
Nr. ~ f d van het arrest 

Nr. Corr. Folio 

Nr. van het parket (1 ste aanleg : 14RL22356 - 10l022664) 

Nr. 2017 VJ111084 

ARR ST 

Het Hof van Beroep te Brussel, 15d• kamer, 

zitting houdend in strafzaken, wijst het volg nde arrest : 

De zaak van het Openbaar Ministerie en va 

De GEWESTEUJK STEDENBOUWKUNDIGE IN1PECTEUR, bevoegd voor het grondgebied 
van de provincie Vlaams-Brabant, handele d In naam van het Vlaamse Gewest, met 
kantoren te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 93, 

eiser tot herstel, 
vertegenwoordigd door meester loco meester , belden 
advocaat aan de balie var 

tegen: 

geboren t e 

beklaagde, 
bijgestaan door mPP~tP• 

de balie vat 

1 

wonende te 

, beiden advocaat aan 
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1. TENLASTELEGGINGEN 

verdacht van: 

Op het perceel gelegen te ka~astraal gekend als 
nummer en eigendom van 
gelegen deels in woongebied met landelijk kar kter en deels in agrarisch gebied 

A 

Bij inbreuk op artikel6.1.1.r van de Vlaamse dex Ruimtelijke Ordening 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkun lge vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging verst ijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunn ng, hierna vermelde handelingen, zoals 
bepaald bij artikel 4.2.1.1 o a (het verrichten va navolgend bouwwerk, met uitzondering 
van onderhoudswerken :het optrekken of plaat en van een constructie), artikel4.2.1.1 ° b 
(het verrichten van navolgend bouwwerk, met itzondering van onderhoudswerken: het 
functioneel samenbrengen van materialen w~rdoor een constructie ontstaat), artikel 
4.2.1.1° c (het verrichten van navolgen bouwwerk, met uitzondering van 
onderhoudswerken : het afbreken, herbou en, verbouwen of uitbreiden van een 
constructie) te hebben uitBevoerd, voortgezet n in stand gehouden, 
namelijk: 
door verhardingen te hebben aangelegd, voo gezet en in stand gehouden, o.a. een 
tuinpad in klinkers, een kasseiverharding a hteraan het perceel, een rotonde en 
verhardingen in dolomiet 

in de eriode van 2 . maart 2010 tot 12 'uni 2015. 

B 

Bij inbreuk op artikel6.1.1.r van de VlaamseC dex Ruimtelijke Ordening 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkund~e vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging verst jken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunni g, hierna vermelde handelingen, zoals 
bepaald bij artikel 4.2.1.5°b (het gewoonlijk ge ruiken, aanleggen of inrichten van een 
grond voor het parkeren van voertuigen, w gens of aanhangwagens), te hebben 
uitgevoerd, voortgezet en in stand gehouden, 
namelijk: 
een grond gewoonlijk gebruiken voor het opsla n van meerdere wagens/voertuigen 

in de erlode van 29 maart 2010 tot 12 ·uni 2015. 
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c 
Bij inbreuk op artikel6.1.1.5o van de Vlaa se Codex Ruimtelijke Ordening, door de bij 
het decreet bedoelde handelingen, werke of wijzigingen te hebben voortgezet in strijd 
met het bevel tot staking, de bekrachtigln beslissing of, de beschikking in kortgeding; 
namelijk: 
het voortzetten van de werken en het gew aniijk gebruik van de grond voor het opslaan 
van voertuigen in strijd met het bekrachti de stakingsbevel van 30 maart 2010 

In de eriode v n 29 maart 010 tot 12 uni 2015. 

********** 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

29 september 2019 door de beklaa de; 
2 oktober 2017 door het openbaar inisterle tegen de beklaagde; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegensp aak door de 21ste kamer van de rechtbank 
van eerste aanleg te Leuven d.d. 1 septem er 2017 dat on der meer als volgt beslist : 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank verklaart de strafvordering on vankeiijk en gegrond in de volgende mate: 

De rechtbank verklaart de feiten van de te lasteleggingen A en B niet bewezen voor 
zover zij betrekking hebben op de instandho dingvan de vastgestelde inbreuken onder 
deze beide tenlasteleggingen en spreekt de beklaagde hiervoor vrij. 

