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2018/PGA/3873 - 2018/ VJll/ 1174 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. 
ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel te 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

2 . 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

in persoon aanwezig en biJgestaan door mr. 

1. Ten laste gelegde feiten 

advocaat bij de balie provincie 

advocaat b1J de balie provincie 

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

Te 

de eerste, als gebruiker, 

de tweede, als mede-eigenaar en als verantwoordelijke exploitant, 

de fei ten de voortdurende uiting zi jnde van een en hetzelfde opzet, het laatste feit gepleegd 

zijnde op 12 februari 2018, 
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op de percelen aldaar gelegen 

huis gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 52a 15ca, 

eigendom van 

ingevolge akte verleden op 20.12.1977, 

en bouwlanden gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van lha 04a 05ca, 

en gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 1 ha 11 a 55 ca, 

eigendom van 

voor het gehele vruchtgebruik en 

en 

blote eigenaar, 

ingevolge akte verleden op 30.07.2009, 

en 

en 

elk voor 1/3 

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 handelingen te hebben 

uitgevoerd, in agrarisch gebied, 

Bi] inbreuk op artikel 6.1.1.° en 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

1. 

artikel 4.2.1.1 °.a): het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 

onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie, 

a) het verharden van het grootste gedeelte van het perceel met betonnen platen, 

van 1 januari tot 31 december 2010, de verjaring van de strafvordering ter zake de 

tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijn de door daden van onderzoek of vervolging, 

nameli jk het proces-verbaal van de stedenbouwkundig inspecteur dd. 19 oktober 

2015, 

b) het uitbreiden van stallingen voor paarden tot 15,5 x 8,5 m en 15 x 6 m, 
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ll . 

van 1 januari 2012 tot 31 december 2012. de verjaring van de strafvordering ter zake 

de tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van onderzoek of 

vervolging. namelijk het kantschrift van het OM dd. 4 mei 2017. 

c) het aanleggen van een paardenpiste, 

van 1 januari 2013 tot 31 december 2013, 

d) een plaatsen van een afdak aan de rechterkant van de woning van 37 m2 

van 1 januari 2013 tot 31 december 2013, 

e) het aanleggen van een parking aan de overzijde van de woning over 132 m2, 

van 1 ,anuari 2015 tot 31 december 2015, 

f) het oprichten van diverse b1Jgebouwen ten behoeve en in functie van het 

tuinaannemlngsbedrijf, zoals de garages en berging aan de rechterzijde over een 

oppervlakte van 143 m2 (1978-1979), een serre van 390 m2 als magazijn (1987}, een 

serre van 264 m2 rechts achteraan (1995), een berging van 42 m2
, van 70 m2 en een 

van 182 m2 (2000), een bergplaats van 85 m2 en van 90 m2 (1996) en een gracht 

(2011), 

bij samenhang tussen 1978 en 2011. de feiten de voortdurende uiting zijnde van een 

en hetzelfde opzet het laatste feit gepleegd znnde in de loop van 2011, de verianng 

van de strafvordering ter zake de tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door 

daden van onderzoek of vervolging, namelijk het proces-verbaal van de 

stedenbouwkundig inspecteur dd. 19 oktober 2015, 

artikel 4.2.1.5° a): het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het 

opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of 

afval, 
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nameliJk allerlei zaken in functie van het tuinaannemingsbedrijf, zoals containers met oud 

ijzer, paletten met stenen, steenslag, afbraakmaterialen, bielzen, boomstammen, een 

plastieken reservoir, houten paletten, een metalen mazouttank, een graafmachine, 

aanhangwagens en allerlei soorten grond, 

van 1 1anuari 2011 tot 12 februari 2018. 

111. 

artikel 4.2 1.5° b): het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het 

parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 

namelijk op perceel 

van 1 januari 2015 tot 12 februari 2018. 

De eerste en tweede verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° 

en/of 43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen in hoofde van eerste verdachte 

voortvloeiende uit de tenlasteleggingen 1. a), d), e) en f), Il en 111 en begroot 5 Euro x 1500 m2 

gedurende het aantal maanden van gebruik met ingang van 16.10.2015, hetzij voorlopig 

bepaald op 232.500 Euro en in hoofde van tweede verdachte voortvloeiende uit de 

tenlasteleggingen 1. b) en c) en begroot op 0,07 Euro x 1150 m2 gedurende het aantal 

maanden van gebruik met ingang van 1 januari 2013, hetzij minimaal 5.152 Euro. 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref. : 

Bedrag: 230,00 euro 

Hypotheekbewaarder 

3 d.d. 15 mei 2018 
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2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnrs, op tegenspraak gewezen op 5 november 2018 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als volgt beslist: 

Op strafgeb1ed 

(eerste beklaagde) Op tegenspraak: 

Stelt vast dat de strafvordering voor de feiten l.a, l.b en l.f verjaard is, en de openbare 

vordering wat deze feiten betreft vervallen is door verjaring. 

Veroordeelt 

voor de tenlasteleggingen l.c, l.d, l.e, Il en 111 vermengd: 

tot een geldboete van 1.500,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

12.000,00 EUR. 

Zegt dat de t enuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 700,00 

EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 5.600,00 EUR. 

Veroordeelt 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 
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t ot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 1/2 

x 280,57 = 140,29 EUR. 

[tweede beklaagde) Op tegenspraak: 

Stelt vast dat de strafvordering voor de feit en l.a, l.b en l.f verjaard is, en de openbare 

vordering wat deze feiten betreft vervallen is door verJarrng. 

Veroordeelt ,oor de tenlasteleggingen 1.c, l.d, l.e, Il en 111 vermengd: 

tot een geldboete van 1.000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

8.000,00 EUR. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Zegt dat de t enuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboet e. 

Veroordeelt 

Herstel 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 1/2 

x 280,57 = 140,29 EUR. 

Beveelt, met betrekking tot de feit en l.d, l.e, Il en 111, 

in hoofde van 
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dat de percelen en bouwlanden gelegen te gekadastreerd als 

in hun oorspronkelijke staat zullen 

hersteld worden, 

nameliJk door 

het verwijderen van het afdek aan de rechterkant van de woning, 

het verwijderen van de parking aan de overzijde van de woning, 

het verwijderen van de afval- en afbraakmaterialen op het terrein, 

en dit binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewiJsde treden 

van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging 

in het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen 

van in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in 

de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en 

Schepenen van de van de herstelling van de plaats afkomende materialen 

en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen 

gekozen plaats. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter. 

Wijst de vordering van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de bijzondere 

verbeurdverklaring af. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 5 november 2018 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 30 november 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van elk van 

beide beklaagden tegen alle beschikkingen; 
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2.3. 

op 3 december 2018 door de beklaagde 

beschikkingen; 

op 3 december 2018 door de beklaagde 

alle beschikkingen. 

tegen alle 

tegen 

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

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 30 november 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van elk van 

beide beklaagden; 

op 3 december 2018 door de beklaagde 

op 3 december 2018 door de beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 21 december 2022. 

Het hof heeft hierbiJ gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag; 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering; 

beklaagde in haar middelen van verdediging, 

ontwikkel door haar raadsman voornoemd; 

beklaagde in persoon en in zijn middelen van verdediging, 

ontwikkeld door hemzelf en door zijn raadsman voornoemd. 

De conclusies en stukken van het Openbaar Ministerie en van de beklaagden werden in het 

beraad betrokken. 
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4. Beoordeling van de ontvankelijkheid en van de omvang van de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

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

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

heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten opzichte van elk van beide beklaagden 

zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van 

de rechtbank die het bestreden vonn is heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met 

betrekking tot de vaststelling van de verjaring voor tenlasteleggingen 1.a), l.b) en ook voor 

wat betreft de aanleg van de gracht onder tenlastelegging l.f), de straf en de 

herstelvordering zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van beklaagde zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek 

van Strafvordenng werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden 

vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de procedure, de 

schuld, de straf en de herstelvordering zijn nauwkeurig. 

4. Het verzoekschrift van 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 met bet rekking tot de 

procedure, de schuld, de straf en de herstelvordering zijn nauwkeurig. 

5. De hogere beroepen van het Openbaar M inisterie en van de beklaagden zijn regelmatig 

naar vorm en termijn en zijn ontvankelijk, gelet op het bovenstaande. 

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: 
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de procedure, meer bepaald het eventueel verval van de strafvordering door 

verjaring van de feiten onder tenlasteleggingen 1.a), 1.b) en ook voor wat betreft de 

aanleg van de gracht onder tenlastelegging l.f); 

in zoverre de verjaring niet wordt vastgesteld, de schuld van de beklaagden aan de 

feiten onder tenlasteleggingen 1.a), 1.b), 1.c), l.d), l.e), l.f) beperkt tot de aanleg van de 

gracht, Il en 111; 

de straf, met inbegrip van de verbeurdverkla ring van eventuele 

vermogensvoordelen; 

de herstelvordering. 

De beslissing van de eerste rechter om de verjaring vast te stellen en de strafvordering 

vervallen te verklaren voor wat bet reft de feiten onder tenlastelegging l.f) staat bij gebrek 

aan hoger beroep van het Openbaar Ministerie definitief vast in zoverre betrekking hebbend 

op de garages en berging aan de rechterzijde over een oppervlakte van 143m2 (1978-1979), 

de serre van 390m2 als magazijn (1987), de serre van 264m 2 rechts achteraan (1995), de 

bergingen van 42m2, van 70m2 en van 182m2 (2000) en de bergplaatsen van 8Sm2 en van 

90m2 (1996). 

Het behoort derhalve ook niet tot de saisine van het hof om het verzoek van de beklaagden 

(op blz. 32 van hun laatste conclusie) tot vaststelling van het vermoed vergund karakter van 

de garage en de berging te beoordelen. 

S. Beoordeling - met betrekking tot de procedure 

5.1. De omschrijving van de feiten 

De tenlasteleggingen dienen te worden geactualiseerd zoals hierna bepaald. 

De door het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (B.S. 23 oktober 

2014) bepaalde wijzigingen aan het vergunningsluik van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (verder VCRO) ziJn in werking get reden op 23 februari 2017. Door artikel 296 van 

voormeld decreet van 25 april 2014 werden in artikel 4.2.1 VCRO de woorden "zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning" vervangen door de woorden "zonder 

voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 



Hof van beroep Antwerpen - ·p 12 

Artikel 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (B.S. 27 augustus 2014) bepaalt dat dit in werking treedt één jaar na 

de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van 

de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevi11gsvergunning 

wordt vastgelegd. Dit betekent dat dit decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving 

van de omgevingsvergunning in werking zou zijn getreden op 23 februari 2018. Echter 

ingevolge artikel 51 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van 

de RuimteliJke Ordening van 9 februari 2018 (B.S. 28 februari 2018), is het decreet van 25 

april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning met uitzondering van 

artikel 145, tweede lid in werking getreden op 1 maart 2018. 

