueerd is in een agrarisch gebied op een ruime afstand van 

de huiskavel, het achterliggend gebied op onaanvaardbare wijze wordt aangesneden gelet 

op de grote omvang van deze paardenpiste. De paardenpiste laat zich dan ook niet 

onmiddellijk landschappelijk integreren binnen de onmiddellijke omgeving zodat vanuit het 
oogpunt van de goede ruimtelijke ordening de beoogde herstelmaatregel noodzakelijk is. 

Het hof sluit zich aan bij deze overwegingen. Enkel het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand kan naar het oordeel van het hof volstaan om de plaatselijke 

ordening te herstellen. 

Ten onrechte verwijzen beklaagden naar art. 7.4 van het Vrijstellingsbesluit waarbij een 

omgevingsvergunning niet nodig is voor tijdelijke reliëfwijzigingen voor het organiseren van 

sportmanifestaties driemaal per jaar. Of beklaagden nu al dan niet driemaal per jaar een 

sportmanifestatie organiseren Is in casu niet van belang maar wel het gegeven dat de 
aangelegde paardenpiste permanent werd aangelegd en het niet de bedoeling was om na 

elke sportmanifestatie binnen de 10 dagen deze reliëfwijziging te verwijderen en te 

herstellen zoals voorzien in art. 7.4.4° van het Vrijstellingsbesluit. 

5. Op grond van huidig artikel 6.3.1, § 4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor de 

uitvoering van de herstelmaatregelen en kan de rechtbank, op vordering van de bevoegde 

overheid, ook een dwangsom bepalen. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 

vorderde een termijn van 12 maanden en een dwangsom van 125 euro per dag vertraging. 

Het hof acht het gepast een hersteltermijn van 12 maanden op te leggen. 

Bij de bepaling van deze termijn heeft het hof rekening gehouden met de omvang van de 

werken en de tijd die reeds verstreken Is sedert de eerste vaststellingen waarvan beklaagden 
gebruik hadden kunnen maken om vrijwillig over te gaan tot herstel. 
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Het Is gepast om ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald op 125 
euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagden wordt overgegaan tot het 

herstel van de plaats In zijn vorige toestand, zoals boven aangegeven, en dit binnen de 
opgelegde hersteltermijn van 12 maanden, met dien verstande dat die dwangsom zal 

verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig 
arrest vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt 
toegestaan. 

Het opleggen van een dwangsom moet beklaagden ertoe aanzetten de herstelmaatregel uit 
te voeren. De verplichting tot het uitvoereh van de herstelmaatregel komt toe aan 
beklaagden en niet aan de bevoegde overheid. Er Is dan ook geen aanleiding om deze 

dwangsom te beperken in de tijd. 

Op grond van huldig artikel 6.3.4, §1 VCRO beveelt dit arrest dat de stedenbouwkundige 
Inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de 

plaats en op de kosten van de veroordeelden als de plaats niet binnen de door de rechtbank 

gestelde termijn In de vorige staat wordt hersteld. 

7. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211 en 211bls 
van het Wetboek van Strafvordering 
1, 2, 3, 5, 7, 7bls, 38, 40, 41bis� 50, 65, 66 van het Strafwetboek 

4.2.1.1° a) en b), 4.2.1.4°, 4.2.1.5° a), 6. 1.1.lld 1.1° en 3°, 6.1.41.§§1 en 3, 6.1.42, 

6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) 

art. 296 en 397 van het decreet van 25 april 2014 
4.2.1.1° a) en b), 4.2.1.4°, 4.2.1.5° a), 6.2.1.lld 1.1° en 7°, 6.2.6, 6.3.1.§§1, 4 en 6, 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.§1, 6.3.10, 7.7.5 van de Vlaamse Code� Ruimtelijke Ordening 
(nieuw) 

1 van de wet van 5 maart 1952 
2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

58 van het KB van 18 december 1986 
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28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

91 van het KB van 28 december 1950 

1, 8 en 18bis van de wet van 29 juni 1964 

8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis wat betreft de schuldigverklaring aan de feiten zoals hoger 

aangepast in hoofde van beklaagden; 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

