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Beklaagd van:

Te

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben 
uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te 
hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de 
misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet 
had kunnen worden gepleegd; (art. 66 S.W.)

A.

De eerste;

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening,

de tweede,

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

door hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 
hetzij na verval, vemietiging of het verstrijken van 
de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning,

op het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als c

met een globale oppervlakte van 46 a 50 ca

eigendom van , geboren
te en van

geboren te
bij akte verleden op 7 September 2000, 

gelegen in natuurgebied,

hiernavermelde handelingen, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of instandgehouden of deze handelingen als 
eigenaar toegestaan of aanvaard te hebben, namelijk:

I.

het verrichten van een bouwwerk, met uitzondering van 
onderhoudswerken, zoals bepaald bij artikel 
4.2.1.1° a (het optrekken of plaatsen van een 
constructie), meer bepaald:

a) van 7 September 2000 en minstens tot 13 november
2009
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het sedert 7 September 2000 en minstens tot 13 
november 2009 instandhouden van een schuur (21,5 m x 
6,4 m). Tegen de voorzijde van de schuur werd in deze 
periode een afdak aangebouwd (3,6 m x 3,5 m)

b) van 7 September 2000 en minstens tot 13 november
2009

het sedert 7 September 2000 en minstens tot 13 
november 200 9 instandhouden van een garage uit 
metselwerk (7,5 m x 5,6 m) met afdak (5,6 m x 1,4 m)

c) minstens van 1 oktober 2005 en minstens tot 13 
november 2009

het oprichten in de zomer van 2005 van een houten 
tuinberging (2,8 m x 4,1 m) en het minstens tot 13 
november 2009 instandhouden ervan

d) minstens van 30 September 2007 en minstens tot 13
november 2009

het oprichten in September 2007 van een houten 
tuinberging (4 m x 2 m) en het minstens tot 13 
november 2 009 instandhouden ervan

II.

het verrichten van een bouwwerk, met uitzondering van 
onderhoudswerken, zoals bepaald bij artikel 
4.2.1.1° c (het afbreken, herbouwen, verbouwen of 
uitbreiden van een constructie), meer bepaald:

a) ten vroegste van 1 januari 2006 en minstens tot 13
november 2009

de opgerichte schuur (21,5 m x 6,4 m) werd in de loop 
van 2006 voorzien van houten zijwanden en een afdak 
dewelke minstens tot 13 november 2009 werden 
instandgehouden

b) ten vroegste van 7 September 2000 en minstens tot 
13 november 2009

de uitbreiding van het weekendverblijf, ten vroegste 
op 7 September 2000, die minstens tot 13 november 
2009 werd instandgehouden. De oppervlakte van de 
huidige uitbouw bedraagt 3,2 mx 6,46 m daar waar 
volgens de vergunning een uitbouw was voorzien van 
1,18 m x 4,86 m

III.

ten vroegste van 7 September 2 000 en minstens tot 13 
november 2009
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het aanmerkelijk wijzigen van het relief 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, zoals bepaald 
bij artikel 4.2.1.4°, meer bepaald:

het aanleggen van verschillende paden op het perceel, 
alsook een verharding in kasseien vanaf de inrijpoort 
tot aan de garage, in de periode van 7 September 2000 
tot 31 december 2004 en het minstens tot 13 november 
2009 instandhouden ervan

IV.

het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de 
hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, waarbij 
deze functiewijziging door de Vlaamse regering als 
vergunningsplichtig werd aangemerkt, zoals bepaald 
bij artikel 4.2.1.6°, meer bepaald:

a) ten vroegste van 1 januari 2006 tot 31 december
2007

de opgerichte schuur (21,5 mx 6,4 m) werd in de loop 
van 2006 ingericht als feestzaal en tot eind 2007 in 
die functie gebruikt

b) tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006, op niet 
nader te bepalen datum

de garage uit metselwerk (7,5 m x 5,6 m) werd in de 
loop van 2006 ingericht als keuken en 
drankge1egenheid

c) van 5 mei 2003 en minstens tot 13 november 2009

het weekendverblijf werd in de periode van 5 mei 2003 
minstens tot 13 november 2009 permanent bewoond: van 
5 mei 2003 tot 8 mei 2006 door de familie 1

en ema door :

B.