De rechtbank verklaart de overige feiten va de tenlasteleggingen A en B en de feiten 
van tenlastelegging C bewezen en veroorde lt de beklaagde voor deze feiten samen tot 
een geldboete van 2000,00 euro, verhoogd et 50 opdeciemen (x 6) tot 12.000,00 euro, 
met een vervangende gevangenisstraf van maanden, waarbij deze geldboete met 
uitstel van straf wordt opgelegd gedurende en periode van 3 jaar. 

De rechtbank verplicht de beklaagde tot bet ling van een bijdrage van 25,00 euro, dit 
bedrag van 25,00 euro met 50 opdeciemen · ebracht op 150,00 euro. 

De rechtbank legt aan de beklaagde ook een vergoeding op van 51,20 euro. 

Oe rechtbank veroordeelt de beklaagde to de kosten gemaakt door het Openbaar 
Ministerie, tot op heden begroot op 271,79 uro. 
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DE HERSTELVORDERING VAN DE STEDENSOU KUNDIG INSPECTEUR 

De rechtbank verklaart de vorderingen ontvan elijk en gegrond als volgt: 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot: 

Het verwijderen van de dolomietverha dingen achter de woning en de rotonde in 
het midden van het terrein en het opn euw inzaaien van deze stroken met gras: 
aan de linkerzijde van de woning is nkel de op 1 augustus 2011 vergunde 
verharding naar de garage toegelaten; 
Het verwijderen van het gedeelte va het tuinpad rechts van de woning dat 
achter de 50 meter grens vanafdestra t (dus in agrarisch gebied) gelegen is; 
Het verwijderen van de klinkerverhard ng achteraan op het perceel; 
Het verwijderen van alle voertuigen i de voortuin en in de achtertuin en het 
staken van het gewoonlijk gebruik van e grond voor het opslaan of parkeren van 
voertuigen dat niet in functie staat va een zuiver residentieel gebruik van de 
bewoners van het onroerend goed; 

Dit alles binnen een termijn van 6 maanden van f het In kracht van gewijsde gaan van dit 

vonnis uit te voeren. 1 
Voor het geval de beklaagde de herstelmaatrege en niet binnen de gestelde termijn heeft 
uitgevoerd, machtigt de rechtbank de stedenbo wkundig insoectP.ur ~1"1 het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente ambtshalve in de 
uitvoering ervan te kunnen voorzien en zij daar ij gerechtigd zijn de kosten hiervoor te 
verhalen op de beklaagde. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot slot, oor het geval dat aan de veroordelingtot 
het uitvoeren van de herstelmaatregel niet wordt voldaan, tot betaling aan de 
stedenbouwkundig inspecteur van een dwangs , m van 250,00 euro per dag vertraging 
vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken va de hoger vermelde hersteltermijn en in 
zover huidig vonnis vooraf werd betekend. 

De rechtbank beveelt dat deze beslissing op de ka t van de overgeschreven dagvaarding of 
van het overgeschreven exploot ingeschreven wo dt op de wijze, bepaald in artikel84 van 
de Hypotheekwet. Bij gebrek aan overschrijvin vermeld in het eerste lid, dient deze 
beslissing ingeschreven op de kant van de oversc rijving van de titel van verkrijging. 

De rechtbank beveelt tot slot dat deze b slissing wordt ingeschreven in het 
vergunningsregister van de stad waar het onroere d goed gelegen is, m.n 

***"'** * 
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3. RECHTSPLEGING VOOR DIT HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn v 

Gehoord de eiser tot herstel in zijn middele , zoals ter zitting ontwikkeld door meester 

Gehoord de beklaagde in zijn middelen va verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld 
door meester 

***** **** 

4. BEOORDELING 

1. De hogere beroepen zijn tijdig en na r de vorm regelmatig en, gelet op de tijdig 
ingediende grievenformulieren, niet verval! n. 

Op strafrechteliik gebied. 

