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Not.nr. DE.66.L3.000958/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 69? 

2. nr. 589 

geboren te 

wonendé te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

(RRN 

, (RRN 

op 

Volgens de aanhangig makende akte verdacht van: 

"A. 
De eerste en de tweede 

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan recht
streeks medegewerkt te hebberi, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend . 
te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

Zohder de in artikel 11,§4 van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten, voorgeschreven machtiging, of in strijd met bij 
zodanige machtiging gestelde voorwaarden, werken te hebben uitgevoerd of handelingen te 
hebben gesteld aan een beschermd monument of aan een in een beschermd: stads- of 
dorpsgezicht gelegen onroerend goed, 

meer bepaald: door volgende constructies te hebben opgeficht in het beschermd 
dorpsgezicht '~ gelegen met haar onmiddellijke 
omgeving", vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 september 1981 : 

op het perceel gelegen te 
als eigendom vçm 

op en van 

kadastraal gekend 
geboren te 

. geboren te op 

r--PAGE 01-00001b2087~-00D2-o019-D1-D1-~ 

L 
~ 
~ _j 



I j ' f 

Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2018/NT / 1140- p. 3 

beiden wonende te bus bij 
aankoopakte d.d. 04.01.2012 verleden door notaris te 

1. een bultenplste, inclusief de ondergrondse wateropvang en de betonnen keerwand te 
hebben aangelegd 

2. houten afsluitingen te hebben geplaatst 

3. een tuinhuis te hebben opgericht 

4. een carport te hebben opgericht 

5. een afdak te hebben opgericht 

Te op niet nader te bepalen datum in de periode van l januari 2013. 
tot en met 20 februar/2014 

6. een biikomende afsluiting te hebben geplaatst ter hoogte van het perceel 

Te op niet nader te bepalen datum in de periode van 20 februari 
2014 tot 1 januari 2015 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel13, §1-5°, van het Decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten 

B. 
De eerste en de tweede 

o,m de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan recht
streeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend 
te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

Bij inbreuk op artikel 1).2.2.al.1 3° van het Decreet dd. 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, de volgende handelingen, zijnde werkzaamheden, wijzigingen of 
activiteiten met gevolgen voor erfgoedwaarden, of nalatigheden, te hebben uitgevoerd 
zonder of in strijd met de stedenbouwkundige vergunning of verkavellngsvergunning, zoals 
gewijzigd 

op het perceel gelegen te 
als ·eigendom van 

op en van 

kadastraal gekend 
geboren te 

geboren te op · 
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11.06.1972, beiden wonende te. bij 
aankoopakte d.d. 04.01.2012 verleden door notaris te 

namelijk: door volgende constructie te hebben opgericht in het beschermd dorpsgezicht " 
gelegen met haar onmiddellijke omgeving", 

vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 september 1981 : 

een bijkomende afsluiting te hebben geplaatst ter hoogte van het perceel 

Te op niet nader te bepalen datum in de periode van 1 januari 2015 
tot en met 13 mei 2016 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel11.2.2.al.1 3° van het Decreet dd. 12 juli 2013 
betreffende het onroerend erfgoed 

c. 
De eerste en de tweede 

Om de misdaad of hetwanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan recht
streeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend 
te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

Bij inbreuk op artikel 11.2.2 a/.1 8° van het Decreet dd. 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, de schode aan erfgoedwaard~n, veroorzaakt door de misdrijven, vermeld 
in artikel11.2.2 a/.1, in stand gehouden te hebben, namelijk: 

op het perceel gelegen te 
als eigendom van 

kadastraal gekend 
geboren te 

op en van geboren te op 
beiden wonende te bij 

aankoopakte d.d. 04.01.2012 verleden door notaris te 

Te 

1. de schade veroorzaakt door de misdrijven onder tenlasteleggingen A.1, A.2, A.3, A.4 
en A5 te hebben instand gehouden 

van 1 januar/2015 tot en met heden (datum bevel dagvaarding) 

2. de schade veroorzaakt door de misdrijven onder tenlastelegging A.6 te hebben 
instand gehouden 

Te van 13 mei 2016 tot en met heden (datum bevel dagvaJJrding) 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel11.2.2 a/.1 8° van het Decreet dd. 12 juli 2013 
betreffende het onroerend erfgoed." 