De eerste en de tweede,

bij inbreuk op artikel 6.1.1.5° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening handelingen te hebben voorgezet 
in strijd met het bevel tot staking, de 
bekrachtigingsbeslissing of de beschikking in 
kortgeding, namelijk:

in strijd met het stakingsbevel d.d. 3 oktober 2000 
zoals bekrachtigd op 9 oktober 2000,

I.
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tussen 1 januari 2003 en 31 december 2004, in
meerdere malen, op niet nader te bepalen data, de
verjaring der strafvordering terzake de 
tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door 
daden van onderzoek of vervolging, namelijk door het 
kantschrijven van de procureur dea Konings aan de 
korpschef van de politiezone_______ d. d. 7 december
2007, inhoudende verder onderzoek en de opdracht tot 
verhoor van

het aanleggen van verschillende paden op het perceel, 
alsook een verharding in kasseien vanaf de inrijpoort 
tot aan de garage, in de loop van 2003 en 2004,

II.

tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006, op niet
nader te bepalen datum

de opgerichte schuur (21,5 m x 6,4 m) werd in de loop 
van 2006 voorzien van houten zijwanden en een afdak,

de feiten onder tenlastelegging A, voor zover 
gepleegd voor 1 September 2009 alsdan strafbaar 
ingevolge de artikelen 99, par.l, 146,1°-3°, 147, 148 
en 149 en van het decreet houdende de organisatie van 
de Ruimtelijke Ordening d.d. 18 mei 1999,

de feiten onder tenlastelegging B, voor zover 
gepleegd voor 1 September 2009 alsdan strafbaar 
ingevolge de artikelen 146 lid 5, 147, 148 en 154 tot 
en met 157 van het decreet houdende de organisatie 
van de Ruimtelijke Ordening d.d. 18 mei 1999,

Gezien het bewijs van overschrijving van de 
dagvaarding van beklaagden door de bewaarder der 
Hypotheken 2de kantoor te Antwerpen, d.d. 26/02/2010 
boek 58 deel T nr. 03972

Eigendomsakte verleden door Notaris te

* * *
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Gelet op de hogere beroepen ingesteld
- op 23 juni 2010 door de beide beklaagden tegen alle 
beschikkingen
- op 25 juni 2010 door het Openbaar Ministerie tegen 
alle beschikkingen op strafrechtelijk gebied tegen de 
beide beklaagden

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen door 3 
rechters op 22 juni 2010 door de correctionele 
rechtbank van Antwerpen, kamer 4C, dewelke als volgt 
heeft beslist:

De rechtbank preciseert derhalve de tenlasteleggingen 
A.I.a) en b) als volgt en acht deze bewezen:

a) van 7 September 2000 en minstens tot 13 november 
2009

het oprichten in 2006 van een afdak (3,6 m x 3,5 m) 
aan een schuur en het minstens tot 13 november 2 009 
instandhouden ervan

b) van 7 September 2000 en minstens tot 13 november 
2009

het oprichten in 2006 van een afdak (5,6 m x 1,4 m) 
aan een garage en het minstens tot 13 november 2009 
instandhouden ervan

De rechtbank preciseert derhalve tenlastelegging 
A.Ill als volgt en acht deze bewezen:

nhet aanleggen van een verharding in kasseien vanaf 
de inrijpoort tot aan de garage, in de periode van 7 
September 2000 tot 31 december 2004 en het minstens 
tot 13 november 2009 instandhouden ervan"

Preciseert tenlasteleggingen A.Ia), A.I.b), A.Ill, 
zoals hiervoor bepaald;

VEROORDEELT

eerste beklaagde en tweede beklaagde

- voor de vermengde feiten van tenlasteleggingen 
A.I.a) - zoals gepreciseerd, A.I.b) - zoals 
gepreciseerd, A.I.c) en d), A.II.a) en b), A.Ill, 
A.IV a), b) en c):
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elk tot een geldboete van DUIZEND EUR

- voor de vermengde feiten van tenlasteleggingen B.I 
en B.II

elk tot een geldboete van VIJFHONDERD EUR

Beveelt dat de plaatsen in de oorspronkelijk staat 
zullen hersteld worden: 
met name:
1. het opheffen van de permanente bewoning van het 

weekendverblijf;
2. het slopen van het afdak van de schuur en van het 

afdak van de garage;
3. het slopen van de twee houten tuinbergingen;
4. het verwijderen van de houten zijwanden en een 

afdak aan de schuur;
5. het verwijderen van de kasseien vanaf de 

inrijpoort tot aan de garage;
6. het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde 

en de verwijdering van de afbraakmaterialen van 
het terrein

en dit binnen een termijn van TWAALF MAANDEN na het 
in kracht van gewijsde gaan van onderhavig vonnis, 
onder verbeuring van een dwangsom van 200 euro per 
dag vertraging in geval van niet-uitvoering van het 
vonnis binnen de gestelde termijn;

Machtigt de stedebouwkundige inspecteur of het 
College van Burgemeester en Schepenen tot het 
uitvoeren van de herstelmaatregel in de plaats van 
beklaagden en op hun kosten, voor het geval de plaats 
binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de 
vorige staat niet wordt hersteld.