2. Oe feiten van telastleggingen A en B zijn strafbaar gebleven met dezelfde 
straffen als in artikel 6.1.1.1° (oud) VCRO, kra htens artikêl' 6.2.1.1 o VCRO zoals gewijzigd 
door het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning (in werking getreden p 1 maart 2018). 

In zover met de telastleggingen A en B aan e beklaagde wordt verweten 
dat hij de vermelde handelingen heeft "ins nd gehouden", merkt het hof op dat het 
perceel waar de feiten zijn gepleegd, deels n woongebied met landelijk karakter en 
deels in agrarisch gebied is gelegen, wat gee ruimtelijk kwetsbaar gebied Is, zodat de 
instandhouding van wederrechtelijke const r cties ook al in de geïncrimineerde periode 
niet strafbaar was (artikel 6.1.1, derde lid, ( d) VCRO). 

De eerste rechter heeft de beklaagden tereelt vrijgesproken van het ten laste gelegde 
"instandhouden" van de in de telastlegging en B bedoelde bouwwerken. 

3. De feiten van de telastleggingen PJ B en C zijn, zo ze bewezen zijn, de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering v n een zelfde misdadig opzet. 
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Tussen deze feiten is geen termijn van vijf jaar erstreken zodat de verjaringstermijn een 
aanvang neemt op de datum waarop het laat te feit is gepleegd, dat is ten vroegste 24 
maart 2014; op die dag is tijdens een navolgen e inspectie ter plaatse vastgesteld dat het 
terrein nog steeds gebruikt werd voor de opsla van wagens {zestien in totaal) en er nog 
bijkomende onvergunde verhardingswerken w rden uitgevoerd. 

De verjaring van de strafvordering is onder me r gestuit door de inleidingszîtting van het 
hof van 9 april2018, waarop conclusietermijnen en een rechtsdag zijn vastgesteld, wat een 
nieuwe vijfjarige verjaringstermijn heeft doen I· pen, die thans nog niet verstreken is. 

4. Er is geen reden om ambtshalve grie en op te werpen over de in artikel 210 
Wetboek van Strafvordering bepaalde punten. 

De rechtstreekse dagvaarding is overgeschreve in het hypotheekkantoor waar het goed 
gelegen is, zodat de strafvordering ontvankelijk ·s. 

5. De beklaagde voert aan dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden 
doordat enkel hij strafrechtelijk wordt vervolgd, erwijl verschillende omwonenden die op 
hun percelen ook bouwovertredingen hebben b gaan ongemoeid worden gelaten. 

Dat verweer kan niet worden aangenomen. 

Misdrijven verliezen hun strafbaar karakter iet alleen maar omdat ook anderen 
gelijkaardige misdrijven zouden hebben begaa . Zo er buren op aanpalende percelen 
stedenbouwkundige misdrijven zouden hebben gepleegd, levert dat geenszins een 
rechtvaardigingsgrond op voor de beklaagde om hetzelfde te doen op zijn perceel. 

6. Uit de vaststellingen van dP. inspectie 0 blijkt dat op 29 maart 2010 op het 
perceel van de beklaagde een tuinp1d met klinkers werd aangelegd van 1,20 
meter breed, langs de rechter perceelgrens (vanpf de straat gezien) over een lengte van 
22,50 meter, en dat achteraan op het perceel een kasseiverharding van 14,20 meter op 
14·, 70 meter werd aangelegd. l 
Op de datum van de vaststellingen was nog het esfuit van de Vlaamse Regering van 14 
april 2000 'tot bepaling van de vergunningsplichtite functiewijzigingen en van de werken, 
handelingen en wijzigingen waarvoor geen stede bouwkundige vergunning nodig is' van 
toepassing, dat in artikel 3.6°, in zijn toe asselijke versie, bepaalde dat een 
stedenbouwkundige vergunning niet nodig Is va r: 

"de aanleg van de volgende verhardin en op de hoogte van het natuurlijke 
maaiveld in de onmiddellijke omgeving v n vergunde woongebouwen: 



i· 
I 
' a) de strikt noodzakelijke toegangen nopritten naar het gebouw of de gebouwen~· 

b) tuinpaden in de zij- en achtertuins rook; 
c) terrassen, voorzover ze niet geleJ~n zijn in de voortuinstrook" in totooi niet 
groter zijn dan 50 vierkante metere minstens één meter von de zijdelingse en 
achterste percee/sgrenzen verwijde d blijven. Als op de percee/sgrens een 
duurzame, ondoorzichtige, minstens meter hoge afsluiting aanwezig is, dan mag 
het terras worden aangelegd tot tege die afsluiting." 

