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454 j geboren te 
wonenoete

455 , met maatschappelijke zetel te

Elsers op verzet, niet-verschijnende, hebbende als raadsman Meester N. De Wint, advocaat 
te 8310 Brugge-Assebroek, Baron Ruzettelaan 5 bus 3,

Tegen:

HET OPENBAAR MINISTERIE

Bij verstekvonnis van 2oktober2015 gewezen door deze rechtbank en kamer, werden 
en als voIgt veroordeeld:

De eerste wegens de bewezenverklaardetelasteleggingenA.lte.rn. A.5, B en C.ltem C.3 
tot:

- een hoofdgevangenlsstraf van DRIE (3) MAANDEN en een geldboete van 
TWEEDU1ZEND (2000) EURO, verhoogd met 50 opdedemen en aldus gebracht op 
TWAAUFDUIZEND EURO of een vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN,

De tweede beklaaede voor de bewezen verklaarde telasteleggingen A.l t.e,m. A 5, B en C.1 
tern C.3 tot:

- een geldboete van TWEEDUIZEND (2000) EURO, verhoogd met 50 opdedemen en 
aldus gebracht op TWAALFDUIZEND EURO.

Veroordeelda de beklaagden solldair tot de kosten, berekend en vastgesteld samen op 
driegntachtig euro en zesenvijftig cent, meer een vergoedlng van elk 4enenvj]ftlg euro en 
twintlg cent.

Zegt voor recht dat de veroordeelden verplicht zljn tot het betalen van elk een bedrag van 
6en keer vijfentwlntlg euro bij wljze van financiering van het Fonds Ingesteld bij artikel 28 
van de wet van 1 augustus 1985, bedrag vermeerderd met vljffig dedemen, zij een bedrag 
van elk een keer honderd vljftjg euro.
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Beval aan eerste en tweede bekiaagde over te gaan tot bet herstel van de plaats te 
Diksmulde nader vermeld in de oorspronkelijke dagvaardlng, blnnen een termljn van 12 
maanden vanaf de dag waarop dit vonnis kracht van gewijsde zal treden. volgens de hiema 
vermelde modalltelten In functie van de soort constructie:

Constructie 1 (loods)

De indelfng van de loods dient (aangepast) gebracht te worden naar de 
Indelingzoalsdeze vergund werd met destedenbouwkundlgevergunningvan 5 
januari 2006, met een piste, opslagen zadelruimte.
Bijgevolg dienen alle andere zaken (volgens hat plan bij de weigering stedenbouwkundige 
vergunnlng 31/08/12) urt de loods verwijderd te worden die er op heden nog 
wederrechtelijk aanwezig zijn en waarvoor nog steeds geen stedenbouwkundige 
(regulariserende) vergunning werd bekomen, zij'nde de 11 boxen, cafetarla en occaslonele 
uitbreiding cafetarla, keuken, berging en sanitalre rulmten.

Bovendien dient alle iichtreclame (Duvel, Jupller) van de buitenkant van de loods verwijderd 
te worden.

Alle afbraakmaterialen dienen verwijderd en gebracht te worden naar een 
hiertoe geschlkte stortplaats.

Constructie 2_(verharde parking!

De wederrechtelijk aangelegde parking, bestaande uit steenslag, ten noorden van de 
gebouwde loods (kadastraal i I dient volledig uitgebroken te worden.

Alle afbraakmaterialen dienen verwijderd en gebracht te worden naar een 
hiertoe geschikte stortplaats,
Daarna dient bet weideperceel hersteld te worden in zijn oorspronkelijke staat.

Ook de stacaravan dient van het terrain verwijderd te worden naar een hiertoe geschikte 
plaats.

O•Jiaujctie 3 (zandoistes / paddocks)

De zandpistes (paddocks) aangelegd op het weideperceel (m I ten westen, ten
noorden en ten oosten van de wederechtelijk aangebrachte verharde parking dienen 
verwijderd te worden.
Alle afbraakmaterialen en het zand dienen verwijderd en gebracht te worden naar een 
hiertoe geschikte stortplaats.

Daarna dient het weideperceel hersteld te worden in zijn oorspronkelijke staat.
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Beveelt dat voor het geval dat de plaats niet in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld 
blnnen voormelde termijn de gewestelljk stedenbouwkundig inspecteur en/of het college 
van burgemeester en sehepenen van de stad !, van ambstwege in ultvoering ervan
kunnen voorzien, In overeenstemming met wat bepaald Is in artikel 6.1.46 V.C.R.O,

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door elke 
veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van 300 € (voor constructs l), 300 € • 
(voor constructie 2) en 300 € (voor constmctie 3) per dag vertraglng in de nakoming van dlt 
bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 12 maanden vanaf de dag waarop 
dlt vonnls in kracht van gewjjsde zal treden.

Spreekt het verbod uit bij toepassing van artikel 16.6.5. van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepailngen inzake milieubeleld, bij wijze van veillgheidsmaatregel, om 
de inrlchting (rijschool/manege) die aan de oorsprongvan het mliieumisdrljf ligtte 
exploiteren gedurende een periode van 12 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in 
kracht van gewijsde zal treden onder verbeurte van een dwangsom van 125 € per dag bij 
overtrading van dlt verbod minstens tot dat de inrlchting behoorfijk zal vergund zijn.