Het nieuwe artikel 6.2.1, eerste lid VCRO houdt thans de strafbepalingen in en luidt als volgt, 

toegepast op de onderhavige zaak: 

"De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige misdnjven 

genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en 

met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen: 

1 ° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 

omgevmgsvergunmng voor stedenbouwkundige handelingen of 

omgevingsvergunnmg voor het verkavelen van gronden, hetzij ,n strijd met de 

betreffende vergunning, of het verder uitvoeren van de handelingen, vermeld in 

artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 

termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 

betreffende vergunning; 

... [ ... ]. .. 
7° het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een van de misdrijven, vermeld in 

punt 1 °toten met 6°, worden gepleegd". 

De nog aanhangige feiten onder tenlastelegging I maken een inbreuk uit op het artikel 

4.2.1.1° a) VCRO (het verrichten van bouwwerken, met uitzondering van onderhoudswerken, 

door het optrekken of plaatsen van een constructie). 

De feiten onder tenlastelegging Il maken een inbreuk uit op artikel 4.2.1.5° a) VCRO (het 

gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte 

of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval). 



Hof van beroep Antwerpen - ·p 13 ....... ...,._ .. _________________ _ 
De feiten onder tenlastelegging 111 tenslotte maken een inbreuk uit op artikel 4.2.1.5° b) 

VCRO (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of 1nnchten van een grond voor het parkeren 

van voertuigen, wagens of aanhangwagens). 

Al deze feiten zijn na de hoger vermelde wetswijzigingen strafbaar gebleven, weliswaar 

ingevolge het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning thans op grond van artikel 6.2.1., eerste lid, 1 • en 7° VCRO (voorheen 

6.1.1., eerste lid, 1° en 3° VCRO). De strafmaat is eveneens gelijk gebleven. 

Deze actualisering brengt geen wijziging aan in het voorwerp van de huidige strafvervolging. 

De beklaagden werden van het bovenstaande in kennis gesteld door de conclusie van het 

Openbaar Ministerie en konden hierover standpunt innemen. 

5.2. Met betrekking tot de verjaring 

Het Openbaar Ministerie meent dat de eerste rechter ten onrechte de verjaring heeft 

vastgesteld en de strafvordering ten aanzien van beide beklaagden vervallen heeft verklaard 

voor wat betreft de feiten onder tenlasteleggingen 1.a), 1.b) en l.f), dit laatste beperkt tot de 

aanleg van de gracht. 

De beklaagden wierpen in hun grievenformulier op dat de eerste rechter ten onrechte niet 

de verjaring van de strafvordering heeft vastgesteld voor de feiten onder tenlastelegging l.e). 

Artikel 21, eerste lid, 4°, Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, 

behoudens hier niet toepasselijke uitzonderingen, de strafvordering voor wanbedrijven 

verjaart na verloop van vijf jaar te rekenen van de dag waarop het wanbedrijf is gepleegd. 

5.2.1. 

De aan beklaagde ten laste gelegde feiten, in zoverre bewezen, waren 

voor hem de voortgezette en opeenvolgende uitvoering van een zelfde misdadig opzet. 

Het gaat immers om diverse gedragingen die onderling verbonden ziJn door eenheid van 

doel en verwezenlijking, nu beklaagde ter plaatse de ruimtelijke ordening 

naar eigen believen wilde inrichten zonder zich te laten belemmeren door de reglementering 

ter zake. 
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Hij heeft zijn eigen belangen gesteld boven het algemeen belang dat de samenleving heeft 

biJ een goede ruimtelijke ordening en handelde vanuit het verwerpelijk idee dat aan de 

handhaving van zulke inbreuken toch geen gevolg zou worden gegeven. Deze algemene 

houding typeert de eenheid van doel en verwezenhjking in hoofde van de beklaagde, waarbij 

aldus geen onderscheid te maken is of zijn gedragingen al dan niet kaderden binnen het 

tuinaannemingsbedrijf dat ter plaatse wordt geëxploiteerd. 

Het hof dient te onderzoeken of deze feiten, in zoverre bewezen, onderling niet gescheiden 

zijn door een tijdsverloop dat langer is dan de toepasselijke verjaringstermijn. 

De verhardingen onder tenlastelegging 1.a) werden blijkens het verhoor van beklaagde 

:zie achterzijde stuk 32 strafdossier) aangebracht vanaf 2010, zonder dat kan 

worden gepreciseerd in welke periode precies. Bij het onderzoek van de verjaring wordt dus 

rekening gehouden met de datum 1 januari 2010 als zijnde het voor de beklaagde meest 

gunstige t1Jdstip. 

Het uitbreiden van de paardenstallingen onder tenlastelegging 1.b) worden door beklaagde 

zeer ruim gesitueerd in de periode van 1996 tot ongeveer 2012 (zie 

achterzijde stuk 32 strafdossier). Uit een luchtfoto blijkt dat er in 2003 in ieder geval al een 

paardenstalling was opgericht (zie stuk 44 strafdossier), welke handeling op zichzelf niet het 

voorwerp uitmaakt van tenlastelegging l.b}, waar immers uitsluitend 'het uitbreiden van 

stallingen voor paarden tot 15,5 x 8,Sm en 15 x 6m' geviseerd wordt. 

Uit de luchtfoto die door de stedenbouwkundig inspecteur werd gevoegd om de indeling van 

het perceel van de beklaagden te verduidelijken (zie stuk 1 strafdossier) bl ijkt dat er sinds 

deze uitbre1ding(en) thans twee constructies zijn: enerzijds de oorspronkelijke 

paardenstalling met bruinkleurig dak die al uiterlijk in 2003 was opgericht en die nadien 

bijkomend werd uitgebreid tot een oppervlakte van 15 x 6m (verder genoemd 

paardenstalling 1) en anderzijds een aanpalende nieuwe constructie met schijnbaar een 

gestreept dak met een oppervlakte van 15,5 x 8,5m (verder genoemd paardenstalling 2). 

Uit vergelijking van luchtfoto's in het strafdossier blijkt dat paardenstalling 2 werd opgericht 

vóór 25 juli 2012 (zie stukken 57 en 58 strafdossier), en dat de uitbreiding van 

paardenstalling 1 werd uitgevoerd vanaf 25 juli 2012 (zie stuk 58 strafdossier). 

Uit het verhoor van beklaagde en uit diens verklaringen ter zitting blijkt 

dat de laatste werken aan beide constructies hebben plaatsgevonden in de loop van 2012, 

zonder dat kan worden gepreciseerd in welke periode precies. 
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Omdat de feiten worden gesitueerd in een tijdsperiode, zonder nadere aanduiding, dient 

voor de berekening van de verjaring van de strafvordering te worden uitgegaan van het voor 

de beklaagde meest gunstige tijdstip, zijnde hier dus 1 januari 2012 voor de oprichting van 

paardenstalling 2 en 25 juli 2012 voor de uitbreiding van paardenstalling 1. 

Het aanleggen van de parking aan de overziJde van de woning onder tenlastelegging l.e) 

gebeurde volgens beklaagde in de loop van 2015, zonder dat kan worden 

gepreciseerd in welke periode precies (zie stuk 31 strafdossier). Voor het onderzoek van de 

verjaring houdt het hof derhalve rekening met de datum 1 januari 2015 als zijnde het voor 

de beklaagde meest gunstige tijdstip. 

Het aanleggen van de gracht onder de thans nog beperkt te beoordelen tenlastelegging l.f) 

gebeurde volgens beklaagde een vijftal jaar voor zijn verhoor van 22 

februari 2016, zonder dat kan worden gepreciseerd in welke periode precies (zie stuk 31 

strafdossier). Voor het onderzoek van de verjaring houdt het hof derhalve rekening met de 

datum 1 januari 2011 als zijnde het voor de beklaagde meest gunstige tijdstip. 

De aan beklaagde ten laste gelegde feiten met inbegrip van deze die door 

hem niet van verjaring worden verdacht, zijn, in zoverre bewezen, onderling niet gescheiden 

door een tijdsverloop dat langer is dan de toepassel11ke verjaringstermijn van vijf jaar. 

Uit al het voorgaande volgt dat de verjaring van de strafvordering voor al deze feiten samen 

pas begint te lopen vanaf het laatst gepleegde feit, meer bepaald 12 februari 2018 als zijnde 

de datum van het laatst gepleegde feit dat behoort tot het gewoontemisdrijf onder 

tenlastelegging 111. 

De verjaring van de strafvordering werd binnen de oorspronkelijke verjarlngstermijn het 

laatst nuttig gestuit in de zin van artikel 22, eerste lid, Voorafgaande Titel van het Wetboek 

van Strafvordering door de behandeling van de zaak ten gronde en het in beraad nemen van 

de zaak ter terechtzitting van 21 december 2022. 

Derhalve 1s ten aanzien van beklaagde 

de verjaring ingetreden. 

voor geen van de vervolgde feiten 
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5.2.2. 

Ook de aan beklaagde ten laste gelegde feiten, in zoverre 

bewezen, waren voor haar de voortgezette en opeenvolgende uitvoering van een zelfde 

misdadig opzet. 

Het gaat eveneens om diverse gedragingen die onderling verbonden zijn door eenheid van 

doel en verwezenlijking, nu deze beklaagde ter plaatse naar eigen believen de ruimtelijke 

ordening wilde inrichten in functie van het twnaannemingsbedrijf dat zij er exploiteerde, 

zonder zich te laten afremmen door de reglementering ter zake. Ook zij heeft haar eigen 

belangen boven het algemeen belang gesteld en handelde vanuit het verwerpelijk idee dat 

aan de handhaving van bouwinbreuken toch geen gevolg zou worden gegeven . 

Verder zal deze beklaagde worden vrijgesproken voor alle feiten die geen betrekking hebben 

op de exploitatie van het tuinaannemingsbedrijf, dit is voor de feiten onder 

tenlasteleggingen 1.b), 1.c) en 1.d), zodat met deze feiten geen rekening wordt gehouden bij 

het onderzoek van de verjaring. 

Ook de aan beklaagde ten laste gelegde feiten met inbegrip 

van deze die door haar niet van verjaring worden verdacht, zijn, in zoverre bewezen, 

onderling dus niet gescheiden door een tijdsverloop dat langer 1s dan de toepasselijke 

verjaringstermiJn van vijf Jaar. 

Uit al het voorgaande volgt dat de verjaring van de strafvordering voor al deze feiten samen 

pas begint te lopen vanaf het laatst gepleegde feit, meer bepaald 12 februari 2018 als zijnde 

de datum van het laatste feit dat behoort tot het gewoontemisdriJf onder tenlastelegging 111. 

De verjaring van de strafvordering werd binnen de oorspronkelijke verjaringstermiJn het 

laatst nuttig gestuit in de zin van artikel 22, eerste lid, Voorafgaande Titel van het Wetboek 

van Strafvordering door de behandeling van de zaak ten gronde en het in beraad nemen van 

de zaak ter terechtzitting van 21 december 2022. 