1. Met betrekking tot beklaagde en beklaagde 1 

Veroordeelt beklaagde · en beklaagde , wegens de vermengde feiten sub 

A.l., A.2·.a., A.2.b., A.2.c., 8.1 en B.2.c. zoals hiervoor aangepast elk tot een geldboete van 

TWEEHONDERDVIJFTIG EURO gebracht op DUIZEND VIJFHONDERD EURO door verhoging 

met 50 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van DERTIG DAGEN; 

Gelast ten aanzien van elk van de beide beklaagde het uitstel van de tenuitvoerlegging van 

de opgelegde geldboete gedurende een termijn van DRIE JAAR vanaf heden voor een 

gedeelte van HONDERD EURO te vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 

ZESHONDERD EURO, zodat een gedeelte van HONDERVIJFTIG EURO te vermeerderen met 50 

opdeciemen en alzo gebracht op NEGENHONDERD EURO effectief blijft; 
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Stelt vast dat de feiten gepleegd werden zowel voor als na 1 januari 2012; 

Verplicht elke beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 

bedrag te betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht 
op TWEEHONDERD EURO; 

Legt aan elke veroordeelde een vergoeding op van DRIE�NVUFTIG EURO EN ACHTENVIJFTIG 

CENT; 

2. Met betrekking tot beklaagde 1 

Veroordeelt de 1 wegens de vermengde feiten sub B.2.a. en B.2.b. zoals 
aangepast tot een geldboete van VIJFHONDERD EURO gebracht op DRIEDUIZEND EURO door 

verhoging met 50 opdeciemen. 

Gelast ten aanzien van beklaagde het uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde 
geldboete gedurende een termijn van DRIE JAAR vanaf heden voor een gedeelte van 

TWEEHONDERDVIJFTIG EURO te vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 

DUIZEND VIJFHONDERD EURO, zodat een gedeelte van TWEEHONDERDVIJFTIG EURO EURO 
te vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op DUIZEND VIJFHONDERD EURO 
effectief blijft; 

Stelt vast dat de feiten gepleegd werden zowel voor als na 1 januari 2012; 

Verplicht beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 

bedrag te betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met in 70 opdeciemen en alzo 
gebracht op TWEEHONDERD EURO; 

Legt aan veroordeelde een vergoeding op van DRIE�NVUFTIG EURO EN ACHTENVIJFTIG 
CENT; 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 

ontvankelijk en gegrond geënt op de feiten A.2.b. en B.2.b.; 
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Beveelt beklaagden hoofdelijk de plaats In de oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen 

volgende werken Impliceert: 

het herstel in de vorige plaats: de verwijdering van de paardenpiste 

binnen een termijn van TWAALF maanden Ingaande vanaf het in kracht gewijsde gaan van 

huidig arrest; 

Beveelt op grond van huidig artikel 6.3.4, § l VCRO dat, als de plaats niet binnen de door dit 

arrest gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, de stedenbouwkundig inspecteur 

en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op 

de kosten van de veroordeelden; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen, 

afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te 

verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht Is alle uitvoeringskosten, verminderd 

met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 

van een staat die de overheid, die het arrest uitvoert, heeft opgesteld of die de 

beslagrechter In de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft; 

Veroordeelt beklaagden hoofdelijk voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet 

wordt voldaan, tot betaling aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur/burgemeester 

van een dwangsom van HONDERDVIJFENTWINTIG EURO per dag vertraging vanaf de eerste 

dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en In zoverre huldig 

arrest vooraf werd betekend; 

Verklaart de herstelvordering voor het overige zonder voorwerp; 

De kosten 

Veroordeelt de beklaagden ieder tot 1/4 van de kosten gerezen op de strafvordering en de 

herstelvordering In eerste aanleg, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 152,08 euro; 
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Veroordeelt de beklaagden leder tot 1/3 van de kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering In hoger beroep, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 134,45 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, kamer C4 (voorheen kamer 

12), samengesteld uit: 

voorzitter 

raadsheer 

raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 26 juni 2019 

uitgesproken door 1 , voorzitter 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier . 
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