Not. nr. VU 66.L2.585-09-KOGP 

Uit hoofde van : te 

DE EERSTE EN DE TWEEDE

om het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de urtvoering ervan rechtstreeks te hebben 
meegewerkt, of door enige daad tot de ultvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het 
wanbedrijf nlet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beioften, bedreigingen, 
misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden of het wanbedrijf 
rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het 
strafwetboek

A. - bij Inbreuk op artikel 99§1-1° en 9°, strafbaar gesteld door de artikel 146 al. 11° van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organlsatle van de rulmtelijke ordening, 
handelingen, werken of wljzlglngen hetzlj zonder voorafgaande vergunning hetzij in 
strijd met de vergunning hetzij na verval, vemletiging of het verstrijken van de termijn 
van de vergunning hetzij In geval van schorslng van de vergunning te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of In stand gehouden, zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning
•te hebben gebouwd, op een grand 66n of meer vaste inrlchtingen te hebben geplaatst, 

een bestaande vaste Inrichting of bestaand bouwwerk te hebben afgebroken.
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herbouwd, verbouwd of uftgebreid, met uitzondering van Instandhoudings- of 
onderhoudwerken die geen betrekking hebben op de stabiliteH:

•recreatieve terreinen aangelegd of gewijzigd te hebben, waaronder een goHterrein, 
een voetbalterrein, een tennlsveld, een zwembad

- vanaf 1 September 2009 Inbreuk uitmakende op artikel op 4.2.1. l°a) en 8* strafbaar 
gesteld door artikel 6.1.1. al.1-1* van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
gecoSrdineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1. 
en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder voorafgaande vergunnlng hetzlj in strijd 
met de vergunning hetzij na verval, vernietlglng of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te hebben uitgevoerd, 
voortgezetof in stand gehouden,
•de hiemavolgende bouwwerken verricht te hebben, met uitzondering van 

onderhoudswerken, het optrekken of plaatsen van een constructs 
■ recreatieve terreinen aangelegd of gewijzigd te hebben, waaronder een goHterrein, 

een voetbalterrein, een tennlsveld, een zwembad zoals bepaald In artikel 4.2.1.8*

op nlet nader te bepalen data. In de perlode van 1 lanuari 2008 tot en met 27 ianuari
2009
1 In strijd met de stedenbouwkundlge vergunning dd. 5 juni 2006, het bouwen van een 

loods vergund als piste met opslagruimte en zadelruimte tot cafetaria met keuken, 
berglng en toiletten en het plaatsen van 11 paardenboxen

2. zonder stedenbouwkundlge vergunning het aanleggen van 2 zandplstes
3. zonder stedenbouwkundlge vergunning het aanleggen van een parking in 

steenslagverhardingvan 2258 m2

op niet nader te bepalen data, in de periode van 24 aoril 2009 tot en met 9 maart 2012
4. het aanleggen van 4 zandplstes
5. het aanleggen van een zandpiste groter dan vergund.

met 18 november 2014 
- bij inbreuk op artikel 99 § 1 5° b) strafbaar gesteld door artikel 146 al. 1-1* van het 

decreet d.d. 18 mei 1999 houdende de organlsatle van de ruimtelijke ordening, 
handelingen, werken of wljzlgingen hetzij zonder voorafgaande 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 te hebben 
uftgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande stedenbouwkundlge 
vergunning; een grond gewoonlijk gebruikt te hebben, aangelegd te hebben of fngericht 
te hebben voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,

- vanaf 1 September 2009, inbreuk uitmakende op 4.2.1.5* b), strafbaar gesteld door 
artikel 6.1.1. al.1-1* van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecodrdineerd bij 
besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 2009, de b|j artikelen 4.2.1. en 4.2.15 
bepaalde handelingen, hetzij zonder voorafgaande vergunning hetzij in strijd met de
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vergunning hetzij na verval, vemietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande vergunning, een grond 
gewoonlijk gebrulkt te hebben, aangelegd te hebben of ingericht te hebben voor het 
parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 
meer bepaald voorgezet te hebben het gebruik van de parking

C.
L Van 22 mel 2007 tot en met 12 iuli 2011

bij inbreuk op artlkel 4 § 1 van het Decreet van 28 Junl 1985 betreffende de 
mllleuvergunning (Milieuvergunnlngsdecreet) en op artikel 5 § 1 van het Besluft van de 
Vlaamse Regerlng van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), strafbaar gesteld door 
artikelen 39 § Ll° en § 2 van het hoger vemoemd decreet,
zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een 
Inrichting te hebben geexplotteerd,

met de omstandigheid dat de milieuvergunning voor een inrichting waarvoor 
krachtens artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke .ordening 
gecoordlneerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning of krachtens artikel 99, § 1, 
1% van het decreet van 18 mel 1999 houdende de organlsatle van de ruimtelijke 
ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt geschorst zolang deze 
laatste niet Is verleend, dat Ingevolge artikel 5 §2 van hoger vemoemd decreet, de 
milieuvergunning voor een inrichting, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning 
of een stedenbouwkundige melding nodlg is, wordt geschorst zolang de 
stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor 
de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van 
artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
meer bepaald stallen voor 32 paarden, omschreven odder rubriek 9.4.3.c) 1“ van 
bijlage 1 Vlarem I.