Derhalve is ook ten aanzien van beklaagde 

de vervolgde feit en de verJaring ingetreden. 

voor geen van 
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5.3. M et betrekking tot het verzoek tot het horen van getuigen 

De beklaagden verzoeken in rand nummer 70 van hun laatste conclusie om 'de gemeente' als 

getuige te horen. 

Het hof gaat niet 1n op dit onnauwkeurig verzoek tot het horen van getuigen à décharge. De 

beklaagden hebben noch het verzoek zelf, noch de relevantie daarvan voor het voorwerp 

van de beschuld1g1ng voldoende onderbouwd. 

Zij maken niet aannemelijk op welke wiJze de gevraagde onderzoeksmaatregel enige 

weerslag zou kunnen hebben op de beoordeling van deze zaak door het hof, rekening 

houdend met de concrete omstandigheden van de zaak. 

5.4. Met betrekking tot beweerde verklaringen van beklaagde en 

De beklaagden verwijzen in hun laatste conclusie naar beweerde verklaringen van beklaagde 

die zouden zijn geuit naar aanleiding van de controle 

door de stedenbouwkundige inspecteur op 16 oktober 2015 en die door deze laatste werden 

opgenomen in zijn aanvankel ijk proces-verbaal (zie achterzi1de stuk 11 strafdossier). 

Zij betwisten dat ziJ deze beweerde verklaringen zouden hebben geuit, in het bijzonder waar 

het gaat om het bewust gebruik van minderwaardige materialen in functie van een 

gebeurlijke toekomstige afbraak. 

Het hof houdt bij de beoordeling van deze zaak geen rekening met de beweerde 

verklaringen, die werden afgelegd zonder dat de beklaagde of zijn echtgenote in kennis 

waren gesteld van de rechten waarover zij beschikten 1n het kader van de 'Salduz'

reglementering zoals vervat in artikel 47bis, § 2, Wetboek van Strafvordering. 

6. Beoordeling op strafrechtelijk gebied - met betrekking tot de schuld 

6.1. Tenlastelegging 1.a) 

Deze tenlastelegging heeft betrekking op het verharden van het grootste deel van het 

perceel door het aanbrengen van betonnen platen op de bodem. 
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Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van beide beklaagden aan het feit onder deze tenlastelegging bewezen. 

Deze handeling kaderde binnen de exploitatie van het tuinaannemingsbedrijf ter plaatse. 

Beklaagde gaf tijdens zijn verhoor van 22 februari 2016 aan dat hij in 2009 

een achterliggend perceel had aangekocht (uit de patrimoniumdocumentatie blijkt dat hij 

samen met ziJn echtgenote enkel het vruchtgebruik verwierf, zie stuk 78 strafdossier), 

waarop hij vanaf 2010 verhardingen had aangebracht om het voor de vrachtwagens mogelijk 

te maken te draaien en om er materiaal en materieel op te slaan. De beklaagde verklaarde 

dat hij de grond had afgedekt met folie en vervolgens met platen en grind en dat de 

verharding was aangebracht over het volledige perceel tot aan de straatkant. 

In hun laatste conclusie op blz. 44 stellen de beklaagden dat zij meenden dat deze handeling 

vrijgesteld was van vergunning omdat de verhardingen strikt noodzakelijk waren om 

toegang te verkrijgen tot het terrein en de constructies erop. 

Deze visie is niet correct. Uit het fotodossier blijkt dat de door de beklaagden aangebrachte 

verhard ing geen strikt noodzakelijke toegang tot of oprit naar het gebouw of de gebouwen 

betreft. Bovendien 1s bij toepassing van artikel 5.3 van het Besluit van de Vlaamse Regering 

van 16 Juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen 

omgevingsvergunning nodig Is (verder het Vrijstellingsbesluit) in agrarisch gebied steeds een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig voor het plaatsen van 

constructies die gebouwen of verhardingen betreffen. 

De door de beklaagden gestelde handeling is derhalve vergunningsplicht1g, terwijl op grond 

van het strafdossier vaststaat dat de beklaagden er nooit een stedenbouwkundige 

vergunning voor hebben aangevraagd of verkregen. 

6.2. Tenlastelegging l.b) 

Deze tenlastelegging heeft betrekking op de uitbreiding van stallingen voor paarden tot 15,5 

x 8,5m en 15 x 6m. 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van beklaagde aan het feit onder deze tenlastelegging 

bewezen. 
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Beklaagde heeft geen uitstaans met dit feit en dient te 

worden vrijgesproken. De geviseerde handeling kaderde niet binnen de exploitatie van het 

tuinaannemingsbedriJf ter plaatse, maar had enkel en alleen betrekking op de paardenhobby 

van beklaagde en de bedoelde constructie werd uitsluitend daarvoor 

opgericht. Het feit dat het statutair doel van inmiddels 

werd uitgebreid met enkele activiteiten die gerelateerd zijn aan paarden (onder andere het 

fokken en kweken van paarden en de explo1tat1e van een manège) doet hieraan geen 

afbreuk. Deze uitbreiding dateert pas van 2022 en dus van ruim na de thans te beoordelen 

feiten. 

Daarenboven blijkt uit de patrimoniumdocumentatie dat het perceel waarop deze handeling 

werd verricht geen eigendom van de vennootschap is (zie stuk 78 strafdossier), zodat er ook 

geen sprake kan ziJn van het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat het bedoeld 

oprichtingsmisdrijf wordt gepleegd in de zin van artikel 6.2.1, eerste lid, 7°, VCRO. 

Uit zijn verhoor van 22 februari 2016 blljkt dat beklaagde voor het comfort 

van zijn dieren de paardenstalling heeft uitgebreid tot het stalgebouw dat door de 

stedenbouwkundig inspecteur werd omschreven in het aanvankelijk proces-verbaal (zie stuk 

11 strafdossier). 

Beklaagde beroept zich op blz. 44 van zijn laatste conclusie op artikel 3.1, 

2° van het Vrijstellingsbesluit, dat met betrekking tot andere gebouwen dan woningen 

bepaalt dat een omgevingsvergunning niet nodig is voor stedenbouwkundige handelingen 

zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, 

achtergevels en daken. 

Deze visie kan niet gevolgd worden: uit een vergelijking van de opeenvolgende luchtfoto's 

blljkt dat de uitbreiding van de stallingen onmiskenbaar gepaard ging met wijzigingen van 

het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken. Waar op de luchtfoto van 1 

augustus 2009 nog enkel de oorspronkelljke stal met bruinkleurig dak te zien is (stuk 46 

strafdossier), kan op de luchtfoto die bij aanvang van het onderzoek door de 

stedenbouwkundig inspecteur werd gevoegd (stuk 1 strafdossier) immers worden 

vastgesteld dat deze sta l met onder meer een schijnbaar blauwkleurig dak werd uitgebreid 

tot een volume van 15 x 6m en dat er een constructie tegen werd geplaatst met een 

schijnbaar gestreept dak van 15,5 x 8,Sm. 
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Het optrekken of plaatsen van deze bijkomende constructies was vergunningspllchtig, terwijl 

uit het strafdossier blijkt dat beklaagde :!r nooit een stedenbouwkundige 

vergunning voor heeft aangevraagd of verkregen. 

6.3. Tenlastelegging 1.c) 

Deze tenlastelegging heeft betrekking op het aanleggen van een paardenpiste. 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van beklaagde aan het feit onder deze tenlastelegging 

bewezen gebleven. 

Beklaagde heeft ook met dit feit geen uitstaans en dient te 

worden vrijgesproken om dezelfde reden als hierboven vermeld voor tenlastelegging 1.b). 

Beklaagde Jerklaarde tijdens zijn verhoor van 22 februari 2016 dat hij in 

de loop van 2013 op een perceel in agrarisch gebied de bedoelde paardenpiste had 

aangelegd zonder daartoe een stedenbouwkundige vergunning te hebben aangevraagd. 

De beklaagde stelt op blz. 45 van zijn laatste conclusie dat de aanleg van de paardenpiste 

hier niet vergunn1ngsplrchtig was, omdat zij niet gepaard ging met een aanmerkelijke 

wijziging van het relièf van de bodem, noch met een wijziging van de aard en de functie van 

het terrein, zoals vereist door artikel 4.2.1, 4°, VCRO. 

Nochtans stelde de stedenbouwkundig inspecteur op 16 oktober 2015 vast dat een gedeelte 

van het perceel in agrarisch gebied volledig was afgedekt met zand en dat er in het midden 

een aanzienlijke hoeveelheid zand lag, zoals ook blijkt uit diens fotodossier {in het bijzonder 

foto 42, z,e achterziJde stuk 6 strafdossier). Op het ogenblik van deze vaststelling zou de 

helft van de oorspronkelijke hoeveelheid zand alweer zijn afgevoerd om te worden gebruikt 

bij tuinbouwprojecten. 

Beklaagde ,prak tijdens zijn verhoor van 22 februari 2016 van de aanvoer 

van 80m3 zuiver zand (20 x 40m, 10cm dikte), met daarnaast nog eens extra zand van een 

lokaal beachvolleybalevenement. 
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Het hof leidt uit dit alles af dat bij de aanleg van de paardenpiste in 2013 de bodem 

plaatselijk werd aangevuld en opgehoogd met zand, waardoor het reliëf van de bodem 

aanmerkelijk werd gewijzigd en minstens ook de aard van het terrein werd gewijzigd (anders 

dan door de beklaagde in Zijn conclusie wordt gesteld vereist artikel 4.2.1, 4°, VCRO een 

wijziging van de aard of de functie van het terrein, niet van beide tegelijk. Dat op het 

bedoeld deel van het perceel ook voordien al paarden zouden hebben rondgelopen, is dus 

niet relevant). 

Bovendien was de aanleg van de paardenpiste in dit geval zeker vergunningsplichtig, nu uit 

het strafdossier blijkt dat zij gepaard ging met het plaatsen van een afsluiting en van twee 

verl1chtingspylonen. 

Beklaagde betwist niet dat hij voor de onder deze tenlastelegging 

bedoelde handelingen nooit een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning heeft 

verkregen. 

De in deze tenlastelegging voorziene incriminat1eperiode wordt bevestigd door de gegevens 

van het strafdossier. Het bewezen verklaard misdrijf betreft een aflopend misdrijf, zodat de 

bewering dat de paardenpiste inmiddels zou zijn verwijderd, geen invloed heeft op de 

schuldbeoordeling van de beklaagde. 

6.4. Tenlastelegging l.d) 

De stedenbouwkundig inspecteur stelde op 16 oktober 2015 vast dat tegen de rechter 

zijgevel van het gebouw een houten afdak was gebouwd waaronder twee voertuigen 

geparkeerd konden worden, zoals ook blijkt uit het fotodossier (in het bijzorider foto 14, zie 

achterzijde stuk 8 strafdossier). 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van beide beklaagden aan het feit onder deze tenlastelegging niet bewezen 

gebleven. 

