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Arrestnummer 

C/ 9i5 / 2020 

Repertonumnummer 

2020/ JAJ4 
Datum van uitspraak 

9 september 2020 

Rolnummer 

2019/CO/906 

Notitienummer parket-generaal 

D Mededeelbaar aan de 

ontvanger 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof van beroep 
Antwerpen 

Arrest 

C4 kamer 
correctionele zaken 
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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. advocaat bij de balîe provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

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

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 

verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning , hetzij in geval van 

schorsing van de vergunning , hierna vermelde handellngen, zoals bepaald bij artikel 

4.2.1.1 ° a (het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 

onderhoudswerken), sedert 01.03.2018 strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, 1 ° van 

voornoemd decreet, namelijk 

te in de periode van 1 april 2014 tot en met 3 augustus 2015, meermaals. op niet 

nader bepaalde data 

het plaatsen van verharding, een tuinhuisje met konijnenhok, een mestvaalt, hol< en rennen 

voor oluimvee en ooslae voor landbouwtul!!en oo het perceel gelegen te 

r PAGE 01-00001bb521b-0002-0017- □ 1- □ 1-i7"7 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/CO/906 - p. 3 

Overgeschreven te Kantoor Rechtszekerheid 

Ref.: 

Ontvangen: 230,00 euro 

(get.) 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

op 28 januari 2019 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 5 augustus 2019 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg. afdeling Hasselt, 13D kamer, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde plichtig aan de ten laste gelegde feiten zoals in de dagvaarding 

omschreven, behoudens voor wat betreft de opslag voor landbouwtuigen. 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 1.250,00 euro, door 

verhoging met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 7.500,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 90 dagen . 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettel ijke gewelddaden en aan de occasionele 

redders, een bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo 

gebracht op 200,00 euro. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art 91 K.B. van 28.12.1950, gew1j2igd bij art. 1 

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding 

van 54176 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij w ijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 
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Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 

som van 282,17 euro. 

Inzake de herstelvordering 

Stelt vast dat de herstelvordering in de mate ze is gebaseerd op de feiten van het plaatsen 

van een opslag voor landbouwtuigen niet kan ingewilligd worden. 

Verklaart de herstelvordering, gebaseerd op de hoger bewezen verklaarde feiten 

ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt beklaagde tot het herstel in de oorspronkelijke staat, hetgeen impliceert de 

verwijdering van: 

- het houten tuinhuis inclusief konijnenhok, 

de mestvaalt, 

het kippenhok en pauwenverblijf, 

de verhard ing uit gebroken steenpuin. 

binnen de termijn van 12 maanden ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van 

huidig vonnis. 

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen voormelde termijn na het in kracht van 

gewijsde gaan van huidig vonnis in de oorspronkelljke staat wordt hersteld, dat de 

stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan 

kunnen voorzien op kosten van veroordeelde 

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 vonnis 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, tot betaling aan de stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom van 125,00 

euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger 

vermelde hersteltermijn en in zoverre huldig vonnis betekend werd. 
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- · --~-------- --------- -------

2.2. 

Er werd hoger beroep Ingesteld tegen voormeld vonnis van 5 augustus 2019 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

- op 4 september 2019 door de beklaagde tegen alle beschikk ingen, 

- op 5 september 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen alle beschikkingen op 

straf gebied. 

2.3. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdel ing Hasselt: 

- op 4 september 2019 door de beklaagde 

- op 5 september 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 3 juni 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

- mevrouw de Voorz itter in haar verslag, 

- het Openbaar M inister ie in zijn uiteenzetting van de zaak en In zijn vordering, 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman, 

voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden In het beraad betrokken. 
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4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep van de beklaagde en van het Openbaar Ministerie 

werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven over de schuldigverklaring voor zover de 

tenlastelegging betrekking heeft op de rennen voor pluimvee, het tuinhuisje met 

konijnenhok en de mestvaalt, de strafmaat en de herstelvordering zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven over de vrijspraak voor zover de 

tenlastelegging betrekking heeft op de opslag voor landbouwtuigen en de strafmaat zijn 

nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en het Openbaar 

Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het 

hof zich daarom uit tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van 

het bestreden vonnis die betrekking hebben op: 

- de vrijspraak voor zover de tenlastelegging betrekking heeft op de opslag voor 

landbouwtuigen 

de schuldigverklaring voor zover de tenlastelegging betrekking heeft op de rennen 

voor pluimvee, het tuinhuisje met koniJnenhok en de mestvaalt, 

- de strafmaat en 
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- de herstelvordering. 

