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ARREST
Het Hof van Beroep zetelende te Antwerpen

12da kamer
recht doende in Correctionele Zaken, 

verleent het volgende arrests

Inzake van het Openbaar Ministerie

tegen

geboren te 
wonende te

beklaagde

- aanwezig en bijgestaan door Mr. Inke Dedecker, 
advocaat bij de balie van Tongeren, op 15 december 
2010

- vertegenwoordigd door Mr. Inke Dedecker, advocaat 
bij de balie van Tongeren, op 2 maart 2011
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Beklaagd van:

te

Bij inbreuk op de artikelen 99, 146, 147, 148 en 149 
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals 
gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003 (B.S. 
22.08.2003), houdende wijziging van het decreet van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening wat het handhavingsbeleid betreft,

zonder vergunning van het College van Burgemeester en 
Schepenen

als (mede)eigenaar en als gebruiker, die de opstelling 
van een vaste of verplaatsbare inrichting hebben 
toegestaan of gedoogd en/of die tot de werken opdracht 
hebben gegeven en/of die de werken hebben uitgevoerd, 
namelijk:

op het oproerend goed 
gelegen te

gekadastreerd als

- voor de percelen
, geboren te

- voor de percelen
, geboren te

van de

- voor het perceel

, eigendom van 
op 02/08/1967

, eigendom van , 
op 02/02/1967 en eigendom 

, met zetel te !

, eigendom van het

de hieraa vermelde werken, omschreven in artikel 99 
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening, te weten:

1/ tussen 1 augustus 2005 en 23 maart 2006

te hebben opgericht in natuurgebied, vogelrichtlijn-, 
habitat- en vengebied:

a) op het perceelnummer > : het terrein
opgehoogd te hebben met ongeveer 50 cm

b) op het perceelnummer • • :

1. het plaatsen van een omheining en een poort aan de 
voorzijde van het terrein, de lengte van de afsluiting 
met poort bedraagt 54,00 meter en de hoogte ongeveer 
2,00 meter
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2. een gedeelte van het terrein te hebben opgehoogd 
met grond tot 0;50_meter boven het oorspronkelijke 
maaiveld

3. aanbrengen van greppels met een breedte van 
ongeveer 0,45 meter

4. het storten van enkele vrachten grond op het 
perceel nummer

II/ vanaf 23 maart 2006 tot en met 14 november 2007

in natuurgebied, vogelrichtlijn-, habitat- en 
vengebied te hebben in stand gehouden:

a) op het perceelnummer een afwateringsgracht van
0,45 meter breed en versterkt met etemieten platen en 
betonnen paaltjes over de ganse lengte van het perceel

b) op het perceelnummer : het terrein
opgehoogd met ongeveer 50 cm

c) op het perceelnummer :

1. een omheining en een poort aan de voorzijde van het 
terrein, de lengte van de afsluiting met poort 
bedraagt 54,00 meter en de hoogte ongeveer 2,00 meter

2. een gedeelte van het terrein opgehoogd met grond 
tot 0,50 meter boven het oorspronkelijke maaiveld

3. greppels met een breedte van ongeveer 0,45 meter

4. enkele vrachten grond op het perceel nummer 692F

5. een houten paardenstal met een oppervlakte van 5,00 
meter x 12,00 meter en een hoogte van 3,00 meter 
afgedekt met etemieten golf platen.

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering 
van de gemachtigde ambtenaar - thans de 
stedenbouwkundige inspecteur - of het college van 
burgemeester en schepenen, in toepassing van art.
65 §1 van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en de 
stedebouw - nadien art. 68 §1 van het gecoordineerde 
Decreet van het Vlaamse Parlement d.d. 22.10.1996, en 
thans art. 149 van het Decreet van 18.05.1999 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening:

- de plaats te herstellen in de vorige toestand;

en over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 
€ 125 per dag bij niet-uitvoering van het vonnis 
binnen de gestelde termijn.
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feiten thans ook nog strafbaar ingevolge de artikelen 
- 99-en-14-6-van het—Decreet van 18 r05.19^99 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening.