Verplicht eerste en tweede veroordeelde, als bijdrage 
voor de financiering van het bijzonder fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
aan occasionele redders, elk tot het betalen van 
tweemaal een bijdrage van 25 EUR, vermeerderd met 45 
decimes en gebracht op 137,50 EUR per bijdrage.

Verplicht eerste en tweede veroordeelde elk tot 
betaling van de kosten van het geding belopende in 
zijn geheel op 115,87 euro en elk tot een vergoeding 
van 25,00 EUR.

Zegt dat de geldboeten van 1.000 EUR en 500 EUR, 
vermeerderd worden met 45 decimes, zodat die 
geldboeten respectievelijk 5.500 EUR en 2.750 EUR 
bedragen.

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de 
geldboeten vervangen kunnen worden, bij gebrek aan 
betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 van
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het strafwetboek, op drie maanden voor elke geldboete 
van 1.000 euro en op twee maanden voor elke geldboete 
van 500 euro

* * *

I. Procedure

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn 
vorderingen.

De beklaagden worden gehoord in hun middelen van 
verdediging ontwikkeld door hun raadsman 
voomoemd.

De neergelegde conclusies en stukken worden in het 
beraad betrokken.

Ontvankelijkheid van de hogere beroepen

De hogere beroepen van beklaagden en het Openbaar 
Ministerie, regelmatig naar vorm en termijn, zijn 
ontvanke1ij k.

Omschrijving van de feiten

Conform het kantschrift van het Openbaar 
Ministerie van 26.08.2010, dienen de data van 
feiten sub A. aangepast en de feiten sub A. en B. 
geactualiseerd te worden als volgt:

* aanpassing van de data van de tenlastelegging A.

A.I.a)1. van 7.09.2000 tot 13.11.2009

instandhouding van een schuur (21,5 m 
x 6,4 m)

2. op niet nader te bepalen datum tussen 
31.12.2005 en 1.01.2007

aanbouw van een afdak (3,6 m x 3,5 m) 
tegen de voorzijde van de schuur

A.I.b)1. van 7.09.2000 tot 13.11.2009

instandhouding van een garage uit 
metselwerk (7,5 m x 5,6 m)

2. van 1.01.2007 tot 13.11.2009
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A.I.c)1.

2.

A.I.d)1.

2.

A.II.a)!.

2 .

A.II.b)

A. Ill.1.

instandhouding van een afdak (5,6 m x 
1,4 m)

op niet nader te bepalen datum tussen 
30.06.2005 en 1.10.2005

oprichting van een houten tuinberging 
(2,8 mx 4,1m)

van 1.10.2005 tot 13.11.2009

instandhouding van voormelde 
tuinberging

op niet nader te bepalen datum tussen 
31.08.2007 en 1.10.2007

oprichting van een houten tuinberging 
(4 m x 2 m)

van 1.10.2007 tot 13.11.2009

instandhouding van voormelde 
tuinberging

op niet nader te bepalen datum tussen 
31.12.2005 en 1.01.2007

hoger vermelde schuur voorzien te 
hebben van houten zijwanden

van 1.01.2007 tot 13.11.2009

instandhouding van voormelde houten 
zij wanden

van 7.09.2000 tot 13.11.2009

instandhouding van uitbouw (3,2 m x 
6,46 m) van het vergunde 
weekendverblij f

in meerdere malen op niet nader te 
bepalen data tussen 7.09.2000 en 
1.01.2005

aanleg van verschillende paden op het 
perceel alsmede van een verharding in 
kasseien vanaf de inrijpoort tot aan 
de garage

van 1.01.2005 tot 13.11.2009

instandhouding van voormelde 
relief wij zigingen
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van 1.01.2006 tot 31.12.2007

instandhouding van de functiewij ziging 
van de schuur (21,5 m x 6,4 m) naar 
feestzaal

op niet nader te bepalen datum tussen 
1.01.2006 en 31.12.2006

functiewijziging van garage (7,5 m x 
5,6 m) naar keuken en drankgelegenheid

van 5.05.2003 tot 13.11.2009

instandhouding van de permanente 
bewoning van het weekendverblijf

* actualisering van de feiten sub A. en B.

