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2022/PGG/840 - 2022/VJll/411 

Not.nr. BG.8.66.RZ.200021/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. (RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van : 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek voor de volgende strafbare 
feiten: 

"A als eigenaar het optrekken of plaatsen van constructie zonder of In strijd met een 
geldige vergunning toestaan of aanvaarden - feiten vanaf 01 september 2009 to,t en met 
22 februari 2017 

als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat, buiten de gevallen bedoeld in de 
artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het optrekken 
of plaatsen van een constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in f7eval van 
schorsing van de vergunning, werd uitgevoerd" voortgezet ot buiten het geval bc?doeld in 
artikel 6.1.1 . lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 

namelijk het plaatsen van een stapmolen zonder stedenbouwkundige vergunning. 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 3°1 en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

, te op een niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 1 ianuari 2015 tot en met 
31 december 2015 

(vanaf 01.03.2018 inbreuk uitmakende op artikel 4.2.1, 1 °, a) VCRO, strafbaar gesteld door 
artikel 6.2.1, am.1, 1 ° VCRO) 
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B als eigenaar het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen zonder of in strijd met 
een geldige vergunning toestaan of aanvaarden - feiten vanaf 01 september 2011J9 tot en 
met 22 februari 1017 

als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat, buiten de gevallen bedoeld in de 
artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het aanleggen 
of wijzigen van recreatieve terreinen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een 
tennisveld of een zwembad, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 
termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, werd uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex,. in stand 
gehouden, 

namelijk het aanleggen van een buitenpiste zonder stedenbouwkundige vergunning. 

(art. 4.2.1., 8°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 3°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

te op een niet nader te bepalen tiidstip in de periode van 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013 

(vanaf 01.03.2018 inbreuk uitmakende op artikel 4.2.1, 8°1 a) VCRO, strafbaar gest eld door 
artikel 6.2.1, am.1, 1 ° VCRO) 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het m,Jsdrljf is, 
zijnde: 

ligging: 

aard en oppervlakte; huis, bouwland en weiland met een totale oppervlakte van 316 a 10 ca 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaar ervan geïdentificeerd zijnde als: ingevolge akte aankoop 
verleden voor notaris te op 11 juni 201311

• 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K.17, besliste 
bij vonnis van 28 februari 2022 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 
Op tegenspraak ten aanzien van de beklaagde 
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Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A en 8 voor de bek/aag,de 
bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de gezamenlijk bewezen v,~rklaarde 
feiten van tenlasteleggingen tot een geldboete van 4.200,00 euro, namelijk 70fJl,00 euro 
verhoogd met 50 opdeciemen. 

Zegt voor recht dat bij niet betaling binnen de wettelijke termijn de geldboete zorl kunnen 
vervangen worden door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Veroordeelt een bedrag van 200,00 euro , namelijk een be·drag van 
25, 00 euro verhoogd met 70 opdeciemen, te betalen als bijdrage tot de financferin!'J van het 
fonds tot financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en, aan de 
occasionele redders . 

Veroordeelt 
van 52,42 euro. 

Veroordeelt 
gerechtskosten. 

tot het ·betalen van een vaste vergoeding in strafzaken 

om te . betalen de som van 295,28 euro als 

Veroordeelt tevens tot het betalen van een bedrag van 2~~1 00 euro 
als bijdrage voor het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

HERSTEL VORDERING 

Zegt voor recht dot de herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur 
wat betreft de verwijdering van de stapmolen zonder voorwerp is. 

Verklaart de herstelvordering van gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur wat betreft de 
buitenpiste ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt om over te gaan tot het verwijderen van de buitenpiste, 
namelijk door het verwijderen van het aangebrachte zand naar een daart oe er.kende en 
geschikte stortplaats, de oorspronkelijke bodemstructuur te herstellen met tee/aar.de tot op 
een niveau (maaiveld) gelijk met de omliggende landbouwgronden· en daarna he•t perceel 
inzaaien met weidearas oo oerceel aeleaen te 
gekend als 
en dit binnen de termijn van 3 maanden vanaf het definitief worden van het vonnis. 
Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur door de 
veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van 100,00 euro 
per dag vertraging in nakoming van dit b_evel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn 
van 3 maanden vanaf het definitief worden van huidig vonnis. 
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Sluit een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, 4° lid Ger. W. uitdrukkelijk 1uit. 

Machtigt voor zover geen gunstig gevolg wordt gegeven aan boven vermeld bevel t,innen de 
termijn van 3 maanden na het definitief worden vqn huidig vonnis de gewestelijke 
stedenbouwkundig inspecteur van ambtswege om in de uitvoering ervan te kunnen voorzien 
op kosten van de veroordeelde 

Verklaart het vonnis uit voerbaar wat het opgelegde herstel betreft. 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan bij toepassing van artikel 4, tweede alinea 
VT.SV. aangehouden. 11 

1.2 Tegen dit vonnis werd op de griffie van de rechtbank van eerste aanle!g West
Vlaanderen, afdeling Kortrijk, hoger beroep ingesteld op: 

25 maart 2022 door de beklaagde 
28 maart 2022 door het openbaar ministerie. 

Dezelfde partijen dienden toen op die griffie een verzoekschrift conform artikel 204 
Wetboek van Strafvordering in. 

1.3 Op de rechtszitting van 23 september 2022 (inleidingszitting) legde het hof 
condusietermijnen vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 26 januari 2023. 

