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Not.nr. 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

verdacht van: 

A. 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

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, 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1 o van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
a): het optrekken of plaatsen van een constructie 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

op 
aankoopakte van 

op en van 
. beiden wonende te 

verleden door notaris 

, kadastraal gekend als 

te 

geboren te 
geboren te 

verworven bij 

meer bepaald een paardenstal met een oppervlakte van 77 m2 te hebben opgericht 

Te 
07.10.2013 

op niet nader te bepalen data In de periode van 01.09.2013 tot 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.r van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

B. 
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Bij samenhang 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg een inbreuk te hebben gepleegd op 

artikel 97 §2, meer bepaald punten 1 en 9 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, door zonder 
toestemming van de bosbeheerder noch machtiging van het Agentschap, in privé-bossen 
keten, loodsen en alle andere constructies en verblijfsgelegenheden te hebben opgericht, en 
tenten en woonwagens, al dan niet op wielen, te hebben geplaatst, met uitzondering van die 
welke vereist zijn voor het beheer en de bewaking van de bossen en voor de veiligheid en 
het welzijn van de personen die op rechtmatige wijze in het bos aanwezig zijn en door dieren 
te hebben gehouden binnen omheiningen; 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 
op , en van 

op beiden wonende te 
aankoopakte van 19.03.2013 verleden door notaris 

. kadastraal gekend als 

te 

geboren te 
geboren te 
, verworven bij 

.Leen paardenstal met een oppervlakte van 77 m2 te hebben opgericht op het bosperceel 

Te 
07.10.2013 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.09.2013 tot 

2. op een oppervlakte van ongeveer 330 m2 bosbegrazlng te hebben toegepast 

Te op niet nader te bepalen data In de periode van 19.03.2013 tot en 
met 04.03.2016 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Vordering herstel 

M.b.t. tenlastelegging B tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.6 van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen 
veroordelen tot het herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, het staken van 
het strijdige gebruik of het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een door de rechtbank 
te bepalen termijn, onder verbeurte van een dwangsom van € 50 per dag bij overtreding van 
dit verbod, meer bepaald tot het realiseren van de herstelmaatregelen zoals geformuleerd 
door de gemachtigd ambtenaar in het beslult houdende bestuurlijke maatregelen 
BHBM.2014.0V.OOS van 20.03.2014. 
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* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 22 januari 2018 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A en B; 

De rechtbank GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van de 
beklaagde gedurende een proeftermijn van drie jaar, daar het feit niet van aard schijnt te 
zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en de 
beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van 
meer dan zes maanden heeft opgelopen en er gronden zijn om aan te nemen dat de 
beklaagde zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor hij werd schuldig verklaard niet meer 
zal schuldig maken. 

Vergoeding - kosten 

Legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
511 20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 {8.5. 29/11/2012). 

VEROORDEELT beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 2691 79 
euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is." 

1.2 Tegen dit vonnis stelde het openbaar ministerie op 31 januari 2018 hoger beroep in. 

Het openbaar ministerie diende op 31 januari 2018 een verzoekschrift conform artikel 204 
Wetboek van Strafvordering in op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Dendermonde. 

1.3 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 19 oktober 2018 in het Nederlands: 
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- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Frederic Vroman, substituut
procureur-generaal, 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester Koenraad Van de Sijpe, advocaat met kantoor te Slnt-Niklaas. 

2.1 De verklaring van hoger beroep tegen het vonnis van 22 januari 2018 gedaan op. de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werd tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

Het verzoekschrift houdende de grief, die tegen het vonnis wordt ingebracht, werd eveneens 
tijdig ingediend. 

2.2 In het door het openbaar minist erie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grief tegen het voormeld vonnis wordt ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de straf. Als reden werd vermeld dat de gunst van de 
opschorting gedurende drie jaar ten onrechte werd toegekend, nu de toestand pas na drie 
en een half jaar na de vaststellingen volledig werd geregulariseerd en dit ondanks het 
gegeven dat de feiten niet werden betwist en de beklaagde al die t ijd wist welke 
herstelmaat regelen hij diende uit te voeren en de rechter bovendien oordeelde dat het om 
ernstige feiten ging. 

2.3 Het hoger beroep van het openbaar ministerie werd tijdig en regelmatig naar de vorm 
ingesteld en is ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van het hoger beroep en van de 
grief 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 deze bepa ling op te 
werpen. 