In zover de telastlegging A betrekking he . ft op het "tuinpad in klinkers", langs de 
rechter perceelsgrens en in de onmiddell 'ke omgeving van de woning, betrof het 
volgens het aangehaalde toepasselijke · esluit een van vergunning vrijgestelde 
handeling; enkel In die mate is de telastleiging niet bewezen. In zover het tuinpad 
verder doorliep over het deel van het perc el dat in agrarisch gebied is gelegen - dat 
begint vanaf 50 meter gemeten van aan de oilijn -, is het niet meer te beschouwen als 
'
1in de onmiddellijke omgeving van de won i ' en waren de handelingen niet vrijgesteld 
van de vergunning. In die mate was de aan eg van het tuinpad niet vrijgesteld van de 
vergunningsplicht en is het misdrijf wel be 

De aangelegde kasseiverharding van 14,20 eter op 14,70 meter is geen "terras" en is 
overigens ook groter dan 50 vierkante mete . zodat deze verharding niet vrijgesteld was 
van de vergunningsplicht. Oe beklaagde beschikte niet over de vereiste 
stedenbouwkundige vergunning voor deze terken. 

Daarnaast werd vastgesteld dat de beklabgde zonder voorafgaande 
vergunning het perceel gewoonlijk gebruikt .en had ingericht om gebruikte wagens
vier op het ogenblik van de inspectie - te st llen. 

Aan de beklaagde werd een mondeling stak ngsbevel gegeven, dat op 30 maart 2010 
werd bekrachtigd. 

Op 24 maart 2014 2in1? riP. inspectie RWO op ieuwter plaatse en werd vastgesteld dat 
de beklaagde opnieuw werken h duitgevoerd of aan het uitvoeren was op 
zijn perceel. 

De nieuwe werken bestonden in de aanleg v neen dolomietverharding van vijf meter 
breed van aan de linkerzijde van het hui (vanaf de straat gezien} tot helemaal 
achteraan op het perceel, waarbij de verha e strook in het midden van het perceel 
overging in een rotonde, die ook in dolomtet was verhard. De bedoeling van die 
rotonde was om makkelijk met een voertuig et aanhangwagen te kunnen keren op het 
perceel en zo, na het lossen van de lading, t rug naar de straat te rijden. 

Op de plaats waar voordien de kasseive harding was aangelegd, was nu een 
klinkerverharding van 10 meter op 20 meter angelegd, waarop zestien voertuigen en 
een aanhangwagen gestald waren. 

7 
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Het betreft vergunningsplichtlge handelingen, die niet vallen onder de toepassing van 
artikel 2.2 van het Besluit van de Vlaamse Re ering van 16 juli 2010 'tot bepaling van 
stedenbouwkundige handelingen waarvoor ge n stedenbouwkundige vergunning [thans 
''omgevingsvergunning"J nodig is'- dat op het genblik van die werken reeds van kracht 
was - , nu de verhardingen in dolomiet en klink rs in totaal veel meer oppervlakte dan de 
toegestane 80 vierkante meter besloegen en ov rigens ook deels in agrarisch gebied waren 
gelegen, waar geen vrijstelling geldt. 

Op 24 maart 2014 werd een schriftelijk stakingslevel gegeven, dat op 26 maart 2014 werd 
bekrachtigd. . 

Uit wat voorafgaat leidt het hof af dat de tela tleggingen A - behalve wat betreft het 
instandhouden en de aanleg van het deel van h 1t tuinpad in klinkers dat in woongebied is 
gelegen, de eerste 50 meter vanaf de rooilijn-, (behalve wat het instandhouden betreft) 
en C bewezen zijn. 