Beklaagde heeft geen uitstaans met dit fe it, nu de 

geviseerde handeling niet kaderde in de exploitatie van het tuinaannemingsbedrijf ter 

plaatse. 
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De stelling van de beklaagde dat deze handeling enkel en alleen betrekking had op een 

u1tbre1ding van het privatief gebruikt gedeelte van de woning van beklaagde 

is niet van alle geloofwaardigheid ontbloot, terwij l het tegenbewijs ervan niet wordt 

geleverd. Bovendien blijkt uit de patrimoniumdocumentatie dat het gebouw waaraan deze 

handeling werd verricht geen eigendom van de vennootschap is (zie stuk 78 strafdossier), 

zodat er ook geen sprake kan zijn van het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat het 

bedoeld oprichtingsmisdrijf wordt gepleegd in de zin van artikel 6.2.1, eerste lid, 7°, VCRO. 

Beklaagde verklaarde tijdens het vooronderzoek dat hij in 2013 een brief 

aan de gemeente had geschreven waarin hij deze werken had aangekondigd, maar dat hij 

daarop geen reactie had gekregen zodat hij er van uitging dat deze melding voldoende was 

geweest. Hij beroept zich op onoverwinnelijke rechtsdwaling. 

Uit stuk 22 van het stukkenbundel van de beklaagden blijkt dat beklaagde 

inderdaad in eigen naam een brief, gedateerd op 31 mei 2013, heeft gericht aan het college 

van burgemeester en schepenen van met opgave van de referte 'meldmg 

of indien nodig aanvraag voor het bouwen van een afdak'. Hij gaf daarin aan dat hij een 

afdak wilde plaatsen aan de zuidkant van zijn woning, beschreef het bouwplan, gaf 

nauwkeurig de afmetingen en materiaalkeuze aan en voegde een schets toe. Hij eindigde 

met de melding " WIJ zijn van mening dat er voor deze kleine constructie, vastgemaakt aan de 

gevel van het huis, geen bouwvergunning nodig is en een melding volstaat. Indien toch een 

bouwvergunning nodig zou zijn, zou u dan deze brief als aanvraag willen behandelen". 

Op deze brief kwam volgens de beklaagde geen antwoord. Hij legt thans wel een e-mail voor 

van zijnde de voormalige stedenbouwkundig ambtenaar van 

die bevestigt dat deze vraag hem door de beklaagde was voorgelegd en dat hij daarop 

had geantwoord dat een afdak naast de bestaande woning voor hem geen enkel probleem 

was (stuk 21 van het stukkenbundel van de beklaagden). 

Bij rechtsdwaling, hetgeen een verkeerde voorstelling of een misvatting over de 

toepasselijke rechtsregels veronderstelt, heeft de dader zich vergist wat betreft de 

wederrechteliJkheid van zijn gedraging. De dwaling moet onoverwinnelijk zijn, hetgeen 

inhoudt dat de dader moet hebben gehandeld als ieder redelijk en voorzichtig persoon in 

dezelfde omstandigheden. De dwaling moet een gevolg ziJn van een oorzaak vreemd aan de 

dader, die hem bovendien niet kan worden toegerekend. 
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Toegepast op deze zaak stelt het hof vast dat de beklaagde niet is tekortgeschoten in zijn 

informatie- of onderzoeksverplichting. Hij heeft de nodige inspanningen gedaan om de juiste 

draagwijdte van de toepasselij ke reglementering, gekenmerkt door een hoge techniciteit, te 

kennen. Hij heeft voorafgaandelijk bij de bevoegde overheid geinformeerd, waarbij uit het 

strafdossier blijkt dat hij alle dienstige elementen correct aan die overheid heeft 

meegedeeld, en heeft naar de verkregen inlichtingen gehandeld. Op vraag van de beklaagde 

werd hem te kennen gegeven dat hij het afdak mocht plaatsen zonder voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning, waardoor hij werd misleid omtrent het vergunningsplichtig 

karakter van die handeling. Het onwettig karakter van deze informatie was niet manifest, In 

die zin dat niet ieder bedachtzaam en voorzichtig persoon dit had moeten opmerken. 

In dit verband verwijst het hof bijkomend op het feit dat de gemeente Lint blijkbaar een 

lange traditie had om creat ief om te springen met vergunningsaanvragen. Uit de door de 

beklaagde neergelegde stukken blijkt dat het college van burgemeester en schepenen te 

regelmatig 'toelatingen' tot het verrichten van vergunn ingsplichtige bouwwerken afleverde, 

waarbij het er al le schijn van heeft dat de vergunningsprocedure niet reglementair werd 

doorlopen. 

In deze omstandigheden is het niet aan de beklaagde toerekenbaar dat hij zich heeft vergist 

omtrent de wederrechtel ij kheid van zijn gedraging. De beklaagde heeft gehandeld als ieder 

redelijk en normaal voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Hij 

wist niet dat hij strafbaar handelde en was te goeder trouw. 

De wederrechtelijke gedraging van de beklaagde is dan ook verschoonbaar omdat zij werd 

gepleegd onder invloed van een onoverwinnelijke dwaling. Zijn schuld is bijgevolg 

uitgesloten, zodat hij dient te worden vrijgesproken. 

6.5. Tenlastelegging l.e) 

Deze tenlastelegging heeft betrekking op het aanleggen van een parking van 132m2 aan de 

overzijde van de won ing. Uit de vaststel lingen van de stedenbouwkundig inspecteur blijkt 

dat het daarbij gaat om een parking op het naastgelegen perceel 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van beide beklaagden aan het feit onder deze tenlastelegging bewezen gebleven. 
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De stedenbouwkundig inspecteur stelde op 16 oktober 2015 vast dat op het perceel 

een parkeerplaats voor een drietal voertuigen was aangelegd met betonnen tegels en ijzeren 

platen. De plaatsgesteldheid blijkt ook uit foto's die de stedenbouwkundig inspecteur op 1 

augustus 2016 nam (zie foto 2, achterzijde stuk 37 strafdossier}. 

Beklaagde gaf tijdens z1Jn verhoor van 22 februa ri 2016 aan dat hij deze 

parking het jaar voordien had aangelegd en dat deze diende om een drietal wagens van het 

personeel te st allen. 

Deze handeling kaderde binnen de exploitatie van het tuinaannemingsbedrijf ter plaatse. 

De stell ing van de beklaagden dat de parking werd aangelegd op uitdrukkelijke vraag van de 

gemeente, omdat hun vrachtwagens de parking van het kerkhof hinderden, betreft slechts 

een loutere bewering die door geen enkel ob1ectief bewijselement aannemelijk gemaakt 

wordt. Dat de beklaagden er van uitgingen dat er daarom geen vergunning nodig was, is dan 

ook ongeloofwaardig. 

De door de beklaagden gestelde handeling is vergunningsplichtig, terwijl uit het strafdossier 

blijkt dat zij er nooit een stedenbouwkundige vergunning voor hebben aangevraagd of 

verkregen. 

De in deze tenlastelegging voorziene incriminatieperiode wordt bevestigd door de gegevens 

van het strafdossier. Het bewezen verklaard misdrijf betreft een aflopend misdrijf, zodat de 

bewering dat de parking inmiddels zou zijn verwijderd zonder invloed is op de 

schuldbeoordeling van de beklaagden. 

6.6. Tenlastelegging l.f), beperkt tot de aanleg van een gracht 

Deze tenlastelegging heeft betrekking op het aanleggen van een gracht ten behoeve en in 

functie van het tumaannemingsbedrijf. 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van beide beklaagden aan het feit onder deze tenlastelegging niet bewezen. 

Een gracht is op zichzelf geen gebouw, bouwwerk, vaste inrichting of verharding en is 

derhalve geen constructie in de zin van artikel 4.1.1, 3°, VCRO. 
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Noch uit de vaststellingen van de stedenbouwkundig inspecteur, noch uit enig ander stuk 

van het strafdossier blijkt dat de aanleg van de hier bedoelde gracht gepaard ging met het 

plaatsen van een constructie zoals een overwelving of een inbuizing. 

De hier geviseerde handeling is derhalve niet vergunningsplichtig gesteld door de in de 

tenlastelegging vermelde bepaling van artikel 4.2.1, 1 °1 a) VCRO zodat er geen inbreuk op 

deze bepaling voorligt. 

Er is ook geen aanleiding om dit feit bewezen te verklaren onder de alternatieve kwalificatie 

van een inbreuk op artikel 4.2.1, 4°, VCRO (aanmerkelijk wijzigen van het relief van de 

bodem), nu deze inbreuk slechts strafrechtelijk beteugelbaar is biJ een wijziging van de aard 

of de functie van het terrein, welke omstandigheid hier niet voorhanden is. 

De beklaagden dienen dus te worden vrijgesproken voor het feit onder deze tenlastelegging, 

onder welke kwalif1cat1e dan ook. 

6.7. Tenlasteleggingen Il en 111 

Onder tenlastelegging Il worden beide beklaagden vervolgd voor het gewoonlijk gebruiken, 

aanleggen of inrichten van de grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 

voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval, meer bepaald allerlei zaken in 

functie van het tu inaannemingsbednJf, zoals containers met oud ijzer, paletten met stenen, 

steenslag, afbraakmaterialen, bielzen, boomstammen, een plastieken reservoir, houten 

paletten, een metalen mazouttank, een graafmachine, aanhangwagens en allerlei soorten 

grond, dit alles in de periode van 1 januari 2011 tot 12 februari 2018. 

Onder t enlastelegging 111 worden beide beklaagden vervolgd voor het gewoonliJk gebruiken, 

aanleggen of inrichten van het perceel voor het parkeren van voertuigen, wagens of 

aanhangwagens, dit in de periode van 1 januari 2015 tot 12 februari 2018. 

Na nieuw onderzoek ter terechtz itting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van beide beklaagden aan de feiten onder deze tenlasteleggingen bewezen 

gebleven. 

De stedenbouwkundig inspecteur trof op 16 oktober 2015 op de door de beklaagden 

gebruikte gronden de onder tenlastelegging Il omschreven voertuigen, materialen, materieel 

en afval aan (zie stuk 11 stra fdossier). 
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Hij stelde toen tevens vast dat op het perceel met betonnen tegels en ijzeren platen 

een parkeerplaats voor een drietal voertuigen was aangelegd, hetgeen ook blijkt uit foto's 

die hij op 1 augustus 2016 nam, toen er daadwerkelijk dne voertuigen geparkeerd stonden 

(zie foto 2, achterzijde stuk 37 strafdossier). 

Beklaagde gaf tijdens zijn verhoor van 22 februari 2016 aan dat hij in 2009 

een achterliggend perceel had aangekocht (uit de patrimoniumdocumentatie blijkt dat hij 

samen met zijn echtgenote enkel het vruchtgebruik verwierf, zie stuk 78 strafdossier), 

waarop hij vanaf 2010 verhardingen had aangebracht over het volledige perceel tot aan de 

straatkant om het voor de vrachtwagens mogelijk te maken te draaien, maar ook om er 

materialen en materieel op te slaan. 

Wat de parking op perceel oetreft, verklaarde hij dat hij deze het jaar voordien (2015) 

had aangelegd en dat deze diende om een drietal wagens van het personeel te stallen. 