Enkel de beklaagde legde conclusies neer en deed dit binnen de vastgestelde termijnen. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 26 januari 2023 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
door meester 
advocaat met kantoor te 

In haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd 
advocaat met kantoor te voor meester 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 28 februari 2022 werden tijdig 
en rege lmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren werd,en eveneens t ijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier 
nauwkeurige grieven over de beslissingen inzake de procedure (overschrijding redelijke 
termijn en verjaring van telastlegging B), de schuld, de straf en de herstelvordering. Naast · 
een omstandige uiteenzetting van de redenen in het grievenformulier, legde de beklaagde 
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ook een nog omstandiger toelichting met betrekking tot de grieven neer. Dit maakt deel uit 
van het grievenformulier. 

Het openbaar ministerie bepaalde in het grievenformulier een nauwkeurige grie1r over de 
beslissing inzake de straf. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het 
openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

De devolutieve werking van de beroepen en de grieven, geeft het hof volle saisin,e in deze 
zaak. 

3. De eerste rechter stelde terecht vast dat de dagvaarding op het bevoegde kantoor 
Rechtszekerheid werd overgeschreven, zodat is voldaan aan de ontvankelijkheidsvereiste 
van artikel 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

4. Het hof verwijst naar het volgende feitenrelaas in het beroepen vonnis: 

"1. DE FEITEN EN VOORGMNDEN 

1.1. Op 20 februari 2017 werden door verbalisant bij de Vlaamse 
overheid, afdeling AIHRO van het departement LNE, op het terrein 
gelegen te 'ie volgende vaststellingen verricht. 

In de achterliggende weide aan de werd een aanzienlijke buitenpiste en 
stapmolen aangelegd zonder vergunning. 
De buitenpiste werd aangelegd in wit zand en is voorzien van springtoestel/en. 
Na consultatie van de luchtfoto's werd vastgesteld dat deze piste werd aanr;e/egd In 
2013-2014. 
De piste heeft een oppervlakte van ongeveer 2.800 m2

• 

In de piste Is ook een stapmolen geplaatst " Deze werd ingericht in 2014-2015. 
De stapmolen heeft een oppervlakte van ongeveer 175 m2 (stukken 1, tot 3). 

1.2. Tijdens baar verhoor op 23 mei 2017 verklaarde dat zij 
eigenares is van het onroerend goed. 
Zij verklaarde dat de piste werd aangelegd in het voorjaar van 2013 en dat de 
stapmolen werd geplaatst in de loop van 2015. 
Het aanleggen van de piste en het plaatsen van de stapmolen werden destijds zonder 
vergunning uitgevoerd omdat zij niet op de hoogte was dat hiervoor een vergunning 
nodig was. 
De plaats waar de piste werd aangelegd was destijds zeer drassig weiland. Daar het 
meer om een gedraineerde zandbak gaat was het de bedoeling om dat stuk perceel 
droog te houden. 
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Zij verklaarde contact opgenomen te hebben met een architect om een 
regularisatiedossier op te maken (stuk 10). 

1.3. Op 11 september 2017 verklaarde 
regularisatiedossier te hebben ingediend (stuk 18). 
Dit werd bevestigd in haar verklaring van 13 december 2017 (stuk 27). 

nog geen 

1.4. Op 8 september 2017 verzocht de stedenbouwkunçlige inspecteur bij de Hoge Raad 
voor het Handhavingsbeleid advies over de herstelvordering (stukken 33 tot 36). 
Op 20 oktober 2017 verleende de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een positief 
advies voor de herstelvordering (stuk 32). 

1.5. Tijdens haar verhoor op 2 februari 2018 verklaarde dat zij 
kennis had genomen van de herstelvordering. Zij was bereid tot de vrijwillige 
uitvoering. Hiervoor kon zij nog geen tijdstip vastleggen (stuk 41). 

1.6. Tijdens haar verhoor op 18 april 2018 verklaarde 
geen regularisatieaanvraag was ingediend (stuk 50). 

dat er nog 

1. 7. Oa 6 iuli 2018 verklaarde dat hij als architect door 
was aangesteld om een regularisatiedossier samen te stellen en over 

te maken aan de dienst Grondgebiedszaken van 
Door verschil/ende omstandigheden was het regularisatiedossier nog niet volledig (stuk 
60}. 

1.8. Op 15 maart 2019 verklaarde 
omstandigheden nog geen regularisatiedossier bij 
71). 

dat zij door allerlei persoonlijke 
had ingediend (stuk 

1.9. Op 10 januari 2020 werd door de politie-inspecteur vastgesteld dat er een 
omgevingsvergunning bij werd ingediend en dat er aanvullingen bij het 
lopende.dossier waren ingediend (stukken 76, 81 en 82}. 