"De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen A. 
en B. met ingang van 1 September 2009 thans 
eveneens nog strafbaar gesteld zijnde 
overeenkomstig de artikelen 93.1°.a) en c), 93.4°, 
93.6°, 146 lid 1.1°,3° en 5°, 149, 150, 151, 153, 
160 en 204 van het Decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, zoals gewijzigd bij artikel 2 van het 
Decreet van 28 September 1999, de artikelen 16,
36, 38 en 64 van het Decreet van 26 april 2000, de 
artikelen 4 en 10 van het Decreet van 13 juli 
2001, de artikelen 2 en 3 van het Decreet van 1 
maart 2002, de artikelen 6 en 7 van het Decreet 
van 8 maart 2002, de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 
van het Decreet van 4 juni 2003, de artikelen 46, 
47 en 48 van het Decreet van 21 november 2003 en 
laatst bij de artikelen 36, 50, 53, 54, 55, 56, 61 
en 95 van het Decreet tot aanpassing en aanvulling 
van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid van 27 maart 2009 (B.S. 
15.05.2009),

en

de feiten bij toepassing van de artikelen 110 en 
111 van boek XIV van het Decreet tot aanpassing en 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid van 27 maart 
2009 (B.S. 15.05.2009), met ingang van 1 September 
2009, eveneens omschreven zijnde als een inbreuk 
op de artikelen 4.2.1.1°.a) en c), 4.2.1.4° en 
4.2.1.6° en strafbaar gesteld bij de artikelen 
6.1.1.lid 1.1°, 6.1.1.lid 1.3°, 6.1.1.lid 1.5°, 
6.1.41.§1, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Besluit 
van de Vlaamse Regering houdende coordinatie van

A.IV.a)

A.IV.b)

A. IV. c)
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de Decreetgeving op de ruimtelijke ordening d.d.
15 mei 2009 (B.S. 20.08.2009))".

De feiten op zich zijn hierdoor niet gewijzigd.

De beklaagden werd hiervan in kennis gesteld en 
hebben de gelegenheid gekregen hun verweermiddelen 
desbetreffend naar voren te brengen.

II. Motivering ten gronde

Op strafrechtelijk gebied

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het 
Hof, en door de stukken van het dossier, is de 
schuld van de beklaagden aan de hen ten laste 
gelegde feiten zoals hiervoor gepreciseerd en 
geactualiseerd bewezen gebleven, behoudens met 
betrekking tot de feiten sub A.I.b)l., A.III.l. 
met betrekking tot de aanleg van de paden en 
A. III.2 met betrekking tot de instandhouding van 
de paden.

De constructies zijn gelegen in natuurgebied, 
conform het gewestplan , goedgekeurd bij
K.B. van 30 September 1977, zijnde een ruimtelijk 
kwetsbaar gebied, hierna genoemd het domein

1. Het bestaan van onoverwinnelijke dwaling

Ten onrechte beroepen beklaagden zich op de 
onoverwinnelijke dwaling gelet op de houding van 
de gemeentelijke overheid.

Vooreerst verwijst het Hof naar de notariele akte 
van aankoop van 7.09.2000 waarbij integraal een 
brief van de gemeente wordt geciteerd dat
voor het weekendhuis een bouwvergunning is 
afgeleverd maar niet voor de loods en de garage, 
met de uitdrukkelijke vermelding dat zelfs geen 
instandhoudings- noch onderhoudswerken mogen 
uitgevoerd worden aan deze constructies.

Op 26.09.2000 geeft de burgemeester van de 
gemeente (stuk 8) opdracht aan de politie
vaststellingen te doen betreffende het uitvoeren 
van werken zonder vergunning op het domein

. Op 3.10.2000 werd door de bevoegde 
ambtenaar mondeling een staking van de 
werkzaamheden gelast dat schriftelijk werd 
bekrachtigd door de stedenbouwkundige inspecteur 
op 9 oktober 2000 (stuk 14). Ondanks dit 
stakingsbevel hebben beklaagden hun werkzaamheden 
verder gezet.

11
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Rekening houdend met de inhoud van de notariele 
akte bij de aankoop van het onroerend goed en het 
feit dat een maand later reeds een stakingsbevel 
werd betekend teneinde de werkzaamheden ter 
plaatse stop te zetten, houden beklaagden ten 
onrechte voor dat zij niet wetens en willens deze 
feiten hebben gepleegd.

De bewijzen dat de burgemeester en het College van 
Burgemeester en Schepenen:
- zelf gebruik maakten van de illegale 

constructies om bepaalde activiteiten te 
organiseren

- zelfs het domein " " als toeristisch
ankerpunt in en rond hebben gepromoot

- aan beklaagden schriftelijke beloftes deden om 
eventueel het domein op te nemen in het RUP 
teneinde de bestemming van het gebied te
wij zigen

zijn geen omstandigheden waaruit zou kunnen 
afgeleid worden dat de gemeente een
gedoogbeleid voerde van die aard de beklaagden, 
die niet weerleggen de voormelde constructies zelf 
te hebben opgericht, onoverwinnelijk te hebben 
doen dwalen.

Het feit dat beklaagden enkel voor oog hadden om 
het cultureel erfgoed van hun gemeente Essen te 
bewaren zonder dat er sprake is van enig 
winstbejag ingevolge het uitbaten van een 
horecazaak in het weekendhuis, doet geen afbreuk 
aan het feit dat voor het uitvoeren van 
werkzaamheden een vergunning noodzakelijk is en 
dat de wetgeving inzake ruimtelijke ordening dient 
te worden nageleefd.