Vanaf 1 mei 2009 strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.l van het Decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepaiingen inzake mllieubeleid, ingevoegd bij Decreet 
van 21 december 2007 tot aanvulling van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepaiingen inzake milieubeleld met een trtel XVI "Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen" opzettelijk of door gebrek aan voofzorg of voorzichtlgheid een 
schending te hebben gepleegd van de door tftel XVI gehandhaafde regelgeving van het 
hoger vernoemd decreet van 5 april 1995, Ingevoegd bij hoger vemoemd Decreet van 
21 december 2007.

2. Van 12 lull 2011 tot en met 18 november 2014
opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtlgheid
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in strljd met artikel 4 § 1 van het Decreet van 28 Juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning en artikel 5 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 6 
februari 1991 houdende vaststelllng van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning (Vlarem I), zonder voorafgaande en schriftelljke vergunning van de 
bevoegde overheid een inrichting te hebben geexploiteerd, de verkregen 
milieuvergunning dd. 12 juli 2007 geschorst zijnde,

met de omstandigheid dat Ingevolge artikel 5 §2 van hoger vemoemd decreet, de 
milieuvergunning voor een Inrichting, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning 
of een stedenbouwkundige melding nodig is, wordt geschorst zolang de 
stedenbouwkundige vergunning nlet definltief is verleend of de handelingen waarvoor 
de stedenbouwkundige melding is verrtcht nlet mogen worden aangevat op grond van 
artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Rulmtelijke Ordening, 
meer bepaald stallen voor 32 paarden, omschreven onder rubriek 9.4.3.c) 1° van 
bijlage 1 Vlarem I terwljl de loods is opgericht in strljd met de stedenbouwkundige 
vergunning en zandpistes werden aangelegd zonder stedenbouwkundige vergunning

3. van 22 mel 2007 tot en met 18 november 2014
bij inbreuk op artikel 4 § 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet) en op artikel 5 § Ivan het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelllng van het Vlaams 
Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), strafbaar gesteid door 
artikeien 39 § 1.1" en § 2 van het hoger vernoemd decreet,
zonder voorafgaande en schriftelljke vergunning van de bevoegde overheid een 
inrichting te hebben geexploiteerd,
met de omstandigheid dat de milieuvergunning voor een Inrichting waarvoor 
krachtens artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening 
gecodrdineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning of krachtens artikel 99, § 1, 
1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organlsatie van de rulmtelijke 
ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig Is, wordt geschorst zolang deze 
laatste niet is verleend, dat ingevolge artikel 5 §2 van hoger vemoemd decreet, de 
milieuvergunning voor een inrichting, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning 
of een stedenbouwkundige melding nodlg Is, wordt geschorst zolang de 
stedenbouwkundige vergunning nlet definitief is verleend of de handelingen waarvoor 
de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van 
artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
meer bepaald het uftbaten van een rljschool, inrichting voor miter-, draf-, ren- en 
mensport, inrichtingen voor verhuur en affichting van paarden en andere 
zadeldieren, omschreven onder rubriek 32.4 van bijlage 1 Vlarem I

Vanaf 1 mel 2009 strafbaar gesteid door artikel 16.6.1. § 1 al.l van het Decreet van 5 
aprll 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, Ingevoegd bij Decreet 
van 21 december 2007 tot aanvulllng van het Decreet van 5 april 1995 houdende
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algemene bepalingen Inzake milieubeleid met een titel XVI "Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen" opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een 
schendingte hebben gepleegd van de door titel XVI gehandhaafde regelgeving van het 
hoger vernoemd decreet van 5 aprii 1995, Ingevoegd blj hoger vernoemd Decreet van 
21 december 2007.

Met de omstandigheid voor DE EERSTE EN DE TWEEDE dat de Al, A2f A3, A4, A5 en B 
gepleegd werden door instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere 
personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteft onroerende goederen verkopen, 
verkavelen, te koop, te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare 
inrichtingen ontwerpen en/of opstellen of personen die b|j die verrichtingen als tussen 
personen optreden bij de uitoefening van hun beroep in de zin van art. 146 tweede lid van 
het decreet van 18 mel 1999, vanafl September2009 In de zin van artikel 6.1.1. al. 2 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5. van het hoger vernoemd Decreet 
van 5 aprii 1995, Ingevoegd bij hoger vemoemd Decreet van 21 december 2007 door de 
rechter bij wljze van veiligheldsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te 
horen uitspreken om de inrichting die aan de oorsprong van het mllleumisdrijf Ilgt te 
exploiteren gedurende de termijnen door de rechter te bepalen onder verbeurte van een 
dwangsom van €125 per dag blj overtrading van dit verbod minstens tot dat de inrichting 
behoorlijk zal vergund zijn.

Met de omstandigheid dat de felten omschreven onder de tenlasteleggingen Al, A2, A3, A4, 
A5, B, Cl, C2 en C3 de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde 
misdadlg opzet zodat de verjaring van de strafvordering slechts een aanvang neemt op de 
datum van het laatst gepleegde felt, namelijk de dag der dagvaarding.