1.10. Op 20 februari 2020 was het dossier volledig en had 
2020 tijd om een definitieve beslissing te nemen (stuk 84)." 

tot 4 juni 

5. Het aanvankelijk proces-verbaal dateert van 20 februari 2017. Bij kantschrift van 13 ·maart 
2017 gaf de procureur des Konings opdracht om de beklaagde te verhoren. Tot dan was de 
beklaagde nog niet verontrust. De be~laagde is sinds haar verhoor op 23 mei 2017 onder de 
dreiging van strafvervolging, wat voor haar het startpunt is om de. redelijkheid van de 
termijn in strafzaken in te schatten. 
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Het opsporingsonderzoek kende aanvankelijk een gestage voortgang, met opeenvolgende 
kantschriften van 10 juli 2017, 21 oktober 2017, 2 januari 2018, 22 maart 2018, 17 mei 2018 
en 6 december 2018 en de uitvoering van de daarin gevraagde onderzoekshandelingen, 
waarna het resultaat ervan aan het parket werd teruggezonden. De beklaagde had in de 
loop van het onderzoek aangekondigd dat ze een regularisatieaanvraag bij de bevoegde 
overheid zou indienen. Verhoord hierover op 15 maart 2019 verklaarde zij dat dit door 
persoonlijke omstandigheden nog niet was gebeurd, dat zij dit besprak met haar architect en 
dat het uiterlijk op 15 april 2019 zou gebeuren. Bij kantschrift van 25 juni 2019 werd 
gevraagd dit na te gaan, wat een tijdige opvolging inhoudt. De politie meldde in een proces
verbaal van 7 juli 2019, ontvangen op het parket op 12 augustus 2019, dat bij de bevoegde 
dienst van de stad Damme nog niets werd ontvangen. Bij kantschrift van 6 november 2019 
werd opdracht gegeven de beklaagde hierover te verhoren. Dit werd herhaald op 29 januari 
2020, wat ook een tijdige opvolging Impliceert. Bij proces-verbaal van 6 maart 2020, bp het 
parket ontvangen op 20 maart 2020, werd gemeld dat een regularisatieaanvraag werd 
ingediend en dat hierover nog geen beslissing was. Bij kantschrift van 25 mei 2020 
informeerde de procureur des Konings de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur dat hij 
tot dagvaarding zou overgaan en werd gevraagd een definitieve versie van de 
herstelvordering over te maken. Uit dit overzicht volgt dat er tijdens het 
opsporingsonderzoek geen onaanvaardbare periodes van stilstand waren. Het bevel tot 
dagvaarding dateert van 20 augustus 2021 en de zaak werd voor de eerste rechter ingeleid 
op 25 oktober 2021. Dit had vroeger kunnen gebeuren, gezien de definitieve 
herstelvordering met het vereiste positief advies van de toenmalige Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid (nu: Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering) zich reeds In de bundel 
bevond (stuk 31}. Mogelijk was dit niet helemaal duidelijk, gezien eerst een ontwerp van 
herstelvordering bij brief van 8 september 2017 werd overgemaakt, waarbij gevraagd werd 
dit nog niet als het inleiden van een herstelvordering te beschouwen, gezien het advies 
hierover werd aangevraagd. De herstelvordering met het advies werd bij brief van 13 
november 2017 bij het parket Ingeleid (stuk 31). Niettemin is er sprake van een te lange 
stilstand, die een beperkte overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken meebrengt. 
Daardoor zijn de rechten van verdediging van de beklaagde echter niet geschonden. Het 
opsporingsonderzoek was feitelijk afgerond. Er gingen geen bewijselementen verloren en 
het tijdsverloop had niet tot gevolg dat de beklaagde bepaalde bewijzen niet meer kon 
voorbrengen. Het dossier bevat alle elementen die in het kader van een eerlijke 
procesvoering nodig zijn om tot de waarheidsvinding te komen. Het hof stelt vast dat door 
het tijdsverloop tussen de feiten en de behandeling voor de rechter, de bewijsvoering en het 
recht van verdediging van de beklaagde niet zijn aangetast. 

De overschrijding van de redelijke termijn heeft ook niet tot gevolg dat een vervolging niet 
meer aanvaardbaar is en er is geen sprake van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering. 

6. In de aanhangig makende rechtstreekse dagvaarding van het openbaa.r ministerie worden 
de feiten van de telastlegging B gekwalificeerd als het als eigenaar aanleggen of wiJzigen van 
recreatieve terreinen, zonder of in strijd met een geldige vergunning of het toestaan of 
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aanvaarden dat het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen, zonder of in strijd met 
een vergunning, worden in stand gehouden. 

De concrete feitelijke handelingen die de beklaagde in de telastlegging B worden verweten 
zijn het aanleggen van een buitenpiste zonder stedenbouwkundige vergunning. 

Dit moet gekwalificeerd worden als een oprichtingsmisdrijf begaan door de beklaagde zelf, 
namelijk als volgt: 

"B. op een niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 1 Januari 2013 tot en 
met 31 december 2013, het zonder voorafgaande stedenbo_uwkundige vergunning 
functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, namelijk het 
aanleggen van een buitenpiste". 

Deze fei ten waren tot 1 maart 2018,als inbreuk op 4.2.1, 1°, b), Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening strafbaar gesteld door artikel 6.1.1, eerste lid, 1 °, Vlaamse Code1< Ruimtelijke 
Ordening. Sinds 1 maart 2018 zijn deze feiten strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, eerste lid, 
r, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De straffen zijn dezelfde gebleven, namelijk een 
gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro 
of een van die straffen alleen. l-let feit dat er nu sprake is van een omgevingsvergunning in 
plaats van een stedenbouwkundige vergunning verandert niets aan de strafbaarheid, noch 
brengt het mee dat het andere feiten zouden betreffen. Het voorgaande geldt ook voor de 
telastlegging A. 