De schuldigverklaring voor zover de tenlastelegging betrekking heeft op het plaatsen van 

een verharding wordt niet betwist en is daarom definitief. 

5. 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. De hem verleende vrijspraak voor wat betreft de opslag van 

landbouwvoertuigen blijft eveneens behouden. 

Hiervoor 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, 

overgenomen en aangevuld als volgt. 

2. Wat de afsluitingen voor de kippen, konijnen en pauwen betreft beroept de beklaagde 

zich op artikelen 2.1.6° en 2.2.1° van het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van 

stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (hierna 

"Vrijstellingsbesluit"} (randnummer 10 conclusie beklaagde}. Deze vrijstelling Is echter 

beperkt tot afsluitingen in de zij- of achtertuin. Het is duidelijk dat het kwestieuze perceel 

kadastraal genummerd waarop de handelingen werden gesteld en dat wordt vermeld 

in de omschrijving van de tenlastelegging, gelegen in agrarisch gebied, niet de ztj - of 

achtertuin is van het goed van de beklaagde op het perceel kadastraal genummerd 

waarop zijn woning staat. 

Het hof verwijst hiervoor naar volgende definities in artikel 1.1 Vrijstellingsbesluit: 

- 4° het goed: het kadastrale perceel of de kadastrale percelen waarop de handelingen 

betrekking hebben. of, voor de percelen zonder kadastraal nummer, de grond of de 

gronden waarop de handelingen betrekking hebben; 

- 2° achtertuin: tuingedee/te van het goed dat geen voortuin of zijtuin is; 

- 16° zijtuin: gedeelte van het goed dat ter hoogte van een zijgevel ligt 

(onderlijningen door het hof) 

r PAGE □1-DDDD1665216-□□□7- □□17- □ 1- □1-~ 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/CO/906 - p 8 

Aldus kan de beklaagde zich ook niet op deze vrlJstelllng van omgevingsvergunning 

beroepen. 

De discussie over de vraag of de vrijstelling van artikel 2.1.6° Vrijstellingsbesluit beperkt is 

tot tuinomhelningen of ook afsluttlngen voor de kippen, konijnen en pauwen vrijstelt is 

daarom irrelevant. Er is immers vereist dat de afsluiting in een zij - of achtertuin is geplaatst, 

wat hier niet het geval is. 

Deze afsluitingen zijn naar het oordeel van het hof ook niet vrijgesteld op grond van artikel 

5.1, 2° Vrijstellingsbesluit, waarnaar de beklaagde ook in zijn grievenformulier en zijdelings in 

conclusie verwijst. De eerste rechter oordeelde terecht dat "(u)it geen enkel gegeven blijkt 

dat er ter plaatse (para)agrarische activiteiten worden uitgeoefend, hetgeen door de 

beklaagde evenmin wordt beweerd" (pagina 4 bestreden vonnis). De vrijstellingen van 

artikel 5.1 Vrijstellingsbesluit zijn, anders dan de vrijstellingen van artikelen 5.2 en 5.3, 

weliswaar niet beperkt tot handelingen in agrarisch gebied maar zij vereisen wel dat het gaat 

om handelingen die kaderen in land- of tuinbouw. Het houden van enkele kippen, konijnen 

en pauwen valt niet onder land- of tuinbouw (beroepsmatig dan wel als hobby). 

3. Wat de "schuilhokken" betreft (2 kleine en 1 in de vorm van een tuinhuis) beroept de 

beklaagde zich op artikel 2.1.10° Vrijstellingsbesluit (randnummer 11 conclusie beklaagde). 

Het zou namelijk om kleine tu inconstructies gaan. 

Het hof herhaalt dat het kwestieuze perceel kadastraal genummerd niet kan worden 

gezien als zij-, voor- of achtertuin van het goed op het perceel kadastraal genummerd 

Derhalve kan er ook geen sprake zijn van een kwalificatie als tuinconstructie. Een 

tuinconstructie staat immers noodzakelijkerwijs in een tuin, wat hier niet het geval is. De 

gevoerde discussie over het verdere toepassingsgebied van de term "kleine" tuinconstructie 

is in dat opzicht ook irrelevant. 

In zijn grievenformulier, maar niet in de neergelegde conclusie, werpt beklaagde op dat er 

een schending van het gelijkheidsbeginsel zou zijn doordat schuilhokken voor weidedieren 

volledig zijn vrijgesteld van vergunningsplicht maar niet de schuilhokken voor huisdieren. 