De kadastrale omschrijvlng van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf Is,
zljnde:
llgging:
- perceel I
- perceel
- perceel

aarden oppervlakte:
- perceel welland, 2 ha 21 a 4 ca
- perceel sportgebouw, 84 a 11 ca
- perceel hoeve, 23 a 68 ca 

wijk en nummer van het kadaster.

en de eigenaar ervan geTden tiflceerd zijn de als:
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- percelen en : 1 . . -1 geboren te ;
wonendete

- perceel : i geboren te
wonende te (eigenaar) en .
ondememlngsnummer , opgericht op 22/05/2007, met zetel te____

I
die de eigendomstftel heeft verkregen krachtens de akten van aankoop verleden op 
27/06/2003 en 26/01/2004.

Gelet op de dagvaarding van 18.11.2014.

Gelet op het vonnis gewezen bij verstek op 2.10.2015.

Gelet op de akte van verzet van 16.10.2015.

Gelet op de besluiten neergelegd namens beklaagden.

Gelet op hettussenvonnis gewezen op 11.12.2015 waarbij het verzet ontvankelijk werd 
verklaard en een plaatsbezoek werd bevolen op 20.01.2016.

Gelet op het plaatsbezoek van 20.01.2016.

Gelet op de overlge stukken van de rechtspleging.

Gehoord het Openbaar Ministerle In zljn vordering.

Gehoord Meester N. De Wint in zijn verdedigingsmiddelen namens de beldaagden.

£- DE FEITEN

Eerste beklaagde baat middels tweede beklaagde een manege uit op haar adres te
I

Het onroerend goed is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch landschappelijk 
waardevol gebied. Aanvankelljk betrof het een hoeve met wonlng.

%

Op 5.012006 werd een stedebouwvergunning afgeleverd om stalllngen te slopen, een loods 
te bouwen en een bultenpiste aan te leggen. Men hield zich blljkbaar nlet stipt aan deze 
vergunning. De paardenfokkerij werd in de loop der jaren veranderd in een volwaardige 
paardenmanege met cafetaria, paardenhotel, zandpistes en ruime verharde parking (2258 
m2).
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Er volgde een onderzoek door de iokale polttlezone I ■ en het agentschap Jnspectle RWO
waarna in de loop der jaren allerhande stedenbouwinbreuken warden vastgesteld welke zijn 
omschreven in de dagvaardingqua inhoud en qua tijdstip.
Eersta beklaagde I en tweede bekfaagde worden vervoigd om een aantal
stedenbouwinbreuken (uitbouw cafetaria met keuken, berglngen toiletten, het plaatsen van 
11 paardenboxen, aanleg van 6 zandpistes en de aanieg van een parking in 
steenslagverharding) te hebben gepleegd te (teiasteiegging A.1-A.5) en het
gebruik van die parking te hebben voortgezet (teiasteiegging B) dlt ais dader of mededader. 
Beiden worden verder vervoigd voor inbreuken op milieuvergunningsdecreet (VLAREM) 
namelijk de exploltatievan stailen voor 32 paarden en manege, (teiasteiegging C.1-C.3).

A. BEOQRDEUNG

Op strofrechterlilk aebled

-TELASIELEGGIN6 A.1-A.5; uitbouw cafetaria met keuken. bereing en toiletten. het 
plaatsen van 11 paardenboxen. aanleg van 6 zandpistes en de aanleg van een parking in 
steensiaeverhardine
De stedenbouwinbreuken omschreven in de dagvaardingstrekken zich uitoververschillende 
percelen die volgens het gewestpian alien in agrarlsch landschappelijk waardevol gebied 
liggen.

-teiasteiegging AX in striid metde stedebouwkundlee vergunning dd. 5.06.2006 ■ het 
bouwen van een loods versund als otste met opslagrulmte en zadelruimte tot cafetaria met 
keuken, bereing en toiletten en het plaatsen van 11 paardenboxen.
Op 5.012006 werd een stedebouwvergunning afgeleverd om stallingen te slopen, een loods 
te bouwen en een buitenpiste aan te leggen. Naar het oordeel van de rechtbank hlelden 
bekiaagden zich biijkbaar nietstiptaan deze vergunning.

Tijdens het plaatsbezoek in de loods werd een piste vastgesteld naasttai van niet vergunde 
gedeelten. De loods met de piste werd echter anders ingedeeld dan vergund wat lnhoudt 
dat de uiteindelijke gerealiseerde bouwwerken (cafetaria met keuken, bergfng en toiletten, 
11 paardenboxen) werden gebouwd zonder vergunning. De gevlseerde Inbreuk vah onder 
artikel 6.1.1.1° V.C.R.O.

Art. 6.1.1. Met een gevangenlsstraf van adit dagen tot vijf jaar en met een geidboete van 26 
euro tot 400.000 euro of met 66n van deze straffen alleen, wordt de persoon gestraft die:

1° de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij zonder voorafgaande 
vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het 
verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geva! van schorsing van de 
vergunning, uitvoert, voortzetof jn stand houdt;
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Voor deze constructies werd nooit een vergunnlng aangevraagd laat staan bekomen. Er 
wen! duidelijk In strijd met de verleende vergunnlng gehandeld. Er Is geen sprake van een 
functiewijziging in de zin van artikel 4.2.1,6° VCRO.