7. De door de eerste rechter opgelegde g ldboete is ::~::~ngepast aan de ernst van de 
feiten en de persoonlijkheid van de beklaagd , die halsstarrig is blijven 
weigeren zich in regel te stellen, de onvergundelhandelingen is blijven voortzetten en zo 
een stakingsbevel heeft doorbroken en zich na ~e eerste vaststellingen van de inspectie 
niet geremd voelde om enkele jaren later nog ve I ingrijpendereonvergunde werken uitte 
voeren, met name de dolomietverhardingen en e aanleg van de verharding achteraan op 
het perceel en de stalling van zestien wagens en een aanhangwagen. 

De beklaagde moet tot het inzi ht worden gebracht dat hij door zijn 
activiteiten op het terrein ernstige hinder veroor aakten de omgeving bovenmatig belast 
en dat het hem niet is toegestaan - ongeacht de situatie bij de buren - om naar eigen 
goeddunken zijn perceel in te richten en te gebrLiken om voertuigen te stallen. 

De beklaagde voldoet aan de wett~lijke voorwaarden voor een uitstel van 
t enuitvoerlegging van de straf. Door een uitstel v~n de tenuitvoerlegging van de geldboete 
in haar geheel, zoals de eerste rechter heeft vêrleend, worden de doeleinden van de 
strafvordering - namelijk de beklaagde tot het vermelde inzicht brengen en 
herhaling voorkomen -echter niet verwezenlijkt 

Het hof beperkt het uitstel tot de helft van de a n de beklaagde 
geldboete. 

opgelegde 

8. Het eerste vonnis is tegenstrijdig in zover e eerste rechter in de overwegingen stelt 
dat de bijdrage van 25 euro aan het Slachtoffert" nds, waartoe de beklaagde 
moet worden veroordeeld, moet worden verho d met 70 opdeciemen {tot 200 euro), 
terwijl hij deze bijdrage in het beschikkend gedeelt van het vonnis slechts verhoogt met 50 
opdeciemen (tot 150 euro). 
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Aangezien de bijdrage aan het Slachtofferi nds geen straf is, moet ze worden opgelegd 
zoals bepaald op de dag van de veroordeli & ongeacht de datum waarop het bestrafte 
misdrijf werd gepleegd, en moet ze worden erhoogd met de opdeciemen die op de dag 
van de veroordeling van kracht zijn, dat is i deze 70 opdeciemen. 

De beklaagde wordt daarnaast k overeenkomstig artikel4 van de Wet van 
19 maart 2017 tot oprichting van e n Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand veroordeeld tot een bi drage van 20 euro aan dat fonds en tot de 
kosten in hoger beroep. 

Over de herstelvordering. 

9. De herstelvordering heeft geen be rekking op het tuinpad in klinkers in het 
gedeelte van het perceel dat in woongebie · is gelegen. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid h eft op 18 juni 2010 een eensluidend advies 
verleend over de herstelvordering die stre tot het verwijderen van de verharding en 
het tuinpad gelegen in het agrarisch g bied (inclusief eventuele vloerplaat en 
fundamenten), het opvullen van de bouwpu met zuivere teelaarde en de verwijdering 
van de afbraakmaterialen van het terrein en tot het staken van het strijdig gebruik van 
het terrein voor het plaatsen van wagens. 

Na de vaststelling van nieuwe stedenbouwk ndige misdrijven, heeft de Hoge Raad voor 
het Handhavingsbeleld op 26 februari 2015 positief advies verleend over een tweede 
herstelvordering, die de eerste vervangt en ie strekt tot : 

de staking van het strijdige gebruik v or wat betreft "het gewoonlijk gebruik van 
de grond voor het opslaan of parker n van voertuigen dat niet in functie staat 
van een zuiver residentieel gebruik", 
het uitvoeren van bouw- en aan assingswerken voor wat betreft "het 
verwijderen van de dolomietverhardi gen achter de woning" en "het verwijderen 
van het gedeelte van het tuinpad ree ts van de woning dat achter de SOm grens 
vanaf de straat (dus in het agrarisch ebied) gelegen is" en 
"het herstel van de plaats in de oor. ronkelijke toestand voor wat betreft de 
overige geviseerde handelingen". 

De herstelvordering is gesteund op de bewelen misdrijven en Is ontvankelijk. 