Voor zover de beklaagde hiermee verwijst naar de eventuele vrijstelling onder artikel 5.1., 3° 

Vrijstellingsbesluit wijst het hof er op dat het de beklaagde zelf 1s die deze constructies als 

"schuilhokken" omschrijft, terwijl uit de omschrijving van de tenlastelegging en uit de foto's 

In het strafdossier duidelijk blijkt dat het geenszins om schuilhokken gaat maar om een 

tuinhuisje met konijnenhok en om rennen voor pluimvee. 
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4. Wat de mestvaalt betreft, die volgens hem een "groenafvalopslagplaats" is, werpt de 

beklaagde op dat deze niet bestemmingsstriJdig is en ook als kleine tuinconstructie 

vrijgesteld is (beklaagde verwijst onder randnummer 12 van zijn conclusie hiervoor 

onterecht naar artikel 2.1, 8°, dit moet artikel 2.1, 10° zijn). 

Wat dit laatste betreft verwijst het hof naar de overweging m het vorige randnummer. De 

door beklaagde enkel in het grievenformulier opgeworpen schending van het 

gelijkheidsbeginsel berust ook op het foutieve uitgangspunt dat de mestvaalt in een tuin zou 

gelegen zijn. 

De mestvaalt is evenmin vrijgesteld als niet-overdekte constructie onder artikel 2.1, 8° 

Vrijstellingsbesluit. Ook hier gaat het alleen om een vrijstelling voor constructies in de zij- en 

achtertuin, wat niet het geval is. Bovendien geldt voor deze vrijstelling ook dat de 

constructie moet worden uitgevoerd binnen een straal van 30 meter van een hoofdzakelijk 

vergund of vergund geachte resident1ele woning of bedrijfswoning, wat hoe dan ook niet het 

geval is (zie het plan 'stedenbouwkundige info' bij het aanvankelijk proces-verbaal en de 

schaal van dit plan). 

5. Wat de opslag van landbouwvoertuigen betreft verwijst de beklaagde naar de overweging 

van de eerste rechter dat uit de éénmalige vaststelling op 3 augustus 2015 niet met 

zekerheid kan worden besloten dat het perceel werd gebruikt als opslag voor 

landbouwvoertuigen (randnummer 13 conclusie beklaagde). Ook het Openbaar Ministerie 

drong ter zitting niet langer aan op dit onderdeel van de tenlastelegging. Het hof beaamt de 

overweging van de eerste rechter en bevestigt de vrijspraak voor dit onderdeel van de 

tenlastelegging. 

6. De bewezen gebleven feiten voorzien onder de enige tenlastelegging zijn de 

opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts 

één straf dient te worden uitgesproken. 

De beklaagde beroept zich op een overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken. Er 

dient echter te worden vastgesteld dat de incriminatieperiode loopt tot 3 augustus 2015. 

Door het Openbaar Ministerie werd inderdaad pas overgegaan tot rechtstreekse 

dagvaarding van de beklaagde op 10 januari 2019 maar tegelijk dient vastgesteld dat in 

tussentijd beklaagde meerdere kansen kreeg om vrijwillig tot herstel over te gaan, met een 

laatste controle voor dagvaarding op 17 Juli 2017. De behandeling van de zaak, zowel m 

eerste aanleg als in hoger beroep, kende geen onverantwoorde vertragingen. 
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Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat de redelijke termijn in strafzaken 

niet werd overschreden. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde, 

- zijn strafrechtelijke voorgaanden, waarbij het hof vaststelt dat waar beklaagde zich in 

conclusie beroept op een blanco strafregister daarop niet minder dan 6 

veroordelingen door politierechtbanken worden vermeld, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect 

voor de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en van een eigengereid optreden, 

het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake 1s van het 

overschrijden van de redelijke termijn. 

De beklaagde meent verzachtende omstandigheden te ontwaren in het feit dat de 

kwestieuze constructies zo goed als onzichtbaar zouden zijn door hun specifieke ligging, dat 

de ruimtelijke ordening niet in het gedrang zou zijn gebracht en dat het hem opgelegde 

stakingsbevel grotendeels werd opgevolgd. Deze omstandigheden kunnen de begane 

inbreuken echter rechtvaardigen, noch verschonen en doen geen afbreuk aan de ernst van 

de bewuste overtreding van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening. 

Het hof gaat niet in op het verzoek van beklaagde tot het verlenen van de opschorting nu 

een dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om beklaagde afdoende te wijzen op zijn 

maatschappelijke verplichtingen en bij hem de onterechte indruk zou wekken dat de begane 

inbreuken slechts administratieve formaliteiten zouden betreffen. De beklaagde maakt ook 

niet aannemelijk dat de hierna opgelegde straf zijn sociale reclassering ernstig in het gedrang 

zou brengen. 