2. Ten gronde

Beklaagden beroepen zich met betrekking tot de 
constructies voorzien onder de tenlastelegging 
A.I.a) (instandhouden schuur en aanbouw afdak) en 
A.I.b) (instandhouden garage uit metselwerk en 
instandhouding van afdak aan garage) op het 
onweerlegbaar vermoeden van vergunning verwijzend 
naar de verklaring van de zoon van de vorige 
eigenaar, dhr. van 1.08.2000
stellende dat de schuur en de garage in 1958 zijn 
gebouwd.

Ingevolge bijkomend onderzoek van het Openbaar 
Ministerie omtrent de oprichting van deze 2 
constructies staat het vast dat dhr. '

niet met zekerheid kan zeggen wanneer de 
garage en schuur zijn opgericht, alleszins voor 
1967 maar hij beschikt niet over bewijselementen 
omtrent de juiste datum van de oprichting van deze
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constructies. Ook zijn broer ■ kan
geen bijkomende bewijselementen meedelen. Uit het 
onderzoek van de kadastrale legger blijkt dat in 
1956 een vergund weekendhuis is opgericht. Naar 
aanleiding van een controle in 1975 vermeldt het 
schattingsverslag bijkomend een garage. Omtrent 
een open schuur wordt er niets vermeld.

Hieruit leidt het Hof af dat het niet is 
aangetoond dat de schuur en de garage werden 
opgericht voor de stedenbouwwet van 29.03.1962 
zodat beklaagden zich niet kunnen beroepen op het 
onweerlegbaar vermoeden van vergunning.

Met betrekking tot de garage is aangetoond dat ze 
is opgericht voor het gewestplan (goedgekeurd bij 
K.B. van 30.09.1977) gezien deze constructie op 
het schattingsverslag en op de kadastrale legger 
is vermeld bij controle in 1975.

Nu dient te vorden aangenomen dat de oprichting 
van de garage is gebeurd in 1975, is er wel een 
weerlegbaar vermoeden van vergunning vermits de 
oprichting heeft plaats gevonden na de 
inwerkingtreding van de stedenbouwwet van 29 maart 
1962 doch voor de inwerkingtreding van het 
gewestplan . Gelet op art. 2 lid 2 SW is
de bepaling van art. 4.2.14.§2 van de Vlaamse 
Codex ter zake van toepassing nu dit voor de 
beklaagden een gunstiger regeling inhoudt ten 
opzichte van het oude art. 96 §4 DRO vermits de 
bewijslast voor de stedenbouwkundige inspecteur 
verzwaard is.

De stedenbouwkundige inspecteur noch het Openbaar 
Ministerie leveren met betrekking tot de garage 
het bij art. 4.2.14.§2 voorgeschreven tegenbewijs 
zodat de garage geacht wordt te zijn vergund en 
beklaagden met betrekking tot de feiten voorzien 
onder de tenlastelegging A.I.bJl. worden 
vrij gesproken.

Met betrekking tot de schuur blijkt uit geen enkel 
objectief gegeven dat deze werd opgericht voor het 
gewestplan goedgekeurd bij K.B. van 30.09.1977. De 
vage verklaring van acht het
Hof onvoldoende.

De instandhouding van een wederrechtelijke 
constructie in een natuurgebied, hetgeen een 
kwetsbaar gebied is, is nog steeds strafbaar. De 
feiten voorzien onder de tenlastelegging A.I.a)l. 
zijn derhalve bewezen.

De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen 
A.I.a)2. (aanbouw afdak aan schuur) en A.I.b)2.
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(instandhouding afdak aan garage) zijn eveneens 
bewezen en worden overigens door beklaagden niet 
betwist.

De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen 
A.I.c)1. en 2. (houten berging) en A.I.d)l. en 2. 
(houten berging), en A.II.a)l. en 2. (houten 
zijwanden in schuur) zijn eveneens bewezen aan de 
hand van de gegevens van het strafdossier en 
worden overigens niet betwist.

Met betrekking tot de feiten voorzien onder de 
tenlastelegging A.II.b), zijnde de instandhouding 
van de uitbouw aan het weekendhuis, houden 
beklaagden voor dat de vorige eigenaar in 1958 
deze achterbouw heeft gebouwd. De recente foto's 
(daterend van 7.07.2000, stukken 11 en 16 bundel 
beklaagden) en gevoegd aan het advies van de Hoge 
raad voor het Herstelbeleid (stuk 207) waamaar 
beklaagden verwijzen, tonen niet aan dat deze 
achterbouw in 1958 is opgericht. De verbalisanten 
stellen overigens vast dat deze uitbouw later is 
toegevoegd aan het weekendhuis (stuk 97 
strafdossier). Beklaagden worden niet vervolgd 
voor de oprichting van deze uitbouw maar enkel 
voor de instandhouding ervan, hetgeen in 
natuurgebied (een kwetsbaar gebied) nog steeds 
strafbaar is, zodat de feiten voorzien onder de 
tenlasteleggingen A.II.b) bewezen zijn.