Van de voorgenomen verbetering kregen de partijen kennis op de vermelde rechtszitting. 
Het openbaar ministerie heeft trouwens deze herkwalificatie gevorderd, zodat concrete 
tegenspraak hierover mogelijk was. De herkwalificatie laat de oorspronkelijk aanhangig 
gemaakte feiten onverlet en voegt daar geen feiten aan toe. Telkens hierna sprake is van de 
telastlegging B, betreft het deze zoa ls hier opnieuw omschreven. 

Anders dan de beklaagde meent, is de beklaagde in de telastlegging B niet vervolgd voor de 
periode van 1 september 2009 tot 22 december 2017, maar wel voor de periode zoals 
hiervoor vermeld In de herkwalificatie. De vermelding van de periode van 1 september 2009 
tot 22 december 2017 in de oorspronkelijke, voorlopige, kwalificatie, verwijst naar de 
decreetswijziging die intrad op 1 december 2009 en de latere decreetswijziging vanaf 22 
december 2017 en duidt niet op in die periode ,concreet vervolgde feiten. Het hof laat deze 
vermelding in de herkwalificatie trouwens weg. Dat de beklaagde "aanvaardt" dat de feiten 
te situeren zijn in de periode van 1 september 2009 tot 22 december 2017 verandert daar 
niets aan en is zonder relevantie. 

De telastlegging B situeert zich dus in de periode van 1 januari 2013 tot (en met) 31 
december 2013. Dit steunt op het raadplegen van luchtfoto's, op basis waarvan werd 
vastgesteld dat de piste met een oppervlakt~ van ongeveer 2.800 m2, in wit zand, werd 
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aangelegd in de periode 2013-2014 (stukken 1-4), evenals op de verklaring van de beklaagde 

zelf. 

Deze feiten pleegde de beklaagde met een zelfde misdadig opzet als de feiten die voorwerp 
zijn van de telastlegging A en die zich situeren in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2015. Gezien het plegen van die feiten in die periode niet precies in de tijd kan 

bepaald worden, bestaat de mogelijkheid dat het misdrijf op 1 Januari 2015 werd gepleegd. 
In die veronderstelling neemt de verjaring van de strafvordering. aldus een aanvang op 1 
januari 2015. De verjaring werd alsdan gestuit door het kantschrift van 12 november 2019 
van de procureur des Konings (stuk 75). Sindsdien is geen vijf jaar verstreken, zodat de 
strafvordering niet is verjaard. 

Omtrent de buitenpiste verklaarde de beklaagde uitdrukkelijk: "De buitenpiste werd 
aangelegd in het voorjaar van 2013 ( ... ) De handelingen ( ... ) werden destijds zonder 
vergunning uitgevoerd daar' ik niet op de hoogte was dat voor iets dergelijks een 
stedenbouwkundige vergunning nodig was. De plaats alwaar de piste nu werd aangelegd 
was destijds een zéér drassig weiland. " (stuk 10). 

Ten onrechte houdt de beklaagde voor dat de feiten van de telastlegging B zouden slaan op 
"het vergunningloos uitbreiden/vergroten van een bestaande buitenpiste", wat volgens haar 

dan niet tot de saisine van het hof zou behoren. Volgens de beklaagde zou de aanleg van die 
piste een twintigtal jaar voor de vaststellingen zijn gebeurd door haar rechtsvoorgangers, de 

vorige eigenaars. Dit is in strijd met haar eigen duidelijke verklaring, waar ze het heeft over 

de aanleg van de buitenpiste en niet louter het uit breiden of vergroten. Bovendien heeft dit 
geen relevantie, gezien de wijze waarop de beklaagde de buitenpiste uitvoerde, in wit zand 
en over de vermelde oppervlakte, feitelijk het aanleggen van die piste betreft, ongeacht of 

er vooraf al een kleinere piste zou hebben gelegen. 

De vaststellingen die te maken zijn aan de hand van de foto's van het aanvankelijk proces
verbaal, vinden bevestiging in de door de beklaagde zelf gevoegde foto's (stu k 7 bundel 
beklaagde). Hierop is duidelijk te zien dat de piste die aanvankelijk aanwezig was een 
oppervlakte van minder dan de helft van de huidige piste besloeg. De beklaagde heeft een 

volledig nieuwe piste aangelegd, op en over e·en veel grotere oppervlakte. Er Is werkelijk 
sprake van de aanleg van een buitenpiste, zoals zij zelf verklaarde. Van louter 

instandhouding is er geen sprake, ook niet voor een deel van de piste. De piste werd immers 
volledig opnieuw aangelegd. 

De telastlegging B is voor het hof bewezen. Dat de constructie zone-eigen zou zijn, dat de 
ruime piste kadert in het dierenwelzijn, dat haar betrachting steeds was terug te keren naar 

de legaliteit en dat zij meent een para-agrarisch bedrijf uit te baten, doet aan deze 
vaststelling geen afbreuk. 

De constructie valt onder geen enkele vrijstelling bepaald doo~ het Vrljstelllngenbesluit. 
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De telastlegging B blijft voor het hof bewezen. 

7. De telastlegging A wordt door de beklaagde niet betwist. Zij erkent in pleidooien en 
conclusies, zonder vergunning een stapmolen te hebben opgericht. Zij erkende dit ook al bij 
haar verhoor door de politie. De inbreuk blijkt ook uit de vaststellingen door de bevoegde 
opsporingsambtenaar in het aanvankelijk proces-verbaal. 