Op basis van de ultvoerige elementen van het strafdossler Is de rechtbank van oordeel dat 
de telastelegging A.l In hoofde van eerste en tweede beklaagde bewezen voorkomen.

-telastelegging A.2 aanleg van 2 zandoistes zonder vergunnlng. telosteleaaina A.4 aanleg 
van 4zandpistes en telastelegging A.5 aanleg van een zandolste groter dan vergund.

Deze telasteleggingen werden op de terechtzittlng en in beslulten nlet betwist

Tljdens het plaatsbezoek werd opgemerkt dat buiten de loods in totalitelt 6 zandpistes 
werden verwijderd.

Op basis van de uitvoerige elementen van het strafdossier met Inbegrip van de resultaten 
van het plaatsbezoek is de rechtbank van oordeel dat de telastelegging A.2, A.4 en A.5 in 
hoofde van eerste en tweede beklaagde bewezen voorkomen.

-telastelegging A3 de aanleg van een parking In steenslagyerharding (2258 m2)

Er wordt opgeworpen dat deze parking een noodzakelijke toegangsweg zou vormen tot het 
loodsgebouw en een vrijstelllngsvergunningzou genleten door het Vrijstellingsbesluit van de 
Vlaamse Regering van 14.04.2000.

De rechtbank wil opmerken dat de loods toegankelljk is vanop de i ter hooete
van de hoeve meer bepaald ter hoogte van de gevel met toenmallg opscbrift "I

“ waar parldng is voorzlen. (stuk 46,47 foto F2 en 73 van het strafdossier). Ter 
gelegenheid van het plaatsbezoek werden de wagens van de deelnemers aldaar geparkeerd 
en werd ons de toegang verleend tot de loods tussen de hoeve door wat als een 
noodzakelijke toegangsgwegfungeerde.

Het volledlg verharden van de grond ten noorden van de loods (stuk 46) voldoet niet aan 
wat de Decreetgever met noodzakelijke toegangsweg bedoelde en geniet geen 
vergunnlngsvrijstelllng. De verharding die een Immense opperviakte beslaat, deed dienst als 
parking voor trailers en zwerfauto's zoals blijkt ult de foto's van het strafdossier. In een 
geweigerde regularisatleaanvraag is er sprake van 46 wagens en 8 trailers, (stuk 27 
strafdossier).
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Op basis van de uitvoerige elementen van hetstrafiJossier met fnbegrip van de resuftaten 
van het plaatsbezoek is de rechtbank van oordeel dat de telastelegging A.3 in hoofde van 
eerste en tweede beklaagde bewezen voorkomen.

-TELASTELEGGING B; het eebruik van die parkingte hebben voortaezet

Naast de aanlegvan de parking (omschreven onder A.3) die een aflopend misdrijf vormt, 
worden beide beklaagden ook vervolgd om het gebruik van die parkingte hebben 
voartgezet vanaf 1.01,2008 tot en met 18.11.2014,

%

De rechtbank voIgt eerste en tweede beklaagden in hun stelling dat met het begrip 
"voorzetten" zoals gedefinieerd In rechtspraak wordt bedoeld het verder uitvoeren van het 
gewoonlijk gebruiken van de grand voor het parkeren van voertuigen na een verval, 
schorsing of vemietiging van de stedenbouwkundige vergunning. Van dit iaatste is er geen 
sprake.

Naar het oordeel van de rechtbank dringt zich terzake de vrijspraak op,

-TELASTELEGGING C: inbreuken op milleuvergunningsdecreet (VLAREMl namelilk de 
exptoitatie van stallen voor 32 paarden (C,l en C.2) en manege (C.3)

Het terrain bestemd voor paardenfokkerij werd in de loop van de Jaren veranderd in een 
volwaardige paardenmanege met cafetaria maar ook bistro en restaurant; paardenpension, 
zandpistes en ruime verharde parking (2258 m2). Er was ooit een llchtreclame voor "Duvel", 
een bord met opschrift Bistro-Restaurant, bord met vermelding dagschotel, prijslijst voor 

-meeneem pizza's. In de cafetaria was een uitgebreide spijskaart (volwaardige restaurant 
menukaart) aanwezig (vaststeliingen stuk 7 strafdosster).

Er is pas een milieuvergunnlng afgeleverd op 12.07.2011 die wellswaar geschorst is zolang 
de stedenbouwkundige vergunning nlet deflnitief is verleend.