De feiten voorzien onder A.III.l met betrekking 
tot de aanleg paden acht het Hof niet bewezen en 
spreekt beklaagden hiervoor vrij.

Immers, er is geen vergunning vereist op grond van 
art. 3.6° van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 14.04.2000 voor de aanleg van tuinpaden in de 
zij- en de achtertuinstrook in de onmiddellijke 
omgeving van een vergund woongebouw (weekendhuis 
is vergund) . Art. 3 van dit Besluit van de Vlaamse 
Regering is echter opgeheven door het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 16.07.2010 (gepubliceerd 
op 10.09.2010 en in voege op 1/12/2010) waarbij de 
aanleg van paden in zij- en achterstroken niet 
meer is opgenomen in de lijst van niet- 
vergunningsplichtige werken aan een woning. In de 
voorziene incriminatieperiode was er echter geen 
vergunning vereist zodat de meest gunstige 
regeling van toepassing is.

De verharding in kasseien vanaf de inrijpoort tot 
de garage is wel vergunningsplichtig vermits niet 
is aangetoond dat het een noodzakelijke toegang is 
tot het gebouw (art. 3.6° het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 14.04.2000 thans art. 2.1.9° 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van
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16.07.2010) zodat dit onderdeel van de 
tenlastelegging A.III.l. met betrekking tot de 
verharding in kasseien van de inrijpoort tot de 
garage wel bewezen is.

Gezien de oprichting van de paden niet 
vergunningsplichtig was, is de instandhouding 
ervan niet strafbaar zodat beklaagden met 
betrekking tot de tenlastelegging A. III.2. voor 
wat betreft de instandhouding van de paden worden 
vrij gesproken.

Met betrekking tot de instandhouding van de 
verharding in kasseien is deze wel strafbaar in 
natuurgebied.

De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen 
A.IV.a),b) en c) en B. zijn bewezen aan de hand 
van de gegevens van het strafdossier en worden 
overigens niet betwist door beklaagden.

3. De straftoemeting

De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen 
A.I.a)l. en 2., A.I.b)2., A.I.c)l. en 2.,
A.I.d)1. en 2., A.II.a)l. en 2., A.II.b), A.III.l. 
met betrekking tot de verharding in kasseien,
A. III.2. met betrekking tot de verharding in 
kasseien, A.IV.a),b),c) en B. zijn de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een 
zelfde misdadig opzet, zodat er slechts een straf 
dient te worden uitgesproken, nl. de zwaarste.

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met:
- de persoon van elke beklaagde
- hun bianco strafregister
- de omstandigheden en emst van de feiten, die 

getuigen van weinig respect voor de regels 
inzake ruimtelijke ordening en dit in 
natuurgebied, een kwetsbaar gebied, enerzijds en 
anderzijds dat beklaagden inmiddels het 
merendeel van de wederrechtelijke constructies 
hebben verwijderd en inmiddels de uitbating van 
het caf6 alsook de bewoning in weekendhuis is 
beeindigd.

Daarom wordt elke beklaagde bestraft met een 
geldboete van 500 euro te vermeerderen met de 
opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 
6 0 dagen.

Nu de beklaagden vroeger nog niet veroordeeld zijn 
geweest tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, 
wordt de bestraffing deels met uitstel verleend, 
zoals hiema bepaald, om hen in de toekomst verder
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te ontraden zich aan dergelijke feiten schuldig te 
maken en hem ertoe aan te zetten de regels inzake 
ruimtelijke ordening te respecteren.

De geldboete moet de beklaagden ervan weerhouden 
in de toekomst dergelijke laakbare handelingen te 
stellen.

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 
beklaagden afdoende te wijzen op hun 
maatschappelijke beperkingen en verplichtingen.

De duur van de vervangende gevangenisstraf is 
aangepast aan de omvang van de geldboete.

Met betrekking tot de herstelvordering

De herstelvordering dateert van 11.09.2008 en is 
meegedeeld aan het Openbaar Ministerie op 
13.11.2008 (stuk 235) waarbij het herstel in de 
oorspronkelijke staat werd gevorderd:
- het opheffen van de permanente bewoning van het 

weekendverblij f
- het slopen van de schuur met afdak
- het slopen van 2 houten tuinbergingen
- het slopen van een garage uit baksteen met afdak
- het verwijderen van de verhardingen
- het opvullen van de bouwput met zuivere 

teelaarde en de verwijdering van de 
afbraakmaterialen van het terrein

en dit op straffe van dwangsom van 200 euro.