De telastlegging Ais voor het hof bewezen. De argumentatie die de beklaagde aanvoert over 
het zone-eigen karakter van de piste, haar blijvende betrachting terug te keren naar de 
legaliteit en dat de activiteit kadert in een para-agrarisch bedrijf, doet hieraan geen afbreuk. 

8. Zoals al vermeld, pleegde de beklaagde de bewezen feiten van de telastleggingen A en B 
met een zelfde misdadig opzet, zodat het hof voor ze samen overeenkomstig artikel 65, 
eerste lid, Strafwetboek een straf oplegt. 

De omgevingsmisdrijven werden gepleegd in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 
wat gebieden zijn waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te 
beschermen en waar de schoonheidswaarde bijzonder van belang blijft. De door de 
beklaagde gepleegde misdrijven zorgen voor een niet-toegelaten verpaarding van de 
omgeving, wat een rommelige aanblik van het landschap veroorzaakt. Dit tast de 
schoonheidswaarde van het betrokken gebied aan. De aanleg van een zandvlakte waar 
vroeger drassige gronden waren, bracht ook schade toe aan de waterhuishouding en de 
waterbufferingscapaciteit van het perceel. De gepleegde misdrijven vertonen dan ook 
obj-ectieve ernst. 

Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat Indien de duur van 
de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, de rechter veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan zijn dan de 
wettelijke minimumstraf. Deze bepal ing sluit een meer of minder vergaand rechtsherstel 
niet uit. Niettegenstaande de vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn in 
strafzaken, is gezien de ernst van de misdrijven het opleggen van een effectieve bestraffing 
nog steeds maatschappelijk verantwoord en noodzakelijk en volstaat de · eenvoudige 
schuldigverklaring niet als maatschappelijke reactie. De overschrijding van de redelijke 
termijn leidde er in de feiten trouwens vooral toe dat de beklaagde de wederrechtelijke 
toestand behield en verqer kon gebruiken. Er is immers nog geen vrijwillig herstel 
uitgevoerd. 

De beklaagde verwijst in haar conclusies regelmatig naar de door de eerste rechter 
opgelegde straf en vraagt die te milderen. De door de eerste rechter opgelegde straf is 
echter geen ijkpunt voor de door hof te bepalen strafmaat, ook niet wat betreft de gevolgen 
van de overschrijding van de redelijke termijn, gezien het openbaar ministerie hoger beroep 
instelde en een grief over de straf aanvoerde. Indien de redelijke termijn niet zou zijn 
overschreden, zou het hof een geldboete van 2.000 euro hebben opgelegd. Als passend 
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rechtsherstel vermindert het hof de geldboete reëel en meetbaar zoals hierna bepaald. Bij 
het bepalen van de uiteindelijke ~mvang van de geldboete houdt het hof in het voordeel van 
de beklaagde verder rekening met haar blanco strafregister. · Dit moet echter niet 
noodzakelijk leiden tot het uitstellen van de tenuitvoerlegging van de geldboete. 

Het gelasten van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, zou de beklaagde 
onvoldoende wijzen op de ernst van de misdrijven en zou haar er onvoldoende toe 
aansporen zo'n misdrijven niet meer te plegen. Bovendien ging de beklaagde niet over tot 
vrijwillig herstel, niettegenstaande het definitief afwijzen van de regularisatieaanvraag. 
Ondanks de duidelijke weigeringsbeslissing van de bevoegde overheid, wil zij toch vooral op 
die plaats verder haar paardenactiviteit kunnen uitoefenen. Niets wijst er verder op dat de 
opgelegde geldboete de beklaagde sociaal zou declasseren of haar reclassering buitensporig 
zou bemoeilijken. 

De geldboete moet effectief zijn, ook gelet op de lange tijd die de beklaagde al geniet van de 
wederrechtelijke constructies. Een straf met gewoon uitstel of probatie-uitstel is daarvoor 
niet passend. 

Dat de constructie zone-eigen zou zijn, dat de ruime piste kadert in het dierenwelzijn, dat de 
betrachting van de beklaagde steeds was terug te keren naar de legaliteit en dat zij meent 
een para-agrarisch bedrijf uit te baten, noopt het hof niet tot een veroordeling bij 
eenvoudige schuldigverklaring, het gelasten van de opschorting van de uitspraak of het 
uitstellen van de tenuitvoerlegging van de geldboete. 

· De bewezen misdrijven situeren zich voor 1 januari 2017, zodat het hof de geldboete 
vemoogt met 50 deciemen. De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf, zet de 
beklaagde in voldoende mate aan tot betal ing van de geldboete. 

9. De beklaagde moet de kosten van de strafvordering dragen, zoals hierna bepaald. 

Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, is de beklaagde gehouden tot het betalen 
van de bijdrage van 2~ euro tot financiering van. het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet 
va 111 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit 
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Met toepassing van artike l 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 58,24 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten met 10 %. 
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Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 Ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

10.1 De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur leidde bij het parket bij brief van 13 
november 2017 een herstelvordering in. Deze is overeenkomstig artikel 6.3.10 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening vergezeld van het positief advies van de toenmalige Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, nu genoemd Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. 

De herstelvordering strekt tot het herstel in de oorspronkelijke staat, wat inhoudt het 
verwijderen van de buitenpiste door het legaal verwijderen van het aangebrachte zand, het 
herstel van de oorspronkelijke bodemstructuur met teelaarde tot op een niveau (maaiveld) 
gelijk met de omliggende landbouwgronden en het inzaaien van het perceel met weidegras 
en het verwijderen van de stapmolen. 