Daarom werd aan de beklaagde door de eerste rechter om oordeelkundige redenen, 

beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en aangepaste bestraffing 

opgelegd onder de vorm van een geldboete van 1.250 euro (te verhogen met de 

opdeciemen) 

Enkel een effectieve en voldoende hoge geldboete zal de beklaagde afschrikken en ervan 

weerhouden in de toekomst dergelijke laakbare handelingen te stellen en moet hem meer 

respect bijbrengen voor de regelgeving inzake ruimtelijke ordening. 

rPAGE □ 1- □□□01665216- □□ 1□- □□ 17- □ 1- □1-~ 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/CO/906 - p. 11 

De beklaagde werd ook terecht veroordeeld tot betaling van een bijdrage tot de financiering 

van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders en tot de bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor Juridische 

tweedelijnsbijstand. 

Hij dient tevens te worden veroordeeld tot de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken. 

6. De herstelvordering 

1. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert het herstel in de oorspronkelijke 

staat. Dit houdt volgens de herstelvordering in: 

het verwijderen van het houten tuinhuis, inclusief konijnenhok, 

het verwijderen van de mestvaalt, 

het verwijderen van het kippenhok en pauwenbedrijf, 

het verwijderen van de tractor, ploeg en aanhangwagen, 

het verwijderen van de verharding bestaande uit gebroken steenpuin. 

Deze herstelvordering werd ingeleid per schrijven aan het Qpenbaar Ministerie van 10 juni 

2016 na positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (hierna "Hoge Raad") 

van 30 mei 2016. 

2. Het hof stelt vooreerst vast dat de herstelvordering ongegrond is voor zover zij is gericht 

op het verwijderen van de tractor, ploeg en aanhangwagen, gelet op de gedeeltelijke 

vrijspraak van de beklaagde op dit punt (zie hierboven). 

3. Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt in §1 dat naast de 

straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een 

meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in 

de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met 

inachtneming van de volgende rangorde: 

1 ° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordening, het betalen van een meerwaarde; 

2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 

bouw- of aanpassingswerken; 

3° in de andere gevallen, de uitvoering van het ,herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 
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In casu is het gevolg van het misdrijf niet kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelijke 

ordening zodat enkel de tweede of derde herstelmaatregel aan de orde zijn. 

De voorliggende herstelvordering is, in tegenstelling tot wat de beklaagde in conclusie 

(randnummer 16) voorhoudt, wel gemotiveerd vanuit het oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening. De beklaagde gaat er immers ten onrechte van uit dat deze motivering 

moet worden uitgedrukt in de herstelvordering zelf. De herstelvordering is echter geen door 

de artikel 1 Formele Motiveringswet bedoelde bestuurshandeling. Zij sorteert immers geen 

rechtsgevolgen maar maakt onlosmakelijk deel uit van de gerechtelijke procedure (vergelijk 

Cass. 14 oktober 2014 P.12.1198.N). Het bevoegde bestuur kan de herstelvordering en de 

motieven ervan ook tijdens het geding aanpassen en nader toelichten ten gevolge van de 

tegen deze vordering aangevoerde bezwaren (vergelijk Cass. 31 mei 2011, P.11.0003.N). Zo 

kunnen deze motieven ook (verder) worden geëxpliciteerd in het door de Hoge Raad 

verleende advies. 

Het hof verwijst in dat verband naar volgende overwegingen van de Hoge Raad: 

m( ... ) Wanneer de bestaande toestand wordt vergeleken op basis van de beschikbare stukken 

en gegevens met de voorheen bestaande toestand, besluit de Raad dat de geviseerde 

hande/ing(en) niet kan (kunnen) worden aanvaard omwille van: 

• Een ruimtegebruik dat niet inpasbaar is en een gebrek aan functionele inpasbaarheid 

binnen de onmiddellijke omgeving en visueel-vormelijke hinder die onaanvaardbaar is 

binnen de onmiddellijke omgeving. 

Het perceel ligt in agrarisch gebied, aan de rand met een woongebied met landelijk 

karakter. Het is onwenselijk dat het perceel wordt aangewend in functie van het 

aanleggen van een tuin. De achterliggende open ruimte wordt steeds verder 

aangesneden en aangetast. Het aanleggen van een verharding en het oprichten van 

allerlei constructies is onaanvaardbaar in de hierboven geschetste ruimtelijke context. 

• De geviseerde handeling(en) werd(en) met een stakingsbevel stilgelegd en de 

beoogde bestemming kan niet worden gerealiseerd. Vanuit het oogpunt van de goede 

ruimtelijke ordening is het immers ongewenst dat constructies waarvan de 

bestemming waarvoor ze zijn bedoeld nooit kan worden gerealiseerd, zouden worden 

aanvaard. 