Het Hof is niet bevoegd kennis te nemen van de 
onderdelen van de herstelvordering waarvoor 
beklaagden werden vrijgesproken met name de feiten 
voorzien onder de tenlasteleggingen A.I.b)l. 
(afbraak garage) en A.III.l. met betrekking tot de 
paden en A.III.2. met betrekking tot de paden.

Bij schrijven d.d. 14.01.2011 deelde de 
stedenbouwkundige inspecteur mede dat de 
herstelvordering deels werd uitgevoerd:
- het afdak aan schuur en garage is verwijderd
- de 2 houten tuinbergingen werden afgebroken
- de zijwanden aan de schuur werden verwijderd
- de kasseien vanaf de inrijpoort tot aan garage 

zijn verwijderd
- de bouwput werd opgevuld en alle 

afbraakmaterialen werden verwijderd.

Er rest nog enkel de permanente bewoning van het 
weekendverblij f.
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Uit het schrijven van de gemeente ! blijkt dat
de bewoonster van het weekendhuis inmiddels 
verhuisd is zodat ook dit onderdeel van de 
herstelvordering zonder voorwerp is.

Wei stelt het Hof vast dat in de herstelvordering 
van 11.09.2008 uitdrukkelijk de afbraak van de 
schuur met afdak wordt gevorderd. Het wordt niet 
betwist door beklaagden dat deze schuur weliswaar 
zonder zijwanden en zonder afdak er nog steeds 
staat. Het schrijven van 14.01.2011 van de 
stedenbouwkundige inspecteur vermeldt niet dat er 
afgezien wordt van de afbraak van de schuur zodat 
dit onderdeel van de herstelvordering nog ter 
beoordeling aan het Hof voorligt.

De omstandig gemotiveerde herstelvordering van 
11.09.2008 met betrekking tot de schuur is 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.

De termijn voor het herstel dient, gelet op de 
omvang van de werken, te worden bepaald op 1 jaar 
vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 
arrest om de beklaagden de nodige tijd te 
verschaffen om zich aan de hen bij dit arrest 
opgelegde verplichtingen te conformeren.

Het is gepast om een dwangsom op te leggen waarvan 
het bedrag dient bepaald op 100 EUR 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, 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.

OM DIE REDENEN:

HET HOF,

Het arrest is op tegenspraak,

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

- 162, 185, 190, 190 ter, 194, 195, 199, 200,
202, 203, 203 bis, 210, 211, 212 wetboek van 
strafvordering

- 1, 2, 3, 7, 38, 40, 50, 65, 66 strafwetboek 
44, 64, 65, 68 en 69 van de wet van 29 maart 
1962, gew. art. 4, 20, 21 en 25 van de wet van 
22 december 1970, art. 78 en 81 van de wet van 
29 maart 1962, zoals aangevuld door art. 2 van 
het decreet van 28 juni 1984, gew. art. 42, 66, 
68, 71 en 72 van het decreet van 22 oktober 
1996, thans art. 2, 93.1°.a) en c), 93.4°, 
93.6°, 106 §2, 146 lid 1.1°,3° en 5°, 149, 150, 
151, 153, 160 en 204 decreet van 18 mei 1999 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening, gew. art. 2 decreet van 28 September 
1999, gew. art. 16, 36, 38, 64 van het decreet 
van 26 april 2000, gew. art. 4 en 10 decreet 
van 13 juli 2001, gew. art. 2 en 3 decreet van 
1 maart 2002, gew. art. 6 en 7 decreet van 8 
maart 2002, gew. art. 7, 8, 9, 11 en 12 van het 
decreet van 4 juni 2003, gew. art. 46, 47 en 48 
decreet van 21 november 2003 en gew. art. 36, 
50, 53, 54, 55, 56, 61, 95, 110 en 111 van het 
decreet 27 maart 2009

- 4.2.1.1°.a) enc), 4.2.1.4°, 4.2.1.6°,
4.2.14.§2, 6.1.1.lid 1.1°, 6.1.1.lid 1.3°,
6.1.1.lid 1.5°, 6.1.41.§1, 6.1.42, 6.1.43, 
6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening
2.1.9° Besluit van de Vlaamse Regering van 16 
juli 2010
1 van de wet van 5 maart 1952
36 van de wet van 7 februari 2003
2 en 3 van de wet van 26 juni 2000
3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998
5, 6 en 8 van het decreet van 7 december 2001 
58 van het K.B. van 18 december 1986 
28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 
91 van het K.B., van 12 december 1950 
1385bis gerechtelijk wetboek 
1 en 8 van de wet van 29 juni 1964

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Wijzigt het bestreden vonnis;