Verwijzend naar de overwegingen inzake de verJarmg van de strafvordering, is de 
herstelvordering evenmin verjaard, zoals ten onrechte aangevoerd door de beklaagde. 

10.2 Artikel 6.3.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: 

· "Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde 
overheid, 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 kennefijk 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. 
Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschillende herstelmaatregelen 
gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in het eerste lid. Het bevolen 
herstel dekt steeds de volledige il/egaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door 
stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn." 

Deze bepaling moet worden gelezen in de context van artikel 159 Grondwet, krachtens 
hetwelk de rechter geen gevolg mag geven aan bestuurshandelingen die niet met de wetten 
overeenstemmen. De rechter dient de herstelvordering op haar externe en Interne 
wettigheid te toetsen en te onderzoeken of .ze strookt met de wet, dan wel of ze op 
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machtsoverschrijding of machtsafwending berust. Meer bepaald dient het hof na te gaan of 
de beslissing van het bestuur om het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Het hof 
beoordeelt niet de opportuniteit van de gevorderde maatregel. 

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ordening door het misdrijf 
is geschaad en de maatregel er toe strekt deze plaatselijke ordening te herstellen. Het is dus 
niet zo dat bij een niet-regulariseerbare overtreding van de bestemmingsvoorschriften het 
herstel in de oorspronkelijke toestand steeds moet worden bevolen, ongeacht de impact van 
de constructie op de plaatselijke ordening. 

Overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM), moet de rechter nagaan of de vordering van de stedenbouwkundig 
inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de 
goede ruimtelijke ordening is genomen. Hij moet de vordering die gebaseerd Is op motieven 
die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke 
ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten. 

De rangorde van de te bevelen herstelmaatregelen in artikel 6.3.1, § 1, eerste lid, 1 •, 2° en 
3°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening toont aan dat de omvang van de schade aan de 
plaatselijke ruimtelijke ordening, nog meer dan de overtreding zelf, bepalend is voor de 
keuze van de herstelmaatregel. 

In beide gevallen blijft de evenredigheids- en redelijkheidstoets onverminderd van 
toepassing: het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde 
aantasting van de ruimtelijke ordening en de maatregel moet redelijk blijven In vergelijking 
tot de last die dit voor de betrokkenen meebrengt. De concrete vaststelling dat de gevolgen 
van het misdrijf kennelijk niet verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening volstaat 
om het eventueel te bevelen herstel naar recht te vernntwoorden. 

10.3 Het herstel in de oorspronkelijke staat door het verwijderen van de constructies is 
concreet gemotiveerd vanuit het belang van een goede ruimtelijke ordening, door te wijzen 
op onder meer het volgende: · 

De ligging in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en het feit dat het aanleggen 
van een buitenpiste en een stapmolen kaderen in recreatief gebruik van een gebied met 
agra'rische bestemming. De verzuchtingen van de beklaagde over het para-agrarisch 
karakter van haar bedrijvigheid weerleggen dit niet. 
De situering in open ruimte gebied, waarbij de aanleg van een zandpiste op een vroegere 
graasweide de bestemming hypothekeert en onverenigbaar is met de agrarische 
bestemming. Het aanbrengen van wit zand op de initieel vruchtbare landbouwgrond 
verschraalt deze grond, waardoor het minder goed water en voedingsstoffen vasthoudt. 



' • • 1 

Hof van beroep Gent - tiende kamer - -p. 15 

Het aanbrengen van droog wit zand wijzigt het reliëf van het perceel, de aard van het 
terrein en de bodemstructuur. 
De overtreding is gelegen in eerder ongerept en open polderlandschap en de buitenpiste 
en stapmolen drukken een residentiële stempel op het perceel en zijn omgeving. 
De strijdigheid van de overtreding met de goede ruimtelijke ordening op vlak van 
functionele inpasbaarheid, schaal, ru imtegebruik en bodemreliëf. 
De weigering van de regularisatieaanvraag. 

Enkel de verwijdering van de volledige zandpiste leidt tot een integraal herstel van de 
wettigheid in ' functie van een goede ruimtelijke ordening. Het uitvoeren van 
aanpassingswerken door het terugbrengen van de buitenpiste naar de oorspronkelijke 
afmetingen volstaat hiertoe niet. Dat tegen de vroeger bestaande buitenpiste nooit 
handhavend werd opgetreden, belet niet dat voor het herstel een terugkeer naar een 
wettige toestand vereist is. Het terugbrengen van de buitenpiste naar de omvang zoals die 
bestond voor de beklaagde de werken uitvoerde, laat nog steeds een zandvlakte bestaan op 
terrein gelegen in overstromingsgevoelig gebied en tast de schoonheid van het landschap 
van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied verder aan. 