Beide handelingen kaderden binnen de exploitatie van het tuinaannemingsbedrijf ter 

plaatse. 

Krachtens de artikelen 4.2.1, 5°, a) en 6.2.1, eerste lid, 1°, VCRO is strafbaar het gewoonlijk 

gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of 

afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval zonder een 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. 

Krachtens de artikelen 4.2.1, 5°, b) en 6.2.1, eerste lid, 1 °, VCRO is strafbaar het gewoonlijk 

gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens 

of aanhangwagens zonder een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. 

Met gewoonlijk gebruik beoogt de decreetgever een gebruik van de grond met een zekere 

regelmaat over een zekere periode. Het misdrijf bestaat van zodra door meerdere 

handelingen van gebruik zonder dat daartoe de nodige vergunning was verkregen, het 

gewoonl ijk gebruik ontstaat, wat de rechter onaantastbaar in feite beoordeelt. Vervolgens 

blijft het misdrijf bestaan zolang er met een zekere regelmaat positieve daden van opslag 

worden gesteld. Dit misdrijf is derha lve geen aflopend misdrij f, waarbij de strafbaarheid 

volgt uit een eenmalige gedraging, maar een gewoontemisdrijf (vergelijk Cass. 8 december 

2020, 
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Wat tenlastelegging Il betreft, tonen de hoger vermelde bewijselementen aan dat de beide 

beklaagden gedurende de volledige incriminatieperiode de gronden aanhoudend (en dus 

gewoonlijk) gebruikt hebben voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of 

van allerlei materialen, materieel of afval, zonder dat zij daartoe over een voorafgaande 

vergunn ing beschikten, hetgeen een inbreuk vormt op het vermeld artikel 4.2.1, s•, a), 

VCRO. 

Uit het verhoor van beklaagde volgt dat deze opslag door de jaren heen 

aangroeide tot de grote omvang op het ogenblik van de vaststellingen, dewelke ook blijkt uit 

het fotodoss1er van de stedenbouwkundig inspecteur. 

Uit dat verhoor alsook uit diverse luchtfoto's in het strafdossier blij kt ook dat het gewoonlijk 

gebruik uiterlijk aanving op 1 Januari 2011 en dat er minstens tot 12 februari 2018 met een 

zekere regelmaat positieve daden van opslag werden gesteld, waardoor het misdrijf 

minstens tot dan bleef voortduren. Gedurende deze gehele periode bleef het perceel ook 

aangelegd of ingericht voor de bedoelde opslag. 

Wat tenlastelegging III betreft, tonen de hoger vermelde bewijselementen aan dat de beide 

beklaagden gedurende de volledige incnminatieperiode het perceel aanhoudend (en 

dus gewoonliJk) hebben gebruikt, aangelegd of ingericht voor het parkeren van voertuigen 

zonder dat zij daartoe over een voorafgaande vergunning beschikten, hetgeen een inbreuk 

vormt op het vermeld artikel 4.2. 1, 5°, b), VCRO. 

Uit het verhoor van beklaagde en uit de ter zitting verkregen inlichtingen 

blijkt dat het onder meer ging om voertuigen die toebehoorden aan het personeel van het 

tuinaannemingsbedriJf van beklaagde 

Uit dat verhoor alsook uit diverse luchtfoto's in het strafdossier blijkt ook dat het gewoonlijk 

gebruik uiterlijk aanving op 1 januari 2015 en dat er minstens tot 12 februari 2018 met een 

zekere regelmaat positieve daden van het parkeren van voertuigen werden gesteld, 

waardoor het misdrijf minstens tot dan bleef voortduren. Gedurende deze gehele periode 

bleef het perceel ook aangelegd of ingericht voor het parkeren van voertuigen. 

6.8. Toerekenbaarheid van de misdrijven 

De bewezen verklaarde misdrijven onder tenlasteleggingen l.a), 1.e), Il en 111 zijn 

strafrechtelijk toerekenbaar aan beklaagde 
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De stel ling van beklaagde dat diverse feiten dateren van 

vóór haar oprichting is niet correct. Zij werd opgericht in 1987 en alle thans bewezen 

verklaarde feiten dateren van geru ime t ijd daarna. 

De inbreuken hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel van deze 

rechtspersoon en werden bovendien specifiek voor haar rekening begaan. Beklaagde 

maakt niet aannemelijk dat zij interne maatregelen heeft 

genomen om het wederrechtelijk handelen te controleren en te voorkomen. Het betreft een 

kleine rechtspersoon met een eenvoudige structuur, zodat er geen groot verschil bestaat 

tussen de mdividual iseerbare beslissingen van de natuurlijke persoon die namens haar 

optreedt of haar vertegenwoordigt en het corporatief handelen. Het gedrag en beleid van 

deze natuurliJke persoon is dermate determinerend dat ook in hoofde van de rechtspersoon 

het intentioneel element van de bewezen verklaarde misdrijven 1s komen vast te staan. 

De bewezen verklaarde misdrijven zijn zowel materieel als moreel aan de beklaagde 

toerekenbaar. De benoeming van deze beklaagde in de dagvaarding 

en in het bestreden vonnis als loutere 'gebruiker' is dan ook enigszins misleidend als het op 

de bewezen oprichtingsmisdnJven onder tenlastelegging I aankomt. 

Het door de beklaagden op blz. 35 van hun laatste conclusie aangehaald cassatiearrest van 

18 januari 2019 is niet van aard om het hof tot een ander besluit te brengen. Dit arrest 

houdt verband met het gebruik van een gebouw waarvan de functie zonder de daartoe 

vereiste vergunning werd gew1Jzigd, welke situatie hier niet voorligt. 

Daarnaast zijn deze inbreuken ook strafrechtelijk toerekenbaar aan beklaagde 

In zijn hoedanigheid van zaakvoerder was hij binnen de feitel ijke gezagsstructuur van de 

onderneming verantwoordelijk voor het naleven van de reglementering inzake ruimtelijke 

ordening en nam hij de beslissingen op dat gebied. 

Hij heeft binnen de onderneming de omstandigheden gecreëerd waarin de inbreuken 

werden gepleegd en handelde wetens en willens in strijd met de wettelijke voorschriften. Hij 

is hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk, nu de misdrijven zonder zijn tussenkomst niet 

hadden kunnen plaatsvinden. 
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De feiten onder tenlasteleggingen l.b) en l.c) zijn ten aanzien van de rechtspersoon niet 

bewezen verklaard en zijn uitsluitend strafrechtelijk toerekenbaar aan beklaagde 

6.9. Onoverwinnelijke rechtsdwaling 

In randnummers 69 tot en met 89 van hun laatste conclusie beroepen de beklaagden zich op 

onoverwinnelijke rechtsdwaling. 

Rechtsdwaling komt enkel in aanmerking voor een schulduitsluiting als zij onoverwinnelijk is. 

Hierbij dient aan de hand van de concrete elementen van de zaak te worden nagegaan of de 

beklaagden hebben gehandeld zoals ieder normaal, voorzichtig en redelijk persoon in 

dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan 

Hoger werd al geoordeeld dat de schuld van beklaagde aan het feit onder 

tenlastelegging 1.d) is uitgesloten wegens onoverwinnelijke dwaling. Deze omstandigheid is 

echter voor geen van beide beklaagden voorhanden voor wat de andere feiten betreft. 

Voor de hoger bewezen verklaarde tenlasteleggingen heeft de door de beklaagden vermelde 

systematiek van 'toelatingen' door het college van burgemeester en schepenen van 

geen enkele ro l gespeeld. 

De beklaagden hebben voor de daaronder begrepen vergunningsplichtige handelingen geen 

enkele aanvraag bij ingediend en maken niet aannemelijk dat zij daarvoor 

enige toestemming, goedkeuring, raadgeving of bijstand hebben verkregen of dat er eender 

welke affirmerende tussenkomst van de administratieve overheid is geweest. 

Dat beklaagde bij aanvang van zijn activiteit inzake tuinaanneming zulke 

toelatingen heeft verkregen voor het oprichten en uitbreiden van serres, die hij binnen de 

bedriJfsvoenng terecht als belangrijk bestempelt, geeft hem zeker niet het recht om bij de 

verdere uitbouw van die activiteit eigengereid op te treden en de wet naast zich neer te 

leggen. 
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Het gegeven dat het in het verleden niet zo nauw zou hebben genomen 

met de reglementering door in plaats van stedenbouwkundige vergunningen 'toelatingen' te 

verlenen voor het bouwen of afbreken van vergunningsplicht ige constructies, maakt geen 

onoverwinnelijke rechtsdwaling uit voor wat betreft de thans bewezen verklaarde 

inbreuken. Dit gegeven impliceert immers op geen enkele wijze dat de beklaagden ervan uit 

mochten gaan dat zij de onder de bewezen ten lasteleggingen begrepen handelingen 

mochten stellen zonder over een voorafgaande vergunning te beschikken. Rekening 

houdend met de door de beklaagden geschetste omstandigheden is dit niet het gedrag van 

een normaal, voorzichtig en redelijk persoon. 

De wetgeving 1s duidelijk en dient door iedereen te worden nageleefd. In het bijzonder rust 

op elke professionele ondernemer een eigen verantwoordelijkheid om de reglementering 

inzake ruimtel1Jke ordening te kennen en na te leven. 

Dat in de onmiddellijke nabijheid van de percelen van de beklaagden zelf 

gelijkaardige activiteiten zou hebben uitgevoerd of nog steeds zou uitvoeren is een loutere 

bewering die, zelfs als zij voor waar wordt aangenomen, niet het voorwerp van de huidige 

strafvervolging uitmaakt en die op zichzelf ook geen weerslag kan hebben op de eigen 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de beklaagden en op hun schuldbeoordeling in 

deze zaak. 

7. Beoordeling op strafrechtelijk gebied - met betrekking tot de straf 

7.1. Toepassing van artikel 5, tweede lid Strafwetboek 

In de versie die van toepassing was op het ogenblik van de feiten voorzag het oude artikel 5, 

tweede lid Strafwetboek, bij een misdrijf dat werd gepleegd door zowel een rechtspersoon 

als een ge1dentificeerde natuurlijke persoon, in een strafu itsluitende verschoningsgrond ten 

behoeve van degene die de minst zware fout had begaan, weliswaar op voorwaarde dat de 

natuurlijke persoon het misdrijf niet wetens en willens had gepleegd. 

Deze 'decumulregeling' werd met inwerkingtreding van 30 juli 2018 opgeheven door de Wet 

van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwet boek en de voorafgaande titel van het 

Wetboek van Strafvordering wat de strafrechteliJke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen betreft. Aangezien deze opheffing de toestand verzwaart van degene die de 

lichtste fout heeft begaan omdat er nu wel steeds een cumulatieve veroordeling mogelijk is, 

mag zij bij toepassing van artikel 2 Strafwetboek niet retroactief worden toegepast. 
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Nu de ten laste gelegde feiten in dit geval dateren van voor 30 ju li 2018, kunnen de 

beklaagden zich in deze zaak nog beroepen op de oude regeling. 