Op strafrechtelijk gebied

Actualiseert en past de feiten aan zoals hoger 
werd uiteengezet (pagina's 8-11);
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Verklaart de beklaagden niet schuldig aan de hen 
ten laste gelegde feiten voorzien onder A.I.b)l., 
A.III.l. met betrekking tot de aanleg van de paden 
en A.III.2. met betrekking tot de aanleg van de 
paden, spreekt hen hiervan vrij en ontslaat hen 
van de uit dien hoofde uitgesproken 
veroordelingen;

Verklaart de beklaagde schuldig aan de hen ten 
laste gelegde feiten A.I.a)l. en 2., A.I.b)2.,
A. I.c)1. en 2., A.I.d)l. en 2., A.II.a)l. en 2., 
A.II.b), A.III.l. met betrekking tot de verharding 
in kasseien, A. III.2. met betrekking tot de 
verharding in kasseien, A.IV.a),b),c) en B. zoals 
geactualiseerd en aangepast en stelt vast dat deze 
verschillende misdrijven zoals aangenomen en 
bewezfcn bevonden de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet;

Veroordeelt ieder van de beide beklaagden wegens 
deze vermengde feiten zoals geactualiseerd en 
aangepast tot een geldboete van VIJFHONDERD EURO 
gebracht op TWEEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO 
door verhoging met 45 opdeciemen of een 
vervangende gevangenisstraf van ZESTIG DAGEN;

Gelast dat de tenuitvoerlegging van deze 
geldboetes gedurende een termijn van DRIE JAAR van 
heden af wordt uitgesteld telkens voor een 
gedeelte van TWEEHONDERD VIJFTIG EURO gebracht op 
DUIZEND DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO door 
verhoging met 45 opdeciemen of een vervangende 
gevangenisstraf van DERTIG DAGEN, zodat telkens 
een gedeelte van TWEEHONDERD VIJFTIG EURO gebracht 
op DUIZEND DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO door 
verhoging met 45 opdeciemen of een vervangende 
gevangenisstraf van DERTIG DAGEN effectief blijft;

Stelt vast dat de feiten gepleegd werden zowel 
voor als na 1 maart 2004;

Verplicht ieder van beide beklaagden 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 VIJFENTWINTIG 
EURO, verhoogd met 45 opdeciemen en alzo gebracht 
op HONDERD ZEVENENDERTIG EURO en VIJFTIG CENT;

Legt aan ieder van beide veroordeelden een 
vergoeding op van EENENDERTIG EURO en 
ACHTENTWINTIG CENT;

Met betrekking tot de herstelvordering
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Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp met 
betrekking tot het afdak aan schuur en garage, de 
2 houten tuinbergingen, de zijwanden aan de 
schuur, de kasseien vanaf de inrijpoort tot aan 
garage, de opvulling van de bouwput en de 
verwijdering van alle afbraakmaterialen als ook 
het opheffen van de permanente bewoning;

Beveelt beklaagden de plaats in de oorspronkelijke 
staat te herstellen met betrekking tot de schuur, 
hetgeen impliceert:

- de afbraak van de schuur

binnen de termijn van EEN JAAR ingaande vanaf het 
in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest;

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen het 
jaar na het in kracht van gewijsde gaan van huidig 
arrest in de vorige staat wordt hersteld, en/of 
het strijdige gebruik niet binnen die termijn 
wordt gestaakt, zoals hiervoor gezegd, dat de 
stedenbouwkundige inspecteur, het college van 
burgemeester en schepenen, ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de 
beklaagden;

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, 
opgesteld door de overheid die het arrest 
uitvoert, of begroot en uitvoerbaar verklaard door 
de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank;

Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de 
veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, 
solidair tot betaling aan de stedenbouwkundige 
inspecteur van een dwangsom van HONDERD EURO per 
dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 
verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn 
en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend;

De kosten

Laat de kosten van het hoger beroep van het 
Openbaar Ministerie ten laste van de Staat;

Veroordeelt de beklaagden solidair tot de overige 
kosten gerezen op de strafvordering en op de



2010 CO 833
%

21

herstelvordering in beide aanleggen, deze 
voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 241,43 euro.
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Dit arrest is gevezen te ANTWERPEN door het 
HOF VAN BEROEP, TWAALFDE KAMER, 
samengesteld uit

P. BUYLE, Raadsheer wnd. Voorzitter,
L. KNAPEN, Raadsheer,

E. DE WOLF, Plaatsvervangend Raadsheer, 

en op de openbare terechtzitting van 

ELF MEI TWEEDUIZEND EN ELF

uitgesproken door L. KNAPEN, Raadsheer wnd. 
Voorzitter

in aanwezigheid van Advocaat-generaal L. DE MOT, 
met bijstand van Griffier J. GEYSEMANS.

L. KNAPEN P. BUYLE