Uit de omstandigheid dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur sinds het indienen 
van de herstelvordering in 2017 op geen enkele manier bij het parket zou hebben 
aangedrongen om het herstel te benaarstigen, volgt niet dat deze inspecteur van oordeel is 
dat er geen ernstige schending is van de goede ruimtelijke ordening, afgezien van de 
mogelijkheid op grond van artikel 6.3.1, § 1 en 2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor 
het hof om ambtshalve of op vordering van het openb~ar ministerie het herstel te bevelen. 
De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur heeft zijn herstelvordering nooit ingetrokken, 
ook niet toen hem bij kantschrift van 25 mei 2020 werd meegedeeld dat tot dagvaarding zou 
worden overgegaan. Bovendien heeft het openbaar ministerie regelmatig bij de 
stedenbouwkundig inspecteur geïnformeerd naar zijn intenties, onder meer bij kantschrift 
van 19 juni 2019 (stuk 73), zodat de stedenbouwkundig inspecteur niet op zijn beurt ook nog 
eens moest informeren. Hierbij is ook op te merken dat de regularisatieaanvraag door de 
beklaagde werd aangekondigd, eerst niet werd ingediend en vervolgens heeft aangesleept. 
Ook hiervan was de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op de hoogte, zodat hem 
geen gebrek aan alerte en diligente houding kan ·worden verweten, laat staan in een mate 
dat hieruit tot de onredelijkheid of ongegrondheid van de herstelvordering kan worden 
besloten. 

Ook het feit dat niet handhavend werd opgetreden tegen de vorige piste met contouren van 
21,50 m op 40,50 m, leidt niet tot de ongegrondheid van de herstelvordering of de 
vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke staat niet enkel door de bekommernis om 
een goede ruimtelijke ordening is geïnspireerd. 

De last die het herstel voor de beklaagde zal ·meebrengen, weegt niet op tegen het voordeel 
van het herstel in de oorspronkelijke staat voor de omgeving en de goede ruimtelijke 
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ordening. Een minder ingrijpende herstelmaatregel als aanpassingswerken of het betalen 
van een meerwaarde, realiseren helemaal niet dit noodzakelijke herstel. Het herstel in de 
oorspronkelijke staat veroorzaakt voor de beklaagde bovendien geen buitensporige kosten 
die niet in verhouding st aan tot de overtreding en de noodzaak tot herstel van de goede 
ruimtelijke ordening. 

De beklaagde zet de zaken wel ernstig op zijn kop door te stellen dat het loutere tijdsverloop 
de onredelijkheid van de herstelvordering meebrengt, omdat het argument nopens de 
schade aan de ruimtelijke ordening daardoor aan pertinentie zou inboeten. De beklaagde 
werd immers ruim de mogelijkheid geboden om een regularisatie aan te vragen, wat zij eerst 
liet aanslepen, waarna haar regularisatieaanvraag werd geweigerd. Al die t ijd, tot nu, 
behield de beklaagde het genot van de wederrechtelijke constructies. 

Dat de handhavende overheid niet handhavend zou zijn opgetreden, wordt weerlegd door 
het feit dat het aanvankelijk proces-verbaal werd opgesteld na ambtshalve vaststellingen 
door een bevoegd opsporingsambtenaar en niet op klacht van een derde (stuk 1). Dit toont 
aan dat de wederrechtelijkheid niet werd geduld en er op een bepaald ogenblik toch werd 
opgetreden tegen de wederrechtelijke toestand. 

Ten onrechte stelt de beklaagde het voor alsof de watertoets door de 
positief werd bevonden. De beslissing tot weigering van de regularisatievergunning van 29 
juli 2020 (stuk 6, bundel beklaagde) vermeldt een d~el van het advies van 10 maart 2020 van 
de Hieruit volgt dat er geen bezwaar was tegen het "verlenen van een 
bouwvergunning" (sic) aan de beklaagde, aangezien de hoogspanningslijn zich ver genoeg 
hiervan bevindt. Verder is er in dit advies nog een opmerking over de aanplanting van 
bomen en afstanden, in functie van die hoogspanningslijn. Over de watertoets sprak de 

zich duidelijk niet uit en dit leek voor haar geen bekommernis, al is dat dan 
ten onrechte precies gezien dit de taak is van een polderbestuur. De conclusie van het 
college van burgemeester en schepenen van dat gezien het gunstig advies 
van de de watertoets positief kan worden beoordeeld, is dan ook een 
onjuiste afleiding. Hoe dan ook doet dit geen afbreuk aan de concrete vaststelling dat het 
perceel ligt in overstromingsgevoelig gebied en dat de waterbufferingscapaclteit van het 
perceel door de piste in wit zand ernstig is aangetast, ~odat deze motivering van de 
herstelvordering overeind blijft. 

Ook over het gebruik van zand voord~ piste en de invloed ervan op de bodemgesteldheid 
heeft de zich niet uitgelaten, inderdaad dus ook niet negatief, maar evenmin 
positief. De enige bekommernis van de bleek de vrijwaring van de 
hoogspanningslijn te zijn. 

Dat de buitenpiste niet overdekt is en niet aan de openbare weg is gelegen, belet niet dat zij 
anders dan de beklaagde aanvoert wel degelijk visuele impact heeft op de onmiddellijke 
omgeving. In de weigeringsbeslissing van 29 juli 2020 luidt het dat de eenvoudige, op zich 
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niet visueel storende, constructies zonder vergunning werden bijgeplaatst bij een 
zonevreemd goed dat bovendien zonder ve~gunning uitgebre id en verbouwd wordt en dat. 
op die manier een erg residentiële site is verworven die visueel-vormelij k niet passend is 
binnen het open agrarische gebied. De door de bel<laagde aangehaalde vaststelling in het 
positief advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid dat de piste en stapmolen gelegen 
zijn in de nabijheid van een gebouwengroep waarvoor in het verleden blijkens de 
vergunningshistoriek vergunningen zijn afgeleverd In het kader van een agrarische activiteit 
(paarden- en schapenfokkerij) doet hieraan geen afbreuk. Het was ook niet de bedoeling van 
de raad dit te vermelden om hieraan afbreuk te doen, gezien anders geen positief advies 
voor het gevorderde herstel in de oorspronkelijke staat (verwijdering) zou zijn verleend. 