10. De eerste rechter heeft terecht het g vorderde herstel bevolen. 

De herstelvordering die ertoe strekt de we~errechtelijke gevolgen van het ten laste 
gelegde misdrijf te herstellen, is nog steed gegrond en de wettige en pertinente 
motieven van de herstelvordering gelden no . steeds. 
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De herstelvordering is uitsluitend met het oog p de goede ruimtelijke ordening genomen 
en de gevraagde maatregelen zijn redelijk in v rgelijking met de last voor beklaagde. 

Ook in het licht van artikel 6.3.1, § 1, VCRO (z als gewijzigd bij wet van 25 april 2014, in 
werking getreden op 1 maart 2018), blijft het h rstel zoals door de eerste rechter bevolen 
de wettelijke herstelmaatregeL 

De gevolgen van het misdrijf zijn niet kennelij verenigbaar met een goede ruimtelijke 
ordening, zodat de herstelmaatregel van het bet len van een meerwaarde niet kan worden 
bevolen. Evenmin l<an met aanpassingswerken e plaatselijke ordening worden hersteld. 

De woninR is immers gelegen in een residentiël buurt en het gedeelte dat de beklaagde 
gebruikte om voertuigen te stallen, is gelegen in agrarisch gebied. 

Dat het louter om privé-voertuigen zou gaan, z als de beklaagde beweert in 
zijn conclusies, wordt tegengesproken door zijn igen verklaring van 28 juli 2010, waarin hij 
stelde dat de verharding moest dienen voor het plaatsen van zijn voertuigen, voertuigen 
voor de verkoop, aanhangwagens en een ta elwagen en dat hij trachtte met zijn 
activiteiten van autohandelaar zo weinig mogeli k tot last te zijn van zijn buren. 

Het planten van een ho~e haag rond de stallin plaats, zoals werd voorgesteld door de 
beklaagde zou geenszins de hin er wegnemen die de op het perceel 
ontplooide activiteiten - het af- en aanrijd n met wagens en de bezoeken van 
geïnteresseerde klanten - met zich meebrengen 

De verhardingen op het perceel zijn bovendien van een dergelijke omvang dat ze een 
onaanvaardbaar ruimtegebruik uitmaken. Dat everhardingen werden aangelegd met 
materialen die deels waterdoorlatend zouden zij~, doet daaraan niets af. De verhardingen 
zijn bestemd om activiteiten die in agrarisch gebie zijn uitgesloten, te ontplooien, namelijk 
om wagens over het terrein te kunnen rijden en e manoeuvreren en er te stallen. 

De verwijzing in de conclusies van de beklaag e naar de constructies op 
aanpalende percelen - zo.als een tuinhuis, een eeltuig en een stal die op een andere 
plaats staat dan vergund - is niet dienend; het ga tomkleine constructies die geenszins te 
vergelijken zijn met de zeer uitgebreide werkene het gebruik van het perceel waarmee de 
beklaagde de plaatselijke ordening h eft verstoord. 

De bevolen herstelmaatregelen zijn in die omsta digheden gepast. 

11. De eerste rechter heeft terecht oo vordering van de gewestelijk 
stedenbouwkun di ge inspecteur de beklaagde veroordeeld tot betaling van een 
dwangsom van 250 euro per dag vertraging dat hij de herstelmaatregel niet zou uitvoeren, 
nu er redenen zijn om aan te nemen dat de bekla gde anders niet vrijwillig zou overgaan 
tot het herstel; de opgelegde dwangsom moet de eklaagde ertoe aanzetten het rechterlijk 
bevel effectief uit te voeren of te doen uitvoeren binnen de opgelegde termijn. 
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Het hof beperkt de te verbeuren dwangso men tot een maximum van 100.000 euro. 

De termijn van zes maanden voor de uit oering van het herstel komt gepast voor, 
rekening houdend met de aard van de kw . stieuze uit te voeren werken. 