Gezien de perken van het hoger beroep, bepaald door de verklaring van beroep en 
vervolgens het grievenformulier, staat op grond van het vonnis van 22 januari 2018 de 
schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A, Bl en B2 vast, evenals de vaststelling dat 
de herstelvordering zonder voorwerp is. 

3. De voor de beklaagde bewezen feiten van de telastleggingen A, B1 en B2 
zijn voor hem de uiting van een zelfde misdadig opzet zodat het hof voor deze feiten samen 
één straf toepast. 

De schaarse open ruimte in Vlaanderen moet beschermd worden tegen allerhande 
eigengereide inrichting ervan als die een misdrij f vormt. Het beoefenen van een hobby zoals 
paardrijden mag geen vrijbrief zijn voor het oprichten in bosgebied van een paardenstal. 
Dergelijke handelingen leiden t ot een verdere verpaarding van de ruimte in Vlaanderen, 
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namelijk een oneigen gebruik van percelen met een nochtans andere bestemming voor de 
recreatieve paardenhouderij. Door de toename van het aantal kleine perceeltjes en 
geïmproviseerde stallen, schuurtjes en hekwerken krijgt het landschap een rommelige 
indruk, zoals in casu het geval was (cf. de foto's, stukken 10-16). Het verschil in gunstige zin 
met de toestand na herstel (zie navolgende PV van 26 september 2017) is dan ook treffend: 
er is opnieuw sprake van een homogeen bosje zonder rommelige installaties. 

In het voordeel van de beklaagde geldt inderdaad dat hij uiteindelijk tot herstel overging, al 
heeft hij wel ruim de tijd hiervoor genomen en had hij al die tijd onrechtmatig het genot van 
de inbreuken. 

Rekening houdend met enerzijds de ernst van de feiten en anderzijds het uitgevoerde 
herstel is het hof van oordeel dat de hierna bepaalde geldboete passend en noodzakelijk is 
om de beklaagde aan te zetten voortaan geen dergelijke feiten meer te plegen. 

De bewezen misdrijven werden gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 januari 2017, 
zodat het hof de geldboete verhoogt met 50 deciemen. De hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf spoort de beklaagde in voldoende mate aan om de geldboete te betalen. 

Niets wijst er op dat het opleggen van een geldboete zoals hierna bepaald de sociale 
declassering van de beklaagde zou meebrengen of dat zijn sociale reclassering of integratie 
er op onevenredige wijze door in het gedrang zou worden gebracht. Er is geen reden om de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling te gelasten, daar een dergelijke gunst 
volgens het hof niet zou volstaan om de beklaagde het besef bij te brengen van de ernst van 
de door hem gepleegde misdrijven, en hem ook onvoldoende ertoe zou aanzetten voortaan 
normconform te handelen. 

4. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

De bijdrage tot financiering van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders dient te worden bepaald op 25 
euro, sinds 1 januari 2017 te vermeerderen met 70 deciemen tot 200 euro, ongeacht de 
datum van de bewezen verklaarde feiten; deze bijdrage heeft een eigen aard en is geen 
straf. 

De beklaagde is ook gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der 
strafprocedure, die thans, na indexatie, 53,58 euro bedraagt (zie art. 91 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken, zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 november 2012, BS 
29 november 2012; omzendbrief 131/5 van 25 september 2018, BS 4 oktober 2018), alsook 
tot de bijdrage aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die thans 
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euro bedraagt (art. 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begrotlngsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand). 

Het hof veroordeelt de beklaagde tot betaling van deze kosten, bijdrage en vergoeding. 

OP DEZE GRONDEN 
Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

gelet op de artikelen hiervoor aangehaald, met inbegrip van de bepalingen vermeld in de 
telastleggingen, en de artikelen: 

- 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk en er ten gronde over 
beslissend met eenparige stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis van 22 januari 2018 voor zover bestreden als volgt: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen misdrijven van de 
telastleggingen A, Bl en 82 samen tot een geldboete van 400 euro, verhoogd met 50 
deciemen tot 2.400 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

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

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 53,58 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het 
Begrotingstands voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor het 
openbaar ministerie begroot op 269,79 euro in eerste aanleg en 54,19 euro in beroep. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akte HB OM: 
Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 269,79 

€ 21,00 
€ 3,00 

€ 25,26 

€ 49,26 
€ 4,93 

€ 54,19 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit eerste voorzitter Erik Van de Sijpe, als voorzitter, en de raadsheren Bart 
Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare rechtszitting van 30 november 2018 
uitgesproken door eerste voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Frederic Vroman, 
substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouton. 

Leentje Mouton 

c \ 
Bart Meganck --a._' 
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