Voordien was er geen enkele mllleuvergunning voorhanden voor het houden van paarden, 
Deze milieuvergunning van 12.07.2011 (klasse 2) heeft betrekking op de rubrieken:

9.4.3.C.1: het houden van 32 paarden 
9.9.1: het houden van 10 voiwassen honden 
28.2, c.l: de opslag van 280m3 dierlijke mest

Het stallen van paarden minder dan 20 Is vrijgesteld van vergunning! Vanaf 20 tot en met 
200 paarden is een vergunning Idasse 2 vereist, boven de 200 paarden is een vergunning 
klasse 1 vereist.
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Beklaagden geven toe sleehts 17 paarden te hebben gestald bij de aanvang in 2006 en 
stellen dat ze hlerdoor (minder dan 20 paarden) geen vergunning nodig hadden.
Tijdens het plaatsbezoek werden in de loods 11 paardenboxen geteld met daamaast 22 
paardenboxen in de oude stalllngen van de aangrenzende hoeve. Er is een stalllngscapactteit 
voor32 paarden aangevraagd en bekomen. Feltelijkwas ereen stallingscapacrtert voor 33 
paarden.

De stai of stallen met plaatsen voor het houden van gespeende paarden zijn 
vergunnlngsplichtig. Dit houdt In dat plaatsen voor veulens die nog rechtstreeks zuigen aan 
de merrle (= niet gespeend), niet vergunnlngsplichtig zijn.

Een stal Is, anders dan een schuiihok, een omsloten en overdekte fulmte, een houten of 
stenen gebouw dat dierrttot verblljf van paarden in standplaatsen waarin 6dn of meerdere 
paarden tijdelijk of permanent kunnen verblijven en/of gehuisvest worden.

Vergunningsplichtigzljn stallen met standplaatsen. D.w.z. dat een paardenhouder die bijv. 
een nieuwe pensionstal met 40 paarden wil exploiteren, maar nu al weet dat hij de eerste 
jaren nooit meer dan 25 paarden zal houden, toch over een milleuvergunning moet 
beschikken voor 40 standplaatsen voor paarden. Ook wanneer de paardenhouder de 
standplaatsen maar gedurende een zeer korte termljn zou benutten om zijn paarden te 
huisvesten, blijft de vergunningsplicht onverminderd van kracht

Beide beklaagden worden tevens vervolgd uitbater te zijn van een rijschool, inrichting voor 
ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichting voor verhuur en africhtlng van paarden en andere 
zadeidieren zoals omschreven onder rubriek 32.4 van bijlage 1 Vtarem I (rubriek 32 handelt 
over ontspanningslnrichtingen) en ditzonder de vereiste klasse 2 milieuvergunning.

Op deterechtzittingen in besluiten wordt betwist dat het om een paardenmanege zou gaan 
die werd uftgebaat.

Eerste beldaagde I verklaarde op 27.0L2009 (stuk 4 strafdossier) nochtans dat
zij de uftbaatster was van de manege \ Op foto F2 stuk 47 van het strafdossier
Is het opschrift manege " " duidelijk te lezen op de gevel van de loods. Het
opschrift was wel al verwijderd ten tijde van het plaatsbezoek.

In de oprichtingsakte van I (zle kaft Identfteit en gerechtelijk verleden)
blijkt dat deze flrma onder meer door I i is opgericht op 22.05.2007 met als
doel: het uitbaten en exploiteren van een manage, pensionstal en rijschool, de verhurlng van 
paarden, het verhuren van stallingen,..., het geven van rijlessen, hetverzorgen en 
organiseren van pony- en ruiterkampen, Jumpings,
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Op basis van de uitvoerige elementen van het strafdossler met Inbegiip van de resuhaten 
van het plaatsbezoek is de rechtbank van oordeel dat de telastelegging C.% C.2 en C3 in 
hoofde van eerste en tweede beklaagde bewezen voorkomen.

Dgverzwarende omstandlgheid van artlkel 6.1.1-lid 2 V.CR.O.

Belde beklaagden betwlsten dat de strafverzwarlng voorzien in artlkel 6.1.1. lid 2 V.C.R.O. op 
hen van toepassing zou zijn,

Er is strafverzwarlng Indlen de In artlkel 6.1.1. lid 1 vermelde misdrijven gepleegd worden 
door instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de 
uitoefenlng van hun beroep of activrteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of 
te huurzetten> verkopen qfverhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtlngen 
ontwerpen en/of opstellen of personen die bij die verrlchtingen als tussenpersonen 
optreden, bij de uitoefenlng van hun beroep. De mlnimumstraffen zijn echter een 
gevangenisstraf van vijftien dagen en een geldboete van 2.000 euro, of 46n van deze straffen 
alleen.

Uit het strafdossler blljkt dat eerste beklaagde I een vennootschap I
he eft die eigenaar is van een appartementsgebouw dat ze verhuren (stuk 69 strafdossier). 
In de oprichtingsakte van tweede beklaagde wordt melding gemaakt
onderdoel van deze vennootschap: (...) Hetbeleggen in, hetverwerven vanen hetbeheer 
van een onroerend vermogen, alsmede alte handellngen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend 
vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop,... de verhurlng van deze 
goederen (...).

Qp vlak van de herstelvorderlng van de stedenbouwkundle inspecteur

De stedenbouwkundig inspecteur stuurde bij brief van 10.07.2012 aan de procureur des 
Konlngs de herstelvorderlng in de zln van artlkel 6.1.41 Vlaamse Codex voor Ruimtelljke 
Ordening (V.C.R.O.) voorzien van het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

De gewestelljk stedenbouwkundlg Inspecteur vordert op gemotiveerde wijze In de 
schriftelijke herstelvorderlng de passende herstelmaatregelen in functie van een goede 
ruimtelljke ordening.