De aanhangig makende rechtstreekse dagvaarding werd op 12 oktober 2017 onder nummer 
overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te 

(art. 11.4.3, § 3 Onroerend erfgoeddecreet). 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer Dl3M, 
·besliste bij vonnis van 1 oktober 2018 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A, B en C; 

TOEPASSING makend van artlke/65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De.rechtbank VEROORDEELT eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 70 deciemen (x 8} of 1.600,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde· uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 
maanden. 

Bijdragen - vergoeding 

Spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt eerste beklaagde, krachtens ·artikel 4 §3 van de wet van '19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de. kostprijs van de strafprocedure . 
van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 

r--PAGE Q1-DDDD162D874-DDDS-D019-01-D1-~ 

L • I , _j 



' I 

Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2018/NT/1140- p. 6 

"~"·-- ~,=~·---------------------------

december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 {B.S. 29/11/2012). 

2. 
De rechtbànk VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A, B en C; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 70 deciemen (x 8} of 1.600,00 euro; 
ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepáalde termijn de lastens tweede 
beklaagde. uitgesproken geldboete kan- worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 
maanden. 

Bijdragen - vergoeding 

Spreekt in hoofde vqn tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 declemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tpt financiering van het Fonds tot financiële hulp aan· slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van. de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012}. 

Kosten 
Veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op . heden 
begroot op de som van 290,38 euro 

OP BURGERLIJK GEBIED 

~ Herstelvordering 
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De rechtbank: 

BEVEELT t.a.v. beklaagç/en hoofdelijk het feitelijk herstel in een originele, goede 
staat, door het uitvoeren van volgende werkzaamheden: 

o herstellen van de weide door het verwijderen van de buiten piste, inclusief de 
ondergrondse wateropvang en de betonnen keerwand. Alle materiaal dient 
naar een hie;toe geschikte en erkende stortplaats te worden gebracht. De 
oorspronkelijke bodemstructuur dient te worden hersteld met zuivere 
teelaarde tot op een niveau (maaiveld) gelijk met de omliggende gronden. 
Daarna het perceel inzaaien met weldegras 

o afbreken van het tuinhuis, carport en afdak, inclusief eventuele vloerplaat, 
funderingen en nutsvoorzieningen. De bouwput dient met zuivere teelaarde te 
worden opgevuld en alle gesloopte materiaal dient te worden verwijderd naar 
een dpartoe erkende en geschikte stortplaats. Het maaiveld dient in zijn 
oorspronkelijke staat te worden hersteld; 

o · verwijderen van de hou_ten afsluitingen: 

op het perceel gelegen te kadastraal gekend 
als binnen een te;mijn van 1 JAAR na het in kracht van gewijsde 
treden van dit vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging 
per beklaagde in geval ~an niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn; · 

ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 11.4.5. van het decreet van 12 juli 
2013 betreffende het onroerend erfgoed , de inspecteur Onroerend Erfgoed 
onmidd~llijk per beveiligde zending op de hoogte dienen te brengen van de 
vrijwillige uitVoering van de herstelmaatregel; 

MACHTIGT overeenkomstig artikel 11.4.4. van het decreet van 12 juli 2013 
betreffende het onroerend erfgoed de inspecteur Onrof?rend erfgoed, als de 
opgelegde herstel- of instandhoudingsmaatregelen niet binnen de door de rechter 
bepaalde uitvoeringstermijn worden uitgevoerd, ambtshalve in de uitvoering 
ervan kan voorzien in de plaats en op kosten van de veroordeelden; 

ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van 12 maanden enkel aan de 
hoofveroordeling wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is i'} de zin van 
artikel1385bis Gé Wb . 

../ Overige burgerlijke belangen 

De rechtban~ houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan." 
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1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld oo: 
30 oktober 2018 door de beklaagden en tegen "al de 
beschikkingen van het vonnis; 
31 oktober 2018 door het openbaar ministerie tegen belde beklaagden. 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, op: 

30 oktober 2018 door de raadsman van de beklaagden en 
31 oktober 2018 door het openbaar ministeri~. 

1.4 Op de rechtszitting van 11 oktober 2019 (inleidlngszitting) van dit hqf, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman van de beklaagden en na het openbaar ministerie te 
hebben gehoord, bij toepassing van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag· bepaald op de 
rechtszitting van 6 februari 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 6 februari 2020 in het Nederlands: . 