Overgeschreven op het 1° hypotheekkantoor te Hasselt 
op 16/02/2009,
nr. 070-T-16/02/2009-01697 en ambtshalve ingeschreven. 
Ontvangen: 74,35 euro. De Bewaarder (get.) I.
VERHOEVEN

eigendom:
- percelen

- perceel

- percelen 

notaris

eigendom van 
sedert meer dan 30 jaar 

eigendom van 
sedert meer dan 30 jaar

' en : eigendom van
ingevolge akte van aankoop verleden door 

, 27.06.1996

* * *

Gelet op de hogere beroepen ingesteld
- op 14 juni 2010 door de beklaagde tegen al de 
schikkingen
- op 16 juni 2010 door het Openbaar Ministerie tegen 
al de schikkingen uitgezonderd deze betrekkelijk de 
burgerlijke belangen

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen door 1 
rechter op 1 juni 2010 door de correctionele rechtbank 
van Hasselt, 13e kamer, dewelke als volgt heeft 
beslist:

Verklaart beklaagde schuldig aan de misdrijven zoals 
omschreven in de inleidende dagvaarding.

Veroordeelt beklaagde voor de feiten tot een geldboete 
van 150,00 euro te vermeerderen met 45 opdeciemen (x 
5,5) en alzo gebracht op 825,00 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van 45 dagen.

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage 
tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en
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aan de occasionele redders, een bedrag te betalen van 
25—euro te -verhogenmet 45“ opdeciemen en aTzo gebracht- 
op 137,50 euro.

Verwijst beklaagde tevens tot de kosten van de 
publieke vordering, deze voorgeschoten door de 
openbare partij, begroot op de som van 109,93 euro, 
doch niet inbegrepen de kosten van overschrijving ter 
hypotheken van huidig vonnis.

Legt aan de veroordeelde de verplichting op tot .het 
betalen van een vergoeding van 25,00 euro.

Beveelt op vordering van de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur het herstel van de plaats 
in de vorige toestand binnen een termijn van een jaar, 
niet zijnde een dwangsomtermijn in de zin van artikel 
1385bis Ger.W., door de afbraak van de 
wederrechtelijke constructies onder verbeurte van een 
dwangsom van € 125 per dag, hetgeen impliceert:
- op de percelen ■ « :

- de verwijdering van de omheining en poort aan de 
voorzijde,
- het ongedaan maken van de reliefwijziging,
- de dichting van de greppels, het verwijderen en 
afvoeren van de gestorte grond,
- de afbraak van de paardenstal,

- op perceel :
- dichten van de afwateringsgracht,

- op de percelen en ■ :
- het ongedaan maken van de ophoging.

Zegt voor recht dat de overheid die het vonnis 
uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 
afkomstig van de herstelling van de plaats, te 
vervoeren en te verwijderen.

Zegt voor recht dat de stedenbouwkundige inspecteur of 
het college van burgemeester en schepenen, ingeval het 
vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd, zelf in de 
uitvoering ervan kan voorzien, kosten hiervan - 
verminderd met de opbrengst van de verkoop van 
materialen en voorwerpen - verhaalbaar op de beklaagde 
op vertoon van een kostenstaat begroot en uitvoerbaar 
verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke 
rechtbank.

* * *
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I. Procedure

De heer Voorzitter doet verslag.

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn 
vordering.

De beklaagde wordt gehoord in zijn middelen van 
verdediging ontwikkeld door zijn raadsman 
voomoemd.

De neergelegde conclusie en stukken worden in net 
beraad betrokken.

Ontvankelijkheid van de hogere beroepen

De hogere beroepen, regelmatig naar vorm en 
termijn, zijn ontvankelijk.

Omschrijving van de feiten

Conform de vordering van het Openbaar Ministerie, 
dient de omschri jving der feiten sub I. en II. 
geactualiseerd te worden als volgt:

"de feiten met ingang van 1 September 2009 thans 
strafbaar gesteld zijnde overeenkomstig de 
artikelen 93.1° a) en c), 93.4°, 93.5° a), 146, 
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 en 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 als een inbreuk op de 
artikelen 4.2.1.1° a) en c) , 4.2.1.4° en 
4.2.1.5° a) en strafbaar gesteld bij de artikelen 
6.1.1.1°, 6.1.41.§1, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44,
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6.1.46 en 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (Besluitr vanr tle^Vlaamse Regering hcudende 
codrdinatie van 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 beklaagde werd hiervan in kennis gesteld en 
heeft de gelegenheid gekregen zijn verweermiddelen 
desbetreffend naar voren te brengen.