Voor constructs 1 (de loods) worden concreet aanpassingswerken gevorderd zoals hiema 
bepaald In het vonnis. Voor constructs 2 (de verharde parking) en constructs 3 
(zandpistes) wordt het herstel in de oorspronkelljke staat gevorderd.
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Na het plaatsbezoek op 20.01.2016 blijkt dat 6 klefnere zandpistes werden verwijderd. De 
geformuleerde herstelmaatregel met betrekkingtot de zandpistes dlent In het llcht hiervan 
zonder voorwerp te worden verklaard.

De gevorderde herstelmaatregelen zijn dubbel (aanpassingswerken en herstel in de 
oorspronkelljke staat) en komen naar het oordeel van de rechtbank gegrond voor in het licht 
van de specifieke llgging van de betrokken percelen in agrarlsch Fandsehappeltjk waardevol 
gebied. De rechtbank treedt de motivering bij zoals geformuieerd in het advies van de Hoge 
Raad voor het Handhavingsbeieid.

Hetverbod bij toepasstng van artikel 16.6,5. van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake mllieubeleid

De procureur des Konings vordert in de dagvaarding dat de rechtbank bij toepassing van 
artikel 16.6,5. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
mllieubeleid, het verbod zou uitspreken bij wljze van veiligheidsmaatregel, om de inrlchting 
(rijschool/manege) die aan de oorsprong van het mijieumisdrijf ligtte exploiteren gedurende 
een periode van 12 maanden vanaf de dag waarop dtt vonnis In kracht van gewijsde zal 
treden onder verbeurte van een dwangsom van 125 € per dag bij overtreding van dlt verbod 
minstens tot dat de inrichting behoorlijk zal vergund zijn.

De rechtbank kan enkei dergelljk verbod uitspreken ten overstaan van beide beklaagden. 
Beiden hebben intussen het onroerend goed verkocht op 12.02.2016. Feitelijk vindt er door 
beide beklaagden op deze iocatie geen verdere exploitatie van de inrichting meer piaats.

Het gevorderde verbod is derhalve ongegrond.

C STRAFTOEMETING

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met 
-het strafrechterlijk verleden van de beklaagden
- de llgging van de stedenbouwinbreuken in agrarlsch landsdhappelijk waardevol gebied
- de omvang van de stedenbouwinbreuken waarbij kosten noch moeite werden gespaard 
om een iandschap volledig te herschapen In strijd met de goede ruimteiijke ordening
-de resultaten van het plaatsbezoek van 20.01.2016 waarult blijkt dat Intussen spontaan is 
voldaan aan enkele aspecten van de herstelvordering (zandpistes) weliswaar door de nieuwe 
efgenaar.
- de onwll vanwege beide beklaagden om spontaan te voldoen aan de geformuleerde 
herstelvordering die al dateert van 10.07.2012.
-de uitelndelijke verkoop van het onroerend goed op 12,02.2016.
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Beklaagden ondernamen diverse stappen om hetterrein te regulariseren weliswaar zonder 
resuitaten. De verelste vergunnlngen werden diverse malen gewefgerd omwille van de 
spedfieke ligglngvan de betrokken percelen in agrarisch landschappelijkwaardevol gebied.

HetOpenbaar Minlsterle gaf de beklaagden een ruimetijdspanne om zlch in regel te stellen 
en deed diverse malen navraagvan de actuele administratfeve toestand van hetterrein.

Urteindelijk bieek tijdens de debatten dat het terrein verkocht Is geworden op 12.02.2016.
De aide van verkoop werd voorgelegd aan de rechtbank.

Om beklaagden aan te zetten in de toekomst beter de stedenbouw- en milleuregeigevingte 
respecteren dringt de hlema bepaalde bestraffing zlch op.

De rechtbank voIgt het Openbaar Mlnisterie wat de gevorderde geldboeten betreft.

De rechtbank Is verder van oordeel dat de verschlllende misdrljven omschreven onder 
telastelegging A.lt,e,m. A.5, en C.lt.e.m. C.3 de uitvoering zijn van een zelfde strafbaar 
opzet waardoorslechts een straf, namelijk de zwaarste dlentte worden opgelegd.

Gezien de artikelen:
40,100, Strafwetboek,
99§1-1° en 9°, strafbaar gesteld door de artikel 146 al. 11“ van het decreet van 18 mei 1999 
4.2.1.1°a) en 8‘ strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. aI.1-1” van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, gecoordmeerd bij beslult van de Vlaamse regering op 15 mei 2009, de bij artikelen
4.2.1. en 4.2.15,
4 § 1 van het Decreet van 28 junl 1985 betreffende de milleuvergunning 
(Milieuvergunningsdecreet) en op artikel 5 § Ivan het Besluit van de Vlaamse Regering van 
6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 
mllieuvergunning(Vlarem 1), strafbaar gesteld door artikelen 39 § 1.1* en § 2 van het hoger 
vernoemd decreet,
artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoordineerd op 22 oktober 
1996 een bouvwergunning of krachtens artikel 99, § 1, V, van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organlsatie van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundlge vergunnlng
4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.l van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen fnzake mllleubeleid, ingevoegd bij Decreet van 21 december 2007 tot 
aanvulling van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen fnzake 
milieubeleid met een tltel XVI "Toezlcht, handhaving en veiligheidsmaatregelen"