- de beklaagden en 
vertegenwoordigd door m~ester 

in hun middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te 

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

I 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 1 oktober 2018 
gedaan op de griffie v~n de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden en Ingediende 
"grlevenformulier lioger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de schuld, de straf en de herstelvordering. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het ~oormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de straf. 
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De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

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

Het hof beslis~ in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

3. In het beroepen vonnis worden de feiten als volgt samengevat: 

"3.1. De feiten 

Op 20 februari 2014 blijkt dat te een 
paardenpiste is aangelegd. Deze is volledig omheind met een houten omheining. Het 
terrein is ook opgehoogd t.a.v. het straatniveau. Men heeft ook aan de linkerzijde, 
vanaf de straatzijde, betonnen elementen met een hoogte van 1,40 m geplaatst als 
schutting voor de opgehoogde grond. Op het terrein is ook een tuinhuis geplaatst 
tussen het woonhuis en de paardenpiste. Achter de woning zijn ook paardenstallen 
opgetrokken. Er werd ook een grote · open carport geplaatst om een 
paardenvrachtwagen onder te stallen. 

Door de gemeente werd op 16 januari 2012 een bouwvergunning afgeleverd voor het 
bouwen van een woning en paardenstallen met 7 boxen na het slopen van een 
bestaande stal. Er werd geen vergunning verleend voor de paardenpiste, het tuinhuis, 
de carport en het afdak achter de paardenstallen. Het terrein valt onder de regelgeving 
m.b.t. de stads- en dorpsgezichten. 

Uit luchtfoto's blijkt dat de inbreuk werd gepleegd tussen 2013 en 2015. 

Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

- Ze waren in de overtuiging dat het perceel geen beschermd dorpsgezicht meer was. 
Er stond een schuur en hiervoor was een afbraakvergunning verleend. Hierdoor 
dachten ze dat de beschermde toestand was opgeheven. · 
- Ze hebben een paardenpiste aangelegd voor hun zoon die ÁDHD heeft. 
- Ze meenden dat ze voor het tuinhuis (minder dat 80m2) geen vergunning nodig 
hadden. 
- Ze gaan een regularisatiedossier indienen. 

Een regula;;satieaanvraag werd ingediend. Deze werd geweigerd." 
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4. De eerste rechter besliste tot de schuldigverklaring van de beklaagden op grond van de 
volgende overwegingen: 

"In de toegekende stedenbouwkundigé vergunning van 16 januari2012 staat duidelijk 
dat het goed is gelegen binnen de grenzen van het beschermd dorpsgezicht van de 
voormalige dwarsschuur, vastgesteld bij KB van 03.09.1981 en aangepast bij MB van 
08.09.2011 tot gedeeltelijke opheffing en wijziging. In de vergunning staat uitdrukkelijk 
dat men gemachtigd wordt om werken uit te voeren in het beschermde dorpsgezicht. 
In die omstandigheden konden beklaagden niet in de overtuiging verkeren dat hun 
perceel geen deel meer uit maakte van een beschermd dorpsgezicht en ze in de 
toekomst geen machtiging meer nodig zouden hebben voor het uitvoeren van werken. 

Volgens beklaagden is het aangepaste MB van 8 september 2011 onwettig. 

Krachtens de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van bestuurshandelingen moet een beschermingsbesluit uitdrukkelijk en 
afdoende gemotiveerd worden: het moet dus de feitelijke en juridische overwegingen 
vermelden die de bescherming rechtvaardigen. Het begrip 'afdoende' betekent dat de 
opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 
genomen beslissing. De omvang van de motivering is dus afhankelijk van het belang, de 
aard en het voorwerp van de beslissing en van het belang dat men hecht aan de 
motivering. 