II• Motivering ten gronde

Op strafrechtelijk gebied

1. Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het 
Hof, en door de stukken van het dossier, is de 
schuld van de beklaagde aan de hem ten’laste 
gelegde feiten zoals hiervoor omschreven bewezen 
gebleven, behalve voor de feiten voorzien sub
1. b) 3.

Voor dit laatste feit wordt beklaagde 
vrij gesproken.

Voor het overige wordt verwezen naar de 
oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, 
welke door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd 
wordt en door het Hof wordt beaamd en overgenomen.

2. De kwestieuze percelen zijn gelegen in 
natuurgebied (vogelrichtlijn-, habitat- en 
vengebied) volgens het gewestplan 
goedgekeurd bij K.B. van 3 april 1979.

3. In zijn verhoor van 3 april 2006 gaf beklaagde
toe het terrein op de percelen en
(zonder medeweten van de mede-eigenaar) te hebben 
opgehoogd (stuk 15). Een ophoging van ongeveer 50 
cm boven het maaiveld is in verhouding tot de 
omgeving en de aard en ligging van het terrein als 
aanmerkelijk te beschouwen.

4. Wat betreft de gracht op perceel acht het 
Hof de feiten eveneens bewezen aan de hand van de 
geloofwaardige verklaring van de eigenaar (

i) waaruit blijkt en dient 
aangenomen dat er voordien geen gracht was. 
Beklaagde dient aanzien als de gebruiker van het 
perceel en als in standhouder van die gracht wat 
hij impliciet ook toegeeft (zie stuk 28).

5. Wat betreft de percelen en

Beklaagde erkent de paardenstal te hebben 
opgericht in 1999 en sedertdien en dus ook in de
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voorziene incriminatieperiode te hebben in stand 
” gehouden 'zondervergnnning (s tuk' T2 2)~

Uit de vaststellingen en de foto's blijkt 
duidelijk dat door beklaagde een omheining werd 
geplaatst en in stand gehouden, wat, in 
tegenstelling tot wat beklaagde in conclusie 
voorhoudt, ongeacht de hoogte ervan niet 
toegestaan is in natuurgebied. De afsluiting 
voldoet overigens niet aan de vereisten van de 
artikelen 2.1 en 2.2 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering d.d. 16 juli 2010. Bovendien werd 
aan beklaagde hiervoor een vergunning ontzegd door 
de bestendige deputatie (stuk 131).

Uit de vaststellingen en de foto1s blijkt dat het 
terrein werd opgehoogd en dat er nog enkele 
vrachten grond klaar lagen om te worden verspreid. 
Een ophoging van ongeveer 50 cm boven het xnaaiveld 
is in verhouding tot de omgeving en de aard en 
ligging van het terrein als aanmerkelijk te 
beschouwen.

De afwateringsgreppels werden door beklaagde 
onderhouden en verder gebruikt. Dat hij deze zelf 
zou hebben aangebracht is, zoals gezegd, niet 
bewezen. Dergelijke kunstmatige greppels zijn niet 
toegestaan in natuurgebied.

6. De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen 
I. a) en b) 1, 2 en 4 en II. a), b) en c) 1, 2, 3, 
4 en 5 zijn de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zodat er 
slechts een straf dient te worden uitgesproken, 
nl. de zwaarste.

7. Er is geen sprake van overschrijding van de 
redelijke termijn, zoals terecht vastgesteld door 
de eerste rechter om oordeelkundige motieven 
waamaar het Hof verwijst.

8. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden 
met:
- de persoon van de beklaagde,
- zijn gunstig strafrechtelijk verleden,
- de omstandigheden en emst van de feiten, die 
zoals de eerste rechter terecht stelde getuigen 
van een bewuste miskenning van de goede regels van 
de ruimtelijke ordening.

Daarom werd door de eerste rechter om 
oordeelkundige motieven die het Hof bijtreedt en 
ovemeemt aan de beklaagde een wettige, gepaste en 
aangepaste bestraffing opgelegd voor de weerhouden 
en bewezen feiten.
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Het Hof gaat evenmin als de eerste rechter in op 
-fret-verzoek- van~beklaagde--tot-het“verlenenr^van de 
opschorting nu een dergelijke gunstmaatregel niet 
van aard is om beklaagde afdoende te wijzen op 
zijn maatschappelijke beperkingen en 
verplichtingen.