12. Overeenkomstig artikel 6.3.4, § 1, CRO (zoals gewijzigd bij wet van 25 april 
2014, in werking getreden op 1 maart 2018 beveelt het hof dat de stedenbouwkundige 
inspecteur en de burgemeester ambtshal in de uitvoering van de herstelmaatregel 
kunnen voorzien in de plaats en op kosten an de beklaagde. 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAKi 

Gezien de wetsartikelen aangehaald in het estreden vonnis alsook de artikelen: 

- 210, 211 en 211bis van het Wetboek van trafvordering; 
- 24 en 25 van de Wet van 15 juni 1935 op et gebruik der talen in gerechtszaken; 
- 84 Hypotheekwet; 
- 6.3.4,§1 V.C.R.O.; 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Op strafgebied. 

Bevestigt het bestreden vonnis met de enkel wijzigingen dat het hof: 
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de beklaagde bijk mend vrijspreekt van de telastleggingen A. 
in zover die betrekking heeft op de aanleg van het deel van het tuinpad in 
klinkers dat in woongebied is gelege ; 
met eenoarige stemmen de tenuitvo rlegging van de aan de beklaagde 

opgelegde geldboete van 12.000 euro (2.000 euro vermeerderd met 
50 opdeciemen) uitstelt gedurende d ie jaar voor de helft ervan (6.000 euro, dat 
is 1.000 euro vermeerderd met op de iemen} in plaats van voor het geheel; 
de beklaagde vero rdeelt tot het betalen van een bijdrage aan 
het Slachtofferfonds van 200 euro (251euro vermeerderd met 70 opdeciemen); 
de beklaagde verotrdeelt tot het betalen van een bijdrage aan 
het Begrotingstond voor de juridische weedeliinsbiistand van 20 euro; 

- de veroordeling van de beklaagde tot betaling van een vaste 
vergoeding van 51,20 euro te niet do t; 



. ; 

I 
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Veroord eelt de beklaagde lt de kosten van de strafvordering in hoger 
beroep, in het totaal begroot op 119,16 euro. 

Over de herstelvordering 

Bevestigt het bestreden vonnis met de aanvulli gen en wijzigingen dat het hof: 

zegt dat de beklaagde het bevolen herstel moet uitvoeren 
binnen een termijn van zes maande nadat het gegeven arrest in kracht van 
gewijsde is getreden en op verbeurte an een dwangsom van 250 euro per dag 
vertraging nadat de uitvoeringstermijn is verstreken en na de betekening van het 
gegeven arrest, met een maximum a a te verbeuren dwangsommen van 100.000 
euro; 
beveelt dat de gewesteliike stedenhnu Mkundige inspecteur en de burgemeester 
van de Gemeente , in geval het arrest niet vrijwillig wordt 
uitgevoerd binnen voormelde termijn, j:lf in de uitvoering ervan kunnen voorzien 

overeenkomstig hetgeen bepaald is In Jrtikel 6.3.4, § 1, VCRO; 

Beveelt dat het gegeven arrest op de kant van e overgeschreven gedinginleidende akte 
wordt ingeschreven op de wijze, vermeld in artike 84 van de Hypotheekwet van 16 december 
1851 op kosten van de beklaagde 

****"' **** 

Rekening houdend met de gezondheidscrisis, de eslissingen genomen door de Nationale 
veiligheidsraad en de bijzondere beschikkingen v n 16 en 18 maart 2020 van mevrouw de 
Eerste Voorzitter, waarbij de correctionele zittin n tijdelijk geschorst werden gedurende 
de periode van quarantaine, kon dit arrest niet ui gesproken worden op de oorspronkelijk 
voorziene datum. 
Het werd heden uitgesproken en de partijen (of h n raadslieden) werden verwittigd van de 
nieuwe datum voor uitspraak (en waren aanwe ig of vertegenwoordigd heden op het 
moment van de uitspraak van het arrest}. 



Aldus gevonnist door : 

-de heer 
-de heer 
-de heer 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
raadsheer, 
raadsheer, 

magistraten van de 15de kamer van he. hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen en hlt beraad hebben beëindigd, 

en uitgesproken (conform artikel 782 bis . door de voorzitter, d~11· 
in openbare terechtzitting van 4 ei 2020 waar aanwezig waren : 

- de heer 
- de heer 
-de heer 
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raadsheer, d.d. voorzitter, 
substituut-procureur-generaal, 

griffier, 
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