20. Juni20l6 14:16 Parket WVL AFD Veurne

PARKET WVL VEURNE
Rechtbank van eerste aanleg West-Vbanderen- aMeOng Veume - p. 17

Nr. 4246 P.' 18/20'

91, tweede lid van het K,B, van 28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken,
28 en 29 Wet van 1 augustus 1985;
1 Wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd en aangevuld tot op heden;
2 en volgende van de Wet van 15 juni 1935,
162, 182, 190, 191 194 van het Wetboek van Strafvordering door de heer Voorzltter 
aangeduid;

OM DEZE REDEN, DE RECHTBANK, rechtdoende op tegenspraak, 

Spreekt de eerste beklaagde vrlj voor telastelegging B.

Veroordeelt de eerste beklaagde voor de bewezen veridaarde telasteleggingen A.1 te.m. 
A.5, en C.1 te.m. C.3 tot een geldboete TWEEDUEEND (2000) EURO, verhoogd met 45 
opdeclemen en aldus gebracht op ELFDUIZEND EURO of een vervangende gevangenisstraf 
van DR1E MAANDEN,

Spreekt de tweede beklaagde vrij voor telastelegging B.

Veroordeelt de tweede beklaagde voor de bewezen veridaarde telasteleggingen A1 t.e.m. 
A.5, en Cl te.m. C.3 tot een geldboete van TWEEDUIZEND (2000) EURO, verhoogd met 45 
opdeciemen en aldus gebracht op ELFDUIZEND EURO of een vervangende gevangenisstraf 
van DRIE MAANDEN,

Beveelt aan eerste en tweede beklaagde over te gaan tot het herstel van de plaats te 
Diksmuide nader vermeld in de oorspronkelijke dagvaarding, binnen een termijn van 12 
maanden vanaf de dag waarop dit vonnls Icradit van gewijsde zal treden. volgens de hiema 
vermelde modaliterten in functie van de soort constructie en vaststellingen gedaan tijdens 
het plaatsbezoek op 20.01.2016:

Con1111ictle 1 floods)

De indeling van de loods dient (aangepast) gebracht te worden naar de 
indeilng zoals deze vergund werd met de stedenbouwkundige vergunning van 5 
januari 2006, met een piste, opslag en zadelrulmte.

Bijgevolg dienen alfe andere zaken (volgens het plan blj de weigering stedenbouwkundige 
vergunning 31/08/12) uit de loods verwijderd te worden die er op heden nog 
wederrechtelijk aanwezig zijn en waarvoor nog steeds geen stedenbouwkundige 
(regulariserende) vergunning werd bekomen, zijnde de 11 boxen, cafetaria en occasionele 
uitbrelding cafetaria, keuken, berglng en sanitaire rulmten.
Alle afbraakmaterialen dienen verwijderd en gebracht te worden naar een
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hiertoe geschikte stortplaats.

Constructie 2 (verharde parking)

De wederrechtelijk aangelegde parking, bestaande uit steenslag, ten noorden van de 
gebouwde loods (kadastraal perceel j dient volledig ultgebroken te worden.
Alle afbraakmaterialen dienen verwijderd en gebracht te worden naar een hiertoe geschikte 
stortplaats.
Daama dient het weideperceel hersteld te worden In zijn oorspronkelijke staat.

Constructie 3 fzandoistes / paddocks)

De zandpistes (paddocks) aangelegd op het weideperceel {nr ) ten westen, ten 
noorden en ten oosten van de wederechtelijk aangebrachte verharde parking dienen 
verwijderd te worden. Dit was tijdens het plaatsbezoek reeds grotendeels uitgevoerd door 
de nleuwe elgenaar.
Voor zover nog nodig dienen alle afbraakmaterialen en het zand verwijderd te worden en 
gebracht te worden naar een hiertoe geschikte stortplaats.
Daama dient het weideperceel hersteld te worden in zijn oorspronkelijke staat.

Beveelt dat voor het geval dat de plaats niet in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld 
blnnen voormeldetermijn de gewestelljkstedenbouwkundig inspecteur en/of het college 
van burgemeester en schepenen van de stad > van ambstwege in uHvoering ervan
kunnen voorzlen, in overeenstemming met wat bepaald Is in artikel 6.1.46 V.C.R.O.

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door eike 
veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van 300 € (voor constructie 1), 300 € 
(voor constructie 2) en 300 € (voor constructie 3) per dag vertraging in de nakoming van dit 
bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 12 maanden vanaf de dag waarop 
dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden.

Verklaart het verbod ongegrond om bij toepassing van artikel 16,6.5. van het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepallngen inzake milieubeleid, bij wijze van 
veiligheidsmaatregel, om de inrlchting (rijschool/manege) die aan de oorsprong van het 
milieumisdrljf ligtte exploiteren.
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Uitgesproken in hetJustitiepalels te Veurne op bovengenoemde datum in aanwezigheid van: 

D. DERAEVE, Alleenzetelend rechter, Voorzitter van deze kamer.