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

Met betrekking tot de herstelvordering

9. Op 13 juli 2006 werd door de stedenbouwkundig 
inspecteur een vordering tot herstel geformuleerd, 
nadat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid een
eensluidend advies had verleend.

•

Beklaagde heeft geen vrijwillig gevolg gegeven aan 
die beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur ondanks het feit dat zijn beroep voor 
de bestendige deputatie op 14 november 2007 deels 
verworpen werd. Beklaagde bekwaxn enkel een 
regularisatievergunning voor de plaatsing van het 
terras, de veranda en het aanbrengen van de 
bepleistering (stukken 128 - 137).

10. In natuurgebied, zoals hier, zijn kwestieuze 
handelingen, werken en constructies volledig uit 
den boze. Deze beogen immers niet het herstel van 
het natuurlijk milieu, wel integendeel, zij vormen 
een emstige bedreiging voor het natuurlijk milieu 
ter plaatse en zijn strijdig met de bestemming van 
het gebied. Drastische ophoging en ontwatering via 
de greppels hebben een negatieve invloed op de 
natuurlijke waterhuishouding van het gebied en de 
watergebonden fauna en flora. Afpaling door hoge 
omheiningen verhindert bovendien de natuurlijke 
migratie van de plaatselijke fauna.

11. De omstandig gemotiveerde herstelvordering, is 
zowel intern als extern wettig en beoogt, binnen 
de weerhouden en bewezen feiten, op gepaste, 
aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel 
van de gevolgen van de door de beklaagde gepleegde 
misdrijven. Zij steunt op motieven van goede 
ruimtelijke ordening en is niet kennelijk 
onredelijk.

12. De handelingen, werken en constructies zijn 
volledig onverenigbaar met de bestemming van het 
hele gebied, zijnde natuurgebied. In natuurgebied 
mogen enkel jagers- en/of vissershutten gebouwd 
worden die niet voor bewoning bestemd zijn. De 
constructies, handelingen en werken zijn niet 
gericht op het natuurbehoud, de bescherming of het 
herstel van het natuurlijk milieu. Door de huidige



2010 CO 808 10

op perceel

- het dichten van de afwatenngsgracht over de 
ganse lengte van het terrein

handelingen, werken en constructies wordt de 
ruimteii j ke-ordening—imr -het—natuurgebied-erastig — 
geschaad.

De gevorderde herstelmaatregel vindt derhalve 
steun in de elementen van het dossier en de 
aangevoerde motieven.

De huidige herstelvordering strekt ertoe de 
onrechtmatige toestand ingevolge de bewezen 
misdrijven van oprichting en van instandhouding in 
hoofde van de beklaagde te doen verdwijnen en is 
noodzakelijk om de gevolgen van die misdrijven 
ongedaan te maken.

De herstelvordering zoals nu gesteld en 
gehandhaafd brengt voor de beklaagde geen 
onredelijke last mee die het voordeel dat voor de 
ruimtelijke ordening zou ontstaan zou overstijgen.

De rechter heeft terzake geen voile rechtsmacht.
Nu door de stedenbouwkundig inspecteur geen 
vordering tot meerwaarde gesteld wordt, kan het 
Hof geen andere dan de gevorderde herstelmaatregel 
bevelen. Het bestuur heeft de beleidsvrijheid bij 
de keuze van de gevorderde herstelmaatregelen doch 
dergelijke keuze komt niet aan de rechter toe. Het 
behoort de rechter niet de opportuniteit van het 
beleid van de overheid te beoordelen. De 
stedenbouwkundig inspecteur geeft duidelijk te 
kennen dat de huidige constructies ter plaatse 
niet kunnen worden gedoogd omdat daardoor de goede 
ruimtelijke ordening emstig in het gedrang komt.

13. Het volledig herstel in deze zaak houdt 
derhalve in:

op de percelen en ■

- het verwijderen van de poort en de omheining aan 
de voorzijde van het terrein

- het ongedaan maken van de ophoging van een 
gedeelte van het terrein en het dichten van de 
greppels

- het verwijderen van de gestorte grond op perceeli
- de afbraak inclusief eventuele vloerplaat van de 

houten paardenstal

»•

op de percelen en
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- het ongedaan maken van de ophoging van een 
--- gedeelte van het terrelir:------------------------

14. 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 beklaagde de nodige tijd te 
verschaffen zich aan de hem bij dit arrest 
opgelegde verplichtingen te conformeren.