Zoals vermeld was de strafuitsluitende verschoningsgrond evenwel slechts van toepassing 

voor zover de natuurlijke persoon de fout niet wetens en willens pleegde. Indien dit laatste 

wel het geval was, was de zwaarte van de fout niet doorslaggevend en konden de 

rechtspersoon en de natuurl1Jke persoon, ook onder de oude regeling, wel samen worden 

veroordeeld. 

Beklaagde had kennis van de schending van de reglementeringen met 

betrekking tot de ruimtelijke ordening en hij handelde bewust, vrijwillig en zonder dwang 

toen hij ervoor koos om de regels niet na te leven. Hij liet wetens en willen na de nodige 

beslissingen te nemen en maatregelen te treffen om de inbreuken te vermijden. 

De ge1dentificeerde natuurlijke persoon heeft de bewezen verklaarde inbreuken onder 

tenlasteleggingen 1.a), 1.e), Il en 111 wetens en willens gepleegd, zodat hij samen met de 

verantwoordelijke rechtspersoon kan worden veroordeeld. 

7 .2. Straftoemeting 

De beklaagden werpen in hun laatste conclusie in ondergeschikte orde op dat de duur van 

hun strafvervolging de redelijke termijn heeft overschreden, hetgeen volgens hen zou 

moeten resu lteren in een eenvoudige schuldigverklaring. 

Beklaagde was op 16 oktober 2015 aanwezig bij de eerste vaststellingen 

van de stedenbouwkundig inspecteur en werd door deze in kennis gesteld van de reden van 

zijn komst. De beklaagde wist vanaf dat ogenblik dat hij onder dreiging van een 

strafvervolging leefde. 

Het hof stelt in de fase van het vooronderzoek geen onverantwoorde periodes van stilstand 

vast. Na de controle van 16 oktober 2015 werd de beklaagde verhoord op 22 februari 2016 

en werden bijkomende vaststellingen gedaan op 1 augustus 2016. Op 17 november 2016 

vroeg de stedenbouwkundig inspecteur advies aan de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid over zijn herstelvordering. Dit advies werd verkregen op 9 januari 2017 

waarna de herstelvordering twee dagen later werd meegedeeld aan het Openbaar 

Ministerie. Op 31 maart 2017 werd een proces-verbaal opgesteld met de berekening van de 

beweerdeliJk door de beklaagden genoten vermogensvoordelen. 
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Het Openbaar Ministerie het nog bijkomend onderzoek door de lokale politie verrichten en 

vroeg de patrimoniumdocumentatie van de betrokken percelen en de strafregisters van 

beide beklaagden op, waarna de beklaagden op 9 mei 2018 werden gedagvaard voor de 

eerste rechter. 

De strafvervolging van de beklaagden in eerste aanleg kende geen enkele vertraging. Na 

conclusieterm1jnen werd het bestreden vonnis immers al gewezen op 5 november 2018. 

Tijdens de fase van de strafvervolging in hoger beroep zijn er wel periodes van stilstand 

geweest met een tijdsverloop van meer dan drie jaar tussen 4 december 2019, zijnde de 

datum waarop de zaak na het verstrijken van conclusietermijnen voor het eerst voor 

behandeling ten gronde werd vastgesteld en 21 december 2022, zijnde de zitting waarop de 

zaak daadwerkelijk ten gronde werd behandeld. Tussen deze data werd de zaak zeven maal 

uitgesteld, waarbij vast te stellen 1s dat dit slechts éénmaal gebeurde op verzoek van de 

verdediging. 

Dit hiaat houdt een stilstand van het gerechtelijk apparaat in die voor het overgrote deel 

buiten de verantwoordelijkheid van de beklaagden ligt. 

De duur van de strafvervo lging heeft dan ook de redelijke termijn overschreden, zonder dat 

het tijdsverloop sinds de feiten ertoe heeft geleid dat bewijsmateriaal verloren is gegaan of 

dat de beklaagden gehinderd zouden geweest zijn in zijn mogelijkheid om tegenspraak te 

voeren over het bewijsmateriaal. 

De overschrijding is niet van die ernst dat zij slechts kan geremedieerd worden door een 

eenvoudige schuldigverklaring. Er zal rekening mee gehouden worden bij de st raftoemeting 

door aan de beklaagden een straf op te leggen die reèel en meetbaar lager is dan de straf die 

zou worden opgelegd bij niet-overschrijding. 

De lastens beklaagde bewezen verklaarde fe iten onder ten lasteleggingen 

l.a), l.b), l.c), 1.e), Il en 111 waren voor hem de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 

een zelfde misdadig opzet, zodat ten aanzien van hem slechts één straf dient te worden 

uitgesproken, namelijk de zwaarste. 

De lastens beklaagde bewezen verklaarde feiten onder 

t enlasteleggingen l.a), 1.e), Il en 111 waren voor haar de opeenvolgende en voortgezette 

uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zodat ten aanzien van haar slechts één straf dient 

te worden uitgesproken, namelijk de zwaarste. 
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Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoonlijkheid van beklaagde 

de rechtspersoonlijkheld van beklaagde 

gunstig strafrechtelijk verleden; 

en zijn blanco strafregister; 

en haar 

de omstandigheden, de aard en de ernst van de feiten, die blijk geven van een gebrek 

aan respect voor de reglementering die onze ruimtelijke ordening regelt. Zoals hoger 

vermeld hebben de beide beklaagden hun eigen belang gesteld boven het algemeen 

belang dat de gemeenschap heeft bij een goede ruimtelijke ordening; 

de hoger vastgestelde overschrijd ing van de redelijke termijn. 

Het hof gaat niet in op het ondergeschikt verzoek van de beklaagden om hen de gunst van 

de opschorting te verlenen, hetgeen hen onvoldoende zou wijzen op hun maatschappelijke 

beperkingen en verplichtingen, en een onvoldoende en ongepaste reactie naar hun persoon 

zou uitmaken, gelet op de aard en ernst van de feiten. De beklaagden maken ook niet 

aannemelijk dat de hierna volgende veroordeling hen sociaal zou declasseren of hun 

reclassering in buitenproportionele mate in het gedrang zou brengen. 

Reken ing houdend met deze omstandigheden legt het hof aan elke beklaagde een geldboete 

op van 500,00 euro, door verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 4.000,00 euro, 

dewelke de beklaagden er van moet weerhouden om in de toekomst nog dergelijke laakbare 

handelingen te stellen. Voor beklaagde wordt een vervangende 

gevangenisstraf van negentig dagen voorzien, die aangepast 1s aan de omvang van de 

opgelegde geldboete. 

Ingeval de zaak zou zijn afgehandeld binnen een redelijke termijn, zou het hof voor de beide 

beklaagden tot een hogere geldboete besloten hebben. 

Beklaagde is vroeger nog niet veroordeeld geweest tot een criminele straf 

of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige 

straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek. 

Beklaagde is vroeger nog niet veroordeeld geweest tot een 

geldboete van 24.000,00 euro of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen 

wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek. Voor de opgelegde geldboeten wordt 

uitstel van tenuitvoerlegging verleend ten belope van de helft, om de beklaagden in de 

toekomst verder te ontraden zich aan dergeliJke feiten schuldig te maken en hen ertoe aan 

te zetten de reglementering inzake ru imtel ij ke ordening stipt te respecteren. 
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Dit uitstel en de proeftermijn van drie Jaar moeten een maximale preventieve werking van 

de uitgestelde straffen waarborgen. 

Verder werden beide beklaagden door de eerste rechter terecht veroordeeld tot betaling 

van een bijdrage aan het slachtofferfonds, een bijdrage aan het begrotingsfonds voor 

juridische tweedelljnsbijstand en een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. 

Deze laatste bijdrage en vergoeding dienen weliswaar te worden getndexeerd zoals verder 

bepaald. 

7 .3. Met betrekking tot de verbeurdverklaring 

Voor de eerste rechter vorderde het Openbaar M inisterie op grond van de artikelen 42, 3° 

en 43b1s Strafwetboek schriftelijk de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die de 

beklaagden uit de bewezen verklaarde misdrijven hadden genoten. Deze werden begroot op 

een bedrag van 232.500,00 euro, voortvloeiend uit de feiten onder ten lasteleggingen l.a), 

1.d), l.e), l.f), Il en 111 en op een bedrag van 5.152,00 euro, voortvloeiend uit de feiten onder 

tenlasteleggingen l.b) en 1.c). De gevorderde verbeurdverklaring is facultatief. 

De eerste rechter wees deze vordering integraal af omwille van de omstandigheden van de 

zaak, de onduidelijkheden met betrekking tot de oprichtingsperiode van de wederrechtelijke 

constructies, briefwisseling met de gemeente Lint en het tijdsverloop sedert de aanvang der 

feiten. 

Deze beslissing wordt door het Openbaar M1nistene bestreden. 

De vordering tot verbeurdverklaring is in ieder geval ongegrond in zoverre zij betrekking 

heeft op vermogensvoordelen die beweerdelijk ziJn voortgekomen uit de feiten sub 

tenlastelegging l.f). De eerste rechter heeft voor alle onder deze tenlastelegging begrepen 

constructies, met uit zondering van de gracht, definitief besloten tot het verval van de 

stra fvordering wegens verjaring. Wat de gracht betreft, spreekt het hof beide beklaagden 

vrij. 

De vordering tot verbeurdverklaring 1s tevens ongegrond tn zoverre zij betrekking heeft op 

vermogensvoordelen die beweerdelijk zijn voortgekomen uit de feiten sub tenlastelegging 

l.d), waarvoor de beide beklaagden worden vrijgesproken. 
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7.3.1. Ten aanzien van beklaagde 

Ten aanzien van deze beklaagde Is de vordering tot verbeurdverklaring ook ongegrond in 

zoverre deze betrekking heeft op vermogensvoordelen die beweerdelijk zijn voortgekomen 

uit de feiten onder tenlastelegging 1.b) en 1.c), waarvoor zij wordt vrijgesproken. 

De bewezen verklaarde feiten onder tenlasteleggingen l.a), l.e), Il en 111 hebben voor 

beklaagde illegale vermogensvoordelen opgeleverd, in die 

zin dat in het kader van haar bedriJfsvoering wederrechtelijk de onder tenlasteleggingen 1.a) 

en l.e) bedoelde constructies werden opgericht en het onder tenlasteleggingen Il en 111 

bedoeld gewoonl ijk gebruik werd gemaakt, teneinde de inkomsten uit haar economische 

activiteit ter plaatse te verhogen. Het is maatschappelij k onaanvaardbaar dat de beklaagde 

in het bezit zou blijven van de illegale opbrengsten van deze misdrijven, onder meer omdat 

zij op die wijze oneerlijke concurrentie voert ten aanzien van haar concurrenten die zich we l 

aan de regels houden. 