Een stads- of dorpsgezicht wordt omschreven als een geheel van één of meer 
monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen zoals 
beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, van 
algemeen belang wegens de erfgoedwaarde. Een stads- of dorpsgezicht moet dus, 
zoals blijkt uit de definitie, niet noodzakelijk één of meer individueel beschermde 
monumenten omvatten. Binnen een dorpsgezicht kunnen dan ook percelen en andere 
onroerende goederen vallen die op zich geen bijzondere waarde hebben, maar die, 
omdat zij deel uitmaken van een geheel dat een waarde van algemeen belang heeft, 
opgenomen worden in een besluit tot bescherming als dorpsgezicht. Bij een 
bescherming als stads- of dorpsgezicht spelen daarom andere motieven dan bij een 
bescherming als monument. Het gaat hier om waardevolle ruimere gehelen,_ waarbij 
precies het belang van het, grotendeels gebouwde, ensemble primeert, en zeker niet 
elke individuele gevel. Voor elk perceel en onroerend goed afzonderlijk dat valt binnen 
een dorpsgezicht dat beschermd wordt, moet in het beschermingsbesluit niet worden 
gemotiveerd om welke reden van algemeen belang het wordt beschermd. Het volstaat 
dat de betrokken percelen en goederen deel uitmaken van een geheel waarvoor wordt 
gemotiveerd omwille van welke waarden de bescherming van algemeen belang is. 
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In het MB van 8 september 2011 houdende de gedeeltelijke opheffing en wijziging van 
het KB van ~ september 1981 houdende de bescherming van 5 monumenten en 4 
dorpsgezichten te staa(n) de volgende overwegingen. 

Men overweegt dat de als monument beschermde dwarsschuur gelegen te 
te in 1986 met een onterecht toegekende 

vergunning werd afgebroken. 
De als (dorpsgezicht) beschermde omgeving van de voormalige dwarsschuur 
heeft volgens het besluit echter haar historische waarde behouden, nl. als 
omwalde site die teruggaat tot de 14de eeuw. 

Het MB van 8 september 2011 is naar oordeel van de· rechtbank niet onwettig. Bij een 
bescherming als stads- of dorpsgezicht spelen immers andere motieven dan bij een 
bescherming als montJment. Het gaat hier ook om de bescherming van een waardevol 
ruimere geheel, waarbij precies het belang van het ensemble primeert. Voor het geheel 
wordt aangegeven dat gaat om een omwalde site die teruggaat tot de 14de eeuw, wat 
terecht beschermenswaardig is. 

Voor het individuele perceel van beklaagden, dat valt binnen een dorpsgezicht dat 
beschermd wordt, moet in het beschermingsbesluit niet worden gemotiveerd om welke 
reden van algemeen belang het wordt beschermd. Het volstaat dat het betrokken 
percelen deel uitmaakt van een historisch omwalde site, waarvoor wordt gemotiveerd 
omwille van welke waarden de bescherming van algemeen belang is. 

De exceptie gebaseerd op artike/159 van de Grondwet wordt verworpen. 

Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier, de verklaringen van beklaagden 
alsook uit de behandeling van de zaak ter terechtzitting, is naar oordeel van de 
rechtbank afdoende gebleken dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten 
vermeld onder de tenlasteleggingen A, B en C en dienen deze felten hen dan ook te 
worden toegerekend." 

5. Voor het hof zijn de telastleggingen A, B en C respectief voor elke beklaagde bewezen 
gebleven. Het hof maakt de hiervoor weergegeven overwegingen van het beroepen vonnis 
tot de zijne en overweegt aanvullend het volgende. 

- De omstandigheid dat de beklaagden zich "een verkeerde voorstelling van de juridische 
werkelijkhe,id maakten" en zij overtuigd waren dat het dorpsgezicht opgeheven werd naar 
aanleiding van hun aanvraag tot bouw van de woning en paardenstallen in 2011, dat het 
agentschap Onroerend Erfgoed in het kader daarvan een gunstig advles ga( en dat de 
beklaagden zich niet konden voorstellen dat voor de aanleg van een rijpiste, tuinhuis, 
carport en afsluitingen een vergunning diende te worden aangevraagd, brengt niet mee dat 
er voor hen sprake is van de schulduits.luitingsgrond rechtsdwaling. De beklaagden kunnen 
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zich niet beroepen op loutere onwetendheid als schuldontheffing, te meer niet is 
aannemelijk gemaakt dat deze onwetendheid onoyerkomelijk was. Bovendien kan niet 
aangenomen worden dat de beklaagden niet wisten of konden weten dat voor construct ies 
die op belangrijke wijze ingrijpen in de omgeving, zoals een paardenrijpiste, een tu inhuis en 
een carport een stedenbouwkundige vergunning vereist is. 