15. Gelet op de niet vrijwillige uitvoering tot op 
heden, is het gepast om een dwangsom op te leggen 
waarvan het bedrag dient bepaald op 125 EUR per 
dag vertraging indien niet vrijwillig door 
beklaagde 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.

Er is geen reden om de dwangsom in de tijd te 
beperken.

OM DIE REDENEN:

HET HOF/

Het arrest is op tegenspraak,

Met toepassing van de artikelen:

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, 65 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°,
93.5°.a), 146, 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,
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36, 38, 64 van het decreet van 26 april 2000,
—gew-.—arti—4^en-l-0- dec reefc—van-J13- -j-ul-i—2-OGlrr

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) en c), 4.2.1.4°, 4.2.1.5°.a),
6.1.1.1°, 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
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

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk;

Op strafrechtelijk gebied

Het bestreden vonnis wijzigend;

Actualiseert de feiten zoals hiervoor gezegd 
(pagina's 6-7);

Verklaart de beklaagde niet schuldig aan de hem 
ten laste gelegde feiten sub I. b) 3., spreekt hem 
hiervan vrij en ontslaat hem van de uit dien 
hoofde uitgesproken veroordelingen;

Verklaart de beklaagde schuldig aan de overige hem 
ten laste gelegde feiten sub I. a) en b) 1, 2 en 4 
en II. a), b) en c) 1, 2, 3, 4 en 5 zoals 
geac tualiseerd;

Veroordeelt de beklaagde wegens deze vermengde 
feiten tot een geldboete van HONDERD VIJFTIG EURO 
gebracht op ACHTHONDERD VIJFENTWINTIG EURO door 
verhoging met 45 opdeciemen of een vervangende 
gevangenisstraf van VIJFENVEERTIG DAGEN;

Verplicht beklaagde 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
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betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 45
-opdeeiemen en-alzo.gebraoht--op -HONDERD------ —----
ZEVENENDERTIG EURO en VIJFTIG CENT;

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van 
EENENDERTIG EURO en ACHTENTWINTIG CENT;

De herstelvordering

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de 
herstelvordering in zoverre gesteund op de feiten 
sub I. b) 3 waarvoor beklaagde werd vrijgesproken;

Verklaart de herstelvordering voor het overige 
ontvankelijk en gegrond;

Beveelt beklaagde de plaats in de oorspronkelijke 
staat te herstellen, hetgeen impliceert:

op de percelen en

- het verwijderen van de poort en de omheining aan 
de voorzijde van het terrein

- het ongedaan maken van de ophoging van een 
gedeelte van het terrein en het dichten van de 
greppels

- het verwijderen van de gestorte grond op perceel

- de afbraak inclusief eventuele vloerplaat van de 
houten paardenstal

op perceel

- het dichten van de afwateringsgracht over de 
ganse lengte van het terrein

op de percelen en :

- het ongedaan maken van de ophoging van een 
gedeelte van het terrein

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 een 
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 
beklaagde;

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, 
gerechtigd is om de materialen en voorwerpen
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afkomstig van de herstelling van de plaats of van 
- - de—staking—van-het—str-i-j dig—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 
voorwezpen, te vergoedeii 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 beklaagde, voor het geval dat aan de 
veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, tot 
betaling aan de stedenbouwkundige inspecteur van 
een dwangsom van HONDERD VIJFENTWINTIG 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 
Opehbaar Ministerie ten laste van de Staat;

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van 
de strafvordering en van de herstelvordering in 
beide aanleggen, deze voorgeschoten door de 
openbare partij in totaal begroot op 208,14 euro, 
al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door 
de thans nog weerhouden feiten.
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Dit arrest is gewezen te ANTWERPEN door het
HOF VAN- -BEROEP , -TWAALFDE -KAMER,--------
samengesteld uit

N. SNELDERS, Voorzitter,

P. BUYLE, Raadsheer ,

E. DE WOLF, Plaatsvervangend Raadsheer,

en op de openbare terechtzitting van

DERTIG MAART TWEEDUIZEND EN ELF

uitgesproken door Voorzitter N. SNELDERS,

in aanwezigheid van Advocaat-generaal L. DE MOT,

met bijstand van Griffier J. GEYSEMANS.

P. BUYLE N. SNELDERS