( ... )" 
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Bouw- of aanpassingswerken volstaan niet kennelijk voor het herstel van de plaatselijke 

ordening. Dit wordt ook niet aannemelijk gemaakt. 

Enkel het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand kan daarom volstaan om de 

plaatselijke ordening te herstellen. 

4. Deze gemotiveerde herstelvordermg van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur, 

na positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, is zowel intern als extern 

wettig en beoogt, binnen de weerhouden 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, zoals wordt 

opgeworpen door de beklaagde (randnummers 17 conclusie beklaagde). 

Het hof herhaalt dat enkel het herstel in de oorspronkelijke staat door verwijdering van de in 

de vordering geviseerde constructies (met exceptie van de tractor, ploeg en aanhangwagen) 

de goede ruimtelijke ordening kan herstellen. 

Gezien de omvang en de aard van de inbreuken brengt de herstelvordering zoals gesteld en 

gehandhaafd voor de beklaagde ook geen onredelijke last mee die het voordeel dat voor de 

ruimtelijke ordening zou ontstaan zou overstijgen. 

Dat de beklaagde er een andere v1s1e op nahoudt, door in randnummer 17 van ziJn conclusie 

onder meer te wijzen op de nabijheid van een naastgelegen school met volgens hem veel 

aanzienlijker verhardingen en grotere visuele impact, de volgens hem beperkte visuele 

impact van de eigen constructies, het feit dat de afsluitingen voor de dieren niet het 

voorwerp uitmaken van de vordering, dat geen van de constructies volgens hem zichtbaar 

zijn vanuit de straatkant, dat geen klachten bekend zouden zijn in verband met de 

constructies, dat de verhardingen waterdoorlatend zijn, dat de verharding vergunbaar zou 

zijn indien zij dichter bij een woning zou geweest zijn en dat de constructies veel kleiner zijn 

dan het geval zou zijn bij een professionele landbouwexploitatie, doet geen afbreuk aan 

bovenvermelde overwegingen en beoordeling door het hof. 

5. Op grond van huidig artikel 6.3.1, § 4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor de 

uitvoering van de herstelmaatregelen en kan, op vordering van de bevoegde overheid, ook 

een dwangsom bepalen. 

De gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur vordert een dwangsom van 125 euro per dag 

vertraging. 
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De beklaagde vraagt In conclusie (randnummer 18) een respijttermijn van 24 maanden. 

De termijn voor het herstel wordt echter behouden op 12 maanden, zoals bepaald door de 

eerste rechter, vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest om de beklaagde de 

nodige tijd te verschaffen om zich aan de hem bij dit arrest opgelegde verplichtingen te 

conformeren. 

Bij de bepaling van deze termijn heeft het hof rekening gehouden met de tijd die reeds 

verstreken is sedert de eerste vaststellingen waarvan beklaagde gebruik had kunnen maken 

om vrijwillig over te gaan tot herstel. 

Het is gepast om ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag, zoals ook door de 

eerste rechter, dient bepaald op 125 euro 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 van 12 maanden, 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. 

Het opleggen van een dwangsom moet beklaagde ertoe aanzetten de herstelmaatregel uit 

te voeren. De verplichting tot het uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan 

beklaagde en niet aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding om deze 

dwangsom te beperken in de tijd, dan wel een maximumbedrag op te leggen. 

Op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO beveelt dit arrest dat de stedenbouwkundige 

inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de 

plaats en op de kosten van de veroordeelde als de plaats niet binnen de door de rechtbank 

gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld. 

7. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

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

162, 1851 190, 190ter, 191, 1941 1951 199, 2001 2021 2031 203bis, 204, 209bis, 210, 

211 en 212 van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40, 65 en 66 van het Strafwetboek 
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- 4.2.1., 6.2.1.lid 1.1°, 6.2.2.1°, 6.3.1. §§1, 4, 6, 6.3.4. §4 en 7.7.5. van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening 

1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

- 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

91 van het KB van 28 december 1950 

1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

- 4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis wat de beoordeling van de schuld en de straftoemeting 

betreft, met aanvulling van bovenvermelde motieven en met dien verstande dat aan de 

veroordeelde een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken wordt opgelegd van 

55,15 euro; 

De herstelvordering 

Bevestigt het bestreden vonnis, met aanvulling van bovenvermelde motieven en met dien 

verstande dat de termijn voor het herstel begint te lopen vanaf het in kracht van gewijsde 

gaan van huidig arrest; 
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De kosten 

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

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 383,48 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 9 september 2020 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier 
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