De raming van het Openbaar Ministerie is gebaseerd op de huurprijs van units of magazijnen 

in een bedrijvenpark in de omgeving van ;ndien de beklaagde vanaf de vaststell ingen in 

oktober 2015 tot april 2018 voor haar bedrijfsvoering een oppervlakte van 1.500m2 aan 5 

euro/m 2 had gehuurd, had dit haar 232.500,00 euro gekost. 

Deze raming, die uitgaat van de premisse dat beklaagde ter 

plaatse geen bedrij fsactiviteit had mogen ontwikkelen en dat zij haar onderneming had 

moeten herlokaliseren om legaal inkomsten te kunnen genereren, kan niet gevolgd worden. 

De strafvordering voor de onder tenlastelegging l.f) begrepen const ructies, met uitzondering 

van de gracht, is vervallen door verjaring. Uit het strafdossier blijkt trouwens dat de 

oprichting van een belangrijk deel van deze constructies, die op heden nog altijd de basis 

vormen voor het tuinaannemingsbedrijf ter plaatse, destijds werd 'toegelaten' door het 

college van burgemeester en schepenen van Het gebruik van die 

constructies voor de bedoelde activiteit heeft derhalve geen wederrechtel ij ke 

vermogensvoordelen opgeleverd. 

De beklaagde Is evenwel in de fout gegaan door met het oog op de verdere ontplooiing van 

haar bedrijfsactiviteit door de jaren zonder voorafgaande vergunning bijkomende 

constructies op te richten (tenlasteleggingen 1.a) en l.e)) en haar gronden in te richten en te 

gebruiken voor een vergunningsplichtig doel (tenlasteleggingen Il en 111). 
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Door de hiermee gepaard gaande schaalvergroting heeft de beklaagde bijkomende 

inkomsten kunnen genereren en haar financiële posIt1e kunnen versterken. Anders dan de 

beklaagde in haar laatste conclusie voorhoudt, wordt dit niet tegengesproken door de 

boekhoudkundige stukken die zij bijbrengt. Uit de overgedragen winst in de jaarrekening 

voor het boekjaar 2018 kan niets worden afgeleid met betrekking tot haar fina nciele positie 

over de gehele incriminatieperiodes. 

De vermogensvoordelen die daardoor zijn gegenereerd kunnen niet op een andere wijze dan 

naar redelijkheid en b1llijkhe1d worden geraamd. Rekening houdend met de gegevens van 

het voorliggend strafdossier, met de neergelegde stukken en de ter zitting verkregen 

inlichtingen en teneinde haar geen onredelijk zware straf op te leggen begroot het hof de 

door uit deze misdrijven genoten vermogensvoordelen 

forfaitair op een bedrag van 15.000,00 euro 

De verkregen vermogensvoordelen konden niet worden gevonden in het vermogen van deze 

beklaagde, zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op de geldwaarde die ermee 

overeenstemt. 

7 .3.2. Ten aanzien van beklaagde 

De bewezen feiten onder tenlasteleggingen 1.b) en l.c) hebben voor beklaagde 

illegale vermogensvoordelen opgeleverd, in die zin dat hij wederrechtelijk de 

daaronder bedoelde constructies heeft opgericht en er jarenlang gebruik van heeft kunnen 

maken, waardoor hij zijn financ1ele positie heeft kunnen versterken door te besparen op 

kosten om Zijn paardenhobby elders op legale wijze uit te oefenen. Het is maatschappelijk 

onaanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou blijven van de illegale opbrengsten van 

deze misdrijven. 

Voor deze misdrijven 1s de raming van het Openbaar Ministerie gebaseerd op de huurprijs 

van een vergelijkbare paardenpiste in de omgeving van Indien de beklaagde vanaf de 

ingebruikneming in 2013 tot april 2018 een paardenpiste met een oppervlakte van 1.150m2 

aan 0,07 euro/m2 had gehuurd, had hem dit 5.152,00 euro gekost. 

Het hof volgt deze wijze van berekening. Het fe it dat de beklaagde aannemelijk maakt dat op 

de betreffende weide al paarden liepen voor de aanleg van de paardenpiste, doet hieraan 

geen afbreuk. 
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De beklaagde zag in 2013 de noodzaak om een piste voor zijn paarden aan te leggen en 

heeft dit wederrechtelijk gedaan zonder voorafgaande vergunning, waardoor hij de kosten 

van huur van een paardenpiste op een andere plaats heeft uitgespaard. 

Teneinde aan de beklaagde geen onredelijk zware straf op te leggen, beslist het hof evenwel 

om het bedrag van de wederrechtelijk genoten vermogensvoordelen te verminderen tot 

1.000,00 euro. 

Deze vermogensvoordelen konden niet worden gevonden in het vermogen van beklaagde 

zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op de geldwaarde die 

ermee overeenstemt. 

8. Beoordeling van de herstelvordering 

8.1. In zoverre geënt op de feiten onder tenlastelegging 1.f), behalve de gracht 

De herstelvordering is een maatregel van burgerlijke aard die tot de strafvordering behoort, 

zodat ziJ conform artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering niet 

verjaart vóór de strafvordering. 

De herstelvordering geldt als een accessorium van de strafvordering, hetgeen impliceert dat 

de strafrechter slechts kennis kan nemen van een op een misdrijf gegronde herstelvordering 

indien voor dat misdrijf de strafvordering samen met of voorafgaand aan de 

herstelvordering op ontvankelijke wijze bij het vonnisgerecht is aanhangig gemaakt. Indien 

de strafrechter vaststelt dat voor dit misdrijf de strafvordering is vervallen, kan hij slechts 

van de op dat misdrijf gegronde herstelvordering kennis nemen, indien op het ogenblik van 

de aanhang1gmaking van de herstelvordering de strafvordering nog niet was vervallen 

(vergelijk Cass. 29 januari 2013, 

De eerste rechter heeft definitief de verjaring van de strafvordering vastgesteld voor wat 

betreft de feiten onder tenlastelegging 1. f) in zoverre betrekking hebbend op de garages en 

berging aan de rechterzijde over een oppervlakte van 143m2 (1978-1979), de serre van 

390m2 als magazijn (1987), de serre van 264m2 rechts achteraan (1995), de bergingen van 

42m2, van 70m2 en van 182m2 (2000) en de bergplaatsen van 85m2 en van 90m2 (1996). 
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De herstelvordering, die voor een groot deel geënt is op de strafvordering met betrekking 

tot deze feiten, werd hier pas aanhangig gemaakt na het verval van die strafvordering 

wegens verjaring. 

Derhalve kan het hof van de herstelvordering geen kennis nemen, in zoverre deze gegrond is 

op de feiten onder tenlastelegging l.f), met u1tzondenng van de gracht. 

Het Openbaar Ministerie verwijst in dit verband naar artikel 6.3.1, § 1, tweede lid, VCRO, dat 

bepaalt dat het bevolen herstel steeds de volledige illegaliteit ter plaatse dekt, ook al werd 

die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de 

rechter aanhangig zijn, en meent dat deze bepaling tot gevolg heeft dat het door de 

strafrechter op te leggen herstel zich ook kan uitstrekken tot feiten waarvoor de 

strafvordering vervallen Is door verjaring. 

Het hof sluit zich niet aan bij deze visie, die in strijd met de hoger vermelde rechtsregels tot 

gevolg zou hebben dat de strafrechter zich alsnog zou dienen uit te spreken over een 

herstelvordering die niet t1jd1g, dit is vóór het verval van de strafvordering waarop zij geent 

is, voor hem was ingesteld. 

8.2. In zoverre geënt op de feiten onder tenlasteleggingen l.d) en l.f), beperkt tot de 

gracht 

Het hof is niet bevoegd om de herstelvordering te beoordelen, in zoverre die geènt 1s op de 

feiten onder deze t enlasteleggingen, waarvoor de beide beklaagden worden vrijgesproken. 

8,3. In zoverre geënt op de feiten onder tenlasteleggingen l.b), 1.c) en 1.d) - ten aanzien 

van beklaagde 

Hoger werd beklaagde 

haar niet toerekenbaar ziJn. 

vrijgesproken voor deze feiten, die 

Deze beklaagde kan derhalve niet persoonlij k gehouden zijn tot het herstel van de daardoor 

veroorzaakte gevolgen. 
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8.4. In zoverre geënt op de andere bewezen verklaarde feiten 

De herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur van 17 november 

2016 overeenkomstig artikel 6.3.1 VCRO beoogt het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke staat, hetgeen inhoudt: 

de afbraak van alle onvergunde constructies, het verwijderen van alle verhardingen 

en reliëfwljzigingen, aardophogingen, (afval-)materiaal en materieel, paardenpiste 

(inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met 

zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein; 

en dit binnen een termijn van twaalf maanden en op straffe van een dwangsom van 250,00 

euro per dag vertraging in geval van niet-uitvoering van het herstel binnen de gestelde 

termijn. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende op 15 december 2016 positief advies 

over deze herstelvordering, die nadien per brief aan het Openbaar Ministerie werd 

overgemaakt en door deze laatste werd ontvangen op 12 januari 2017. 

Het sinds 1 maart 2018 tn 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: 

als het gevolg van het m1sdnjf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordening, het betalen van een meerwaarde; 

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

bouw- of aanpassingswerken; 

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

oorspronkelijke toestand of de staking van het strijd ige gebruik. 

Het is de taak van de rechter om na te gaan of de beginselen van behoorlijk bestuur werden 

nageleefd en of deze herstelvordering op grond van artikel 159 Grondwet al dan niet 

onwettig is. 
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Als gevolg van hetgeen hoger vermeld staat onder rubrieken 8.1, 8.2 en 8.3 van dit arrest 

heeft het hof nog te oordelen over de herstelvordering, in zoverre betrekking hebbend op de 

verharding van het grootste gedeelte van het perceel met betonnen platen {l.a}, de 

uitbreiding van de paardenstallingen {l.b), de paardenpiste {l.c} en de parking aan de 

overzijde van de woning (1.e}. 

Vooralsnog wordt de bewering van beklaagde 

parking aan de overz1Jde van de woning (op perceel 

dat de paardenpiste en de 

. inmiddels zouden zijn verwijderd, 

niet ondersteund door afdoende obJectief bewiJs, niettegenstaande het proces-verbaal van 

vaststelling door een gerechtsdeurwaarder d.d. 27 november 2019 (stuk 30 uit 

stukkenbundel beklaagden). De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 1s op 2 

december 2022 immers nog ter plaatse geweest voor een controle en kon vanaf de 

openbare weg vaststel len dat de parking op perceel waarvan de grond verhard werd 

met metalen platen nog steeds aanwezig en 1n gebruik was en dat er twee wagens op 

geparkeerd stonden. Hij kon vanaf de openbare weg niet vaststellen of de paardenpiste nog 

aanwezig was. Het staat derhalve niet vast dat deze onderdelen van de herstelvordering 

inmiddels zonder voorwerp zouden zijn geworden. 

Het hof gaat niet in op het verzoek van de beklaagden om een plaatsbezoek te organiseren. 