Dat het vergroten van de bestaande buitenpiste het dierenwelzijn zou dienen, is geen grond 
om een voor de goede ruimtelijke ordening erg schadelijke wederrechtelijkheid te laten 
bestaan. De beklaagde kan het welzijn van haar paarden ook op legale wijze behartigen, 
eventueel op andere plaatsen of terreinen. 

10.4 De beklaagde voert aan dat de piste werd herleid tot de vroegere oppervlakte en dat de 
stapmolen werd verwijderd. Dit werd echter niet vastgesteld in een pr-0ces-verbaal 
overeenkomstig artikel 6.3.6, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch werd zo'n 
proces-verbaal overgeschreven conform artikel 6.3.6, § 2 van de vermelde codex. Het hof 
kan dan ook enkel vaststellen dat nog geen enkel herstel werd uitgevoerd. Bovendien 
volstaat een eventueel deels uitgevoerd herstel niet voor het vereiste volledige herstel. 

Gelet op het talmen van de beklaagde in het verleden om tot het volledig herstel over te 
gaan en het voortduren van de inbreuken, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom 
gevorderd bij niet naleving van het bevel tot herstel. De hierna uitgesproken modaliteiten 
vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de beklaagde om nu effectief zelf t ot 
herstel over te gaan of over te laten gaan. Een vrijwillige uitvoering van de opgelegde 
herstelmaatregelen verdient vanuit het oogpunt van het algemeen belang de voorkeur, 
gezien een ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregelen kosten voor de gemeenschap 
veroorzaakt, waarbij er geen enkele zekerheid bestaat over de recuperatie van deze kosten. 

De beklaagde krijgt een redelijke hersteltermijn vooraleer de dwangsom verbeurt, terwijl de 
hersteltermijn pas loopt vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. Dit laat haar 
toe een alternatief voor haar paarden te vinden, met de bedenking dat zij al lang weet dat 
dit nodig zal zijn. De herstelwerken zelf zijn niet bijzonder complex çn kunnen op relatief 
korte termijn worden uitgevoerd. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde reeds vrijwillig kon overgaan tot het volledig 
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand en de, gezien de aard en omvang van de 
werken voldoende, ru ime termijn welke haar hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat 
er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek 
nog een zekere termijn te bepalen waarna zij pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 
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Het bedrag van de dwangsom per dag dat na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest 
en na het verlopen van de hersteltermijn geen gevolg wordt gegeven aan het opgelegde 
herstel, moet voldoende hoog zijn om de beklaagde aan te zetten tot vrijwillig herstel. Het 
vastgestelde bedrag is geenszins onredelijk en het invorderen van de dwangsom dreigt door 
de hoogte ervan geen doel op zich te worden voor de handhavende overheid, zoals de 
beklaagde aanvoert. Zij heeft door het uitvoeren van het herstel trouwens alles zelf in 
handen om te vermijden dat de dwangsom moet verbeuren. 

Er is geen grond om een maximum voor de te verbeuren dwangsom te bepalen, gezien dit in 
casu de effectiviteit van de dwang die moet uitgaan van een dwangsom zou beperken, wat 
nodeloze uitvoeringskosten voor de gemeenschap zou veroorzaken. 

Het hof voorziet geen uitvoerbaarheid bij voorraad voor de herstelmaatregelen. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis als volgt: 

op strafgebied: 

herl<walificeert de telastlegging B zoals verwoord onder randnummer 6 van dit arrest; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A en 8 
samen tot een geldboete van 1.500 euro, met 50 deciemen verhoogd tot 9.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 
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veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de 
financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling, van een bedrag van 58,24 euro 
als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 24 euro 
aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 295,28 euro in eerste aanleg en 
117,20 euro in beroep; 

herstel: 

beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur de beklaagde 
tot het herstel in de oorspronkelijke staat van het perceel gelegen te 

kadastraal gekend als 
wat inhoudt het verwijderen van de buitenpiste 

door het legaal verwijderen van het aangebrachte zand, het herstel van de oorspronkelijke 
bodemstructuur met teelaarde tot op een niveau (maaiveld) gelijk met de omliggende 
landbouwgronden en het inzaaien van het perceel met weidegras en het verwijderen van de 
stapmolen, dit alles binnen een termijn van vier maanden nadat dit arrest in kracht van 
gewijsde is; 

zegt dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door de beklaagde 
een dwangsom van 150 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit 
bevel tot herstel in de oorspronkelijke staat, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn 
van vier maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde is, 

beveelt dat voor het geval dit bevel niet wordt nageleefd, de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur en· de burgemeester van ~mbtshalve in de uitvoering van de 
bevolen herstelmaatregel zal kunnen voorzien, met de daaraan v~rbonden kosten ten laste 
van de beklaagde. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber.bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+10 %; 

Totaal: 

p.20 

€ 295,28 

€ 36,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 29,55 

€ 106,55 
· € 10,66 

€ 117,20 

Dit arrest is gewezen t e Gent door het hof van beroep, tiende correct ionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszitting van 10 maart 2023 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand va n griffie r 