- In het ministerieel besluit van 8 september 2011 houdende de gedeeltelijke opheffing en 
wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 1981 houdende bescherming van vijf 
monumenten en vier dorpsgezichten te wordt uitdrukkelijk 
rekening gehouden met de (onterechte) afbraak van de als monument beschermde 
dwarsschuur, gelegen en de omstandigheid dat de 
reconstructie van de verdwenen schuur niet meer mogelijk is. Niettemin wordt uitdrukkelijk 
overwogen dat de als· dorpsgezicht beschermde omgeving van de voormalige dwarsschuur 
wel haar historische waarde heeft behouden, concreet gemotiveerd door er op te wijzen da~ 
dit een omwalde site is die teruggaat tot de 14de eeuw. Deze motivering draagt de beslissing 
voldoende en het feit dat deze motivering slechts uit één zin bestaat doet daar geen afbreuk 
aan. Het besluit is wettig gemotiveerd en er Is aldus geen grond om het min.isterieel besluit 
bij toepassing van artikel159 Grondwet buiten toepassing te laten. 

6. De voor elke beklaagde bewezen feiten die voorwerp zijn van de telastleggingen A, B en C 
werden door elk van hen gepleegd met eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof voor elk van 
hen voor deze feiten samen overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één straf 
toepast . 

De bescherming van onroerend erfgoed is van belang voor het vrijwaren voor de huidige en 
komende generaties van de culturele banden met het verleden en de eigenheid van dorpen, 
steden en streken. Door de gestelde regels niet na te leven hebben de beklaagden het 
algemeen belang geschaad. Zij hebben bovendien voor eigen, voornamelijk recreatieve, 
belangen de verdere verpaarding van het platteland in de hand gewerkt, wat bijdraagt tot de 
verrommeling van het landschap. 

De met eenheid van opzet gepleegde bewezen feiten situeren zich in de tijd tot 28 
september 2017 (datum bevel tot dagvaarding). Bovendien werd nog geen volledig herstel 
uitgevoerd, terwijl de beklaagden nochtans kansen kregen de toestand te herstellen of te 
regulariseren; integendeel werd uitdrukkelijk de afloop van de strafzaak afgewacht. De zaak 
werd voor de eerste recht~r ingeleid op 4 december 2017 en de beklaagden vroegen en 
verkregen conclusietermijnen. Het bestreden vonnis dateert van 1 oktober 2018. De zaak 
werd voor het hof ingeleid op 11 oktober 2019 en ook voor het hof vroegen en verkregen de 
beklaagden conclusietermijnen. Intussen behielden de beklaagden de wederrechtelijke 
toestand en genoten zij hier wederrechtelijk de voordelen van. Er is naar het oordeel van het 
hof In die omstandigheden geen sprake van een overschrijding van de redeiijke termijn, 
zoals voorgehouden door de beklaagden. 
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De door de eerste rechter opgelegde geldboete is naar het oordeel van het hof niet hoog 
genoeg. De hierna bepaalde geldboete is meer passend en noodzakelijk als maatschappelijke 
vergelding en om de beklaagden aan te zetten tot naleving van de regels die het gebruik van 
de ruimte ordenen. Deze geldboete verhoogt het hof voor elke beklaagde met 70 deciemen, 
nu de feiten deels na 1 januari 2017 werden gepleegd. De hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf zet elke beklaagde in voldoende mate aan tot betaling van de geldboete. 

De zo aan elke beklaagde opgelegde geldboete brengt voor hen geen sociale declassering 
mee, noch vermindert het op onevenredige wijze hun respectieve kansen op sociale 
reclassering, zodat er geen grond is tot het gelasten van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling of het gelasten van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de geldboete. 

7. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Het hof veroordeelt beklaagden als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf elk tot 
het betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de 
wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een 
eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere 
veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van de 
gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen thans 
niet meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van 
de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens 
dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kost~n worden toegekend, 
geverifieerd, betaald en teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit 
trad in werking op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

8.1 De inspecteur onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid leidde bij brief van 20 mei 
2016 een herstelvordering in die strekt tot het feitelijk herstel in een originele, goede staat 
door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 
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- herstellen van de weide door het verwijderen van de buitenpiste, inclusief de 
ondergrondse wateropvang en de betonnen keerwand; 
- afbreken van het tuinhuis, de carport en het afdak, inclusief eventuele vloerplaat, 
funderingen en nutsvoorzieningen. 

De inspecteur onroerend erfgoed vordert dat het herstel binnen een termijn van zes 
maanden wordt uitgevoerd en vordert de verbeuring van een dwangsom van 150 euro per 
dag vertraging. 