Dit zou leiden tot bijkomend tijdverlies en draagt niet bij aan de waarheidsvinding, nu het 

hof zich op grond van de thans beschikbare bewijselementen voldoende ingelicht acht om 

de herstelvordering in zijn geheel te beoordelen. 

De gemotiveerde herstelvordering, die positief werd geadviseerd door 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 beklaagden gepleegde misdrijven. Zij steunt op motieven van goede ruimtelijke 

ordening en is kennelijk niet onredelijk, zoals ten onrechte wordt opgeworpen door de 

beklaagden. 

Het hof buigt zich ook over een eventuele staking van het strijdige gebruik dat bewezen 

wordt verklaard onder de t enlasteleggingen Il en 111. Deze herstelmaatregel is niet voorzien 

in de herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, maar kan 

ambtshalve worden bevolen, wanneer zij noodzakelijk is om de gevolgen van deze 

misdrijven te doen verdwijnen. 

De gevolgen van de bewezen verklaarde misdrijven zijn niet kenne llJk verenigbaar met een 

goede ruimtelijke ordening. 
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Uit het strafdossier blijkt dat de verharding met betonnen platen, de aanleg van de parking 

aan de overzijde van de woning en de aanleg van de gracht niet werden uitgevoerd in het 

kader van een (para-)agrarische activiteit, maar wel in functie van het twnaannemingsbedrijf 

dat ter plaatse zonevreemd wordt geëxploiteerd. Door de jaren heen werd de plaatselijke 

ruimtel ijke ordening steeds verder bezwaard met het oog op deze exploitatie. 

Daarnaast werden op het terrein ook zonder voorafgaande vergunning de reeds aanwezige 

paardenstalltngen uitgebreid en werd een paardenpiste aangelegd, dit kaderde binnen de 

hobbybeoefening van beklaagde 

De wederrechtelijk opgerichte constructies zijn niet functioneel inpasbaar binnen de 

onmiddellijke omgeving, net zoals ook het overmatig ruimtegebruik en de bouwdichthe1d 

dat niet zijn. De constructies leiden tot een overdreven terreinbezetting en 

terreinverharding en verstoren de ruimtelijke ordening. 

Bovendien is het gewoonlijk gebruik van de gronden voor de opslag van gebruikte of 

afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel en/of afval alsook voor het 

parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens bijzonder rommelig. Ook dit 1s niet 

inpasbaar in de onmiddellijke omgeving en levert een onaanvaardbare visuele hinder op. 

Enkel de tweede of derde herstelmaatregel zijn derhalve aan de orde. 

Bouw- of aanpassingswerken volstaan kennelijk niet voor het herstel van de plaatselijke 

ordening. Dit wordt ook niet aannemelijk gemaakt. Enkel het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand kan volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen. 

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

gehandhaafd voor de beklaagden geen onredelijke last mee die het voordeel dat voor de 

ruimtelijke ordening zou ontstaan overstijgt. De persoonlijke toestand van de beklaagden 1s 

geen criterium om tot de onredelijkheid van de herstelvordering te besluiten, nu zij, zoals 

hoger vermeld, de plaatselijke bouwreglementen doelbewust naast zich neer legden vanuit 

het idee dat aan de handhaving daarvan mogelijk geen gevolg zou worden gegeven. 

Gelet op de aard en omvang van de opgelegde herstelmaatregelen bepaalt het hof de 

termijn voor de wtvoering daarvan op twaalf maanden vanaf het in kracht van gewijsde 

treden van dit arrest. 



Hof van beroep Antwerpen • p 42 

Het Is gepast om een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag wordt bepaald op 125,00 

euro per dag vertraging, voor het geval dat de beklaagden niet vrijwillig overgaan tot het 

opgelegd herstel binnen de vermelde hersteltermiJn van twaalf maanden, met dien 

verstande dat deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na afloop van de 

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 de beklaagden ertoe aanzetten de herstelmaatregel 

uit te voeren. De verplichting tot het uitvoeren van deze maatregel komt aan de beklaagden 

toe en niet aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding om deze dwangsom te 

beperken in de tijd, noch om een maximumbedrag op te leggen. 

Op grond van artikel 6.3.4, § 1, VCRO beveelt het hof dat de stedenbouwkundige inspecteur 

en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op 

de kosten van de veroordeelden als de plaats niet in de vorige staat wordt hersteld of het 

strijdig gebruik niet wordt gestaakt binnen de door het hof gestelde termijn . 

9. 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 

152, 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209bis, 210, 

211, 211bis en 212, van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 38, 40, 41b1s, 42, 43bis, 50, 65 en 66 van het Strafwetboek 

4.2.1.1 °a), 4.2.1.5°a) en b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1., lid 1, 1° en 3°, 6.1.41.§§1 en 

3, 6.1.45, 6.1.46 en 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) 

5, 1 °, a), en 6 hd 1, 145, 296 en 397 van het decreet 25 april 2014 

4.2.l.1°a), 4.2.1.5°a) en b), 4.2 2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.l. lid 1, 1° en 7°, en 6.3.1 §§1, 4 

en 6, 6.3.4. §1 en 7.7.5 van de Vlaamse Codex RuimteliJke Ordening (nieuw) 

1 van de wet van 5 maart 1952 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1, 8 en 18bis van de wet van 29 juni 1964 

21ter van de wet van 17 april 1878 

21 tot 26 van de wet van 17 april 1878 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 
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4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 

1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

4 van de wet van 17 april 1878 

10. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen; 

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

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen van de beide beklaagden en van het Openbaar Ministerie 

ontvankelijk; 

Het bestreden vonnis wiJzigend; 

Actualiseert de ten lasteleggingen zoals hoger omschreven onder rubriek 5.1.; 

Met betrekking tot de strafvordering 

Stelt vast dat de eerste rechter ten aanzien van elk van beide beklaagden definitief de 

verjaring heeft vastgesteld en de strafvordering vervallen heeft verklaard voor wat betreft 

de feiten onder tenlastelegging l.f) in zoverre betrekking hebbend op de garages en berging 

aan de rechterzijde over een oppervlakte van 143m2 (1978-1979), de serre van 390m2 als 

magazijn (1987), de serre van 264m2 rechts achteraan {1995), de bergingen van 42m2
, van 

70rn2 en van 182m2 (2000) en de bergplaatsen van 85m2 en van 90m2 (1996); 

Ten aanzien van beklaagde 

Het bestreden vonnis wijzigend; 
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Verklaart de beklaagde niet schuldig aan de feiten onder tenlasteleggingen l.b), l.c), l.d) en 

l.f) voor wat betreft de gracht, spreekt haar daarvan vnj en ontslaat haar van de uit dien 

hoofde uitgesproken veroordeling; 

Verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten onder tenlasteleggingen l.a), l.e), Il en 111, 

thans geactualiseerd zoals hoger omschreven; 

Veroordeelt de beklaagde voor deze bewezen verklaarde feiten samen tot een geldboete 

van 500,00 el!ro, door verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 4.000,00 euro; 

Gelast gedurende een proeftiJd van drie Jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van de helft van de opgelegde geldboete; 

Beveelt lastens de beklaagde de b1Jzondere verbeurdverklaring van de wederrechtelijk door 

haar verkregen vermogensvoordelen, die bepaald worden op 15.000,00 euro bij equivalent; 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre de beklaagde wordt veroordeeld tot betaling van: 

- een biJdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzetteliJke gewelddaden en aan occasionele redders van 25,00 euro, die na 

verhoging met 70 opdeciemen evenwel wordt gebracht op 200,00 euro; 

- een bijdrage aan het begrotingsfonds voor Juridische tweedehjnsbijstand, waarvan 

het bedrag na indexatie evenwel wordt gebracht op 24,00 euro; 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken, waarvan het bedrag na 

indexatie evenwel wordt gebracht op 58,24 euro; 

Ten aanzien van beklaagde 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Verklaart de beklaagde niet schuldig aan de feiten onder tenlasteleggingen l.d) en l.f) voor 

wat betreft de gracht, spreekt hem daarvan vrij en ontslaat hem van de uit dien hoofde 

uitgesproken veroordeling; 

Verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten onder tenlasteleggingen l.a}, l.b), l.c), 1.e), Il en 

111, thans geactualiseerd zoals hoger omschreven; 
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Zegt voor recht dat al deze herstelmaatregelen dienen te worden wtgevoerd binnen een 

termijn van twaalf maanden ingaande vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit arrest; 

Beveelt, voor het geval de plaé1ts niet binnen deze termijn in de oorspronkelijke toestand 

wordt hersteld, dat de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester van 

ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op de 

kosten van de beide beklaagden hoofdelijk; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van de plaats te verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreders die in gebreke blijven, solidair verplicht Zijn alle uitvoeringskosten, 

verminderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden 

op vertoon van een staat die de overheid, die het arrest uitvoert, heeft opgesteld of die de 

beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft; 

Veroordeelt de beide beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet 

wordt voldaan, hoofdelijk tot betaling aan de gewestelijke 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 huidig arrest vooraf werd 

betekend; 

Ten aanzien van beklaagde 

Beveelt, met betrekking tot de bewezen verklaarde feiten onder tenlasteleggingen 1.b) en 

l.c), de beklaagde om de percelen en bouwlanden gelegen te 

gekadastreerd onder in hun 

oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen impliceert: 

de verwijdering van de paardenpiste, met inbegrip van de afsluiting en de twee 

verlichtingspylonen; 
de verwijdering van de uitbreidingen van de paardenstallingen op zodanige wijze dat 

de constructie teruggebracht wordt tot het fysiek bouwvolume dat zichtbaar is op de 

luchtfoto van 1 augustus 2009 (stuk 46 strafdossier); 

het opvullen van de bouwputten met zuivere teelaarde; 

de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein; 

Zegt voor recht dat al deze herstelmaat regelen dienen te worden uitgevoerd binnen een 

termijn van twaalf maanden ingaande vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit arrest; 
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Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen deze termijn in de oorspronkel ijke toestand 

wordt hersteld, dat de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester van 

ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op de 

kosten van de beklaagde; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van de plaats 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 die de overheid, die het arrest uitvoert, heeft opgesteld of die de 

beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft; 

Veroordee lt de beklaagde, voor het geval dat aan de veroordel ing tot herstel niet wordt 

voldaan, tot betaling aan de gewestelijke 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 huidig arrest vooraf werd betekend; 

Met betrekking tot de kosten 

Bevestigt het bestreden vonn is in zoverre de beklaagden elk werden verwezen in de helft 

van de kosten van de strafvordering in eerste aanleg; 

VerwiJst de beklaagden hoofdelijk in de kosten van de strafvordering en de herstelvordering 

in hoger beroep, deze voorgeschoten door de openbare partij en in totaal begroot op 154,07 

euro, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt z1Jnde door de thans nog weerhouden feiten. 
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Dit arrest 1s gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengest eld uit : 

Kamervoorzitte r 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare te rechtzitting van 15 maart 2023 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

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

de terechtzitting 

met biistand van griffier 