8.2 De herstelvordering van de inspecteur onroerend erfgoed steunt op artikel 11.4.1 
Onroerend erfgoeddecreet dat bepaalt: 

"§ 1 Naast de straf beveelt de rechtbank op vordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed 
het integrale herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade. 

§ 2 Het integrale herstel strekt primair tot het feitelijke herstel in een originele, goede staat. 
( ... )" 

De beklaagden voeren aan dat de (bewezen) misdrijven ook te enten zouden zijn op de 
strafbepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waar op grond van artikel 
6.1.41, § 6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij de inleiding van een herstelvordering het 
positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een 
ontvankelijkheidsvoorwaarde vormt. Volgens de beklaagden brengt het feit dat voor 
misdrijven overeenkomstig het Onroerend erfgoeddecreet een dergelijk advies geen 
ontvankelijkheidsvereiste is, een ongelijkheid mee en moet volgens de beklaagden het hof 
een (door hen gesuggereerde) prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof, die 
luidt: "Schendt artike/11.4.1 van het decreet betreffende het onroerend erfgoed de artikelen 
10, 11 en 22 van de Grondwet, juncto het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van 
behoorlijk bestuur, in zoverre het aan het openbaar ministerie, dan wel het handhavend 
bestuur, de mogelijkheid verleent zonder positief advies van een instantie als (of 
vergelijkbaar met) de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (sic: Jees 
Handhavingsuitvoering), een herstelvordering in te leiden voor de strafrechter, terwijl dit wel 
vereist is in het handhavingscontentieux zoals opgenomen in art(ikel) 6.1.41 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, zonder dat een redelijke verantwoording bestaat voor, of een 
dwingende reden van algemeen belang voorhanden is, ter rechtvaardiging van het 
onderscheid?" 

De beklaagden zijn in deze zaak niet vervolgd voor misdrijven omschreven door de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, zodat de situatie waarin zich een verschil in behandeling zou 
kunnen voordoen in deze zaak niet voorkomt. 

Ten overvloede wijst het hof er op dat als de herstelvordering van de inspecteur onroerend 
erfgoed strekt tot het feitelijk herstel in een originele, goede staat of een gehele of 
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gedeeltelijke reconstructie, deze vordering overeenkomstig artikel 11.4.1, § 4 Onroerend 
erfgoeddecreet altijd voorrang heeft op de herstelvordering van de stedenbouwkundige 
inspecteur of het col lege van burgemeester en schepenen op grond van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, zodat de als ongelijk voorgestelde behandeling zich hoe dan ook niet 

· stelt nu het positief advies over een stedenbouwkundige herstelvordering .In dit geval zijn 
belang verl iest. Het herstel in de oorspronkelijke staat is volgens het Onroerend 
erfgoeddecreet de prioritair te vorderen herstelmaatregel, waar dit in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening de meerwaardevordering Is. 

Het hof is er dan ook niet toe gehouden de (gesuggereerde) prejudiciële vraag te stellen, nu 
·het bedoelde decreet · het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur 
klaarblijkelijk niet schendt. Tevens meent hof dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet 
onontbeerlijk is om uitspraak te doen {art. 26, § 2 Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof). 

8.3 Hiervoor stelde het hof al vast dat het ministerieel besluit van 8 september 2011 wettig 
is zodat de door de beklaagdèn onterecht voorgehouden onwettigheid geen grond is tot 
afwijzing van de herstelvordering. 

8.4 De herstelvordering Is evenmin kennelijk onredelijk, zoals de beklaagden aanvoeren. 

De beklaagden tonen met foto's aan dat de carport inmiddels werd afgebroken. Nochtans 
werd dit herstel niet overeenkomstig artikel 11.4.5, § 1 Onroerend erfgoeddecreet in een 
proces-verbaal vastges~eld door de inspecteur onroerend erfgoed. Enkel dit proces-verbaal 
geldt als bewijs van het herstel en de datum van het herstel. 

. Wat betreft de buitenpiste met afsluiting, links naast de woning gelegen, brengt de 
omstandigheid dat deze hoger gelegen is d'cm de openbare weg en dat er in de berm en 
tegen de omheining aan een groenbuffer werd aangeplant niet mee dat het herstel door 
verwijdering van deze piste onredelijk is. Het feit dat de zoon van de 
beklaagden, deels als werknemer en deels als zelfstandige het beroep van ruiter uitoefent is 
een element dat niet slaat op de erfgoedwaarde van de site en ·is niet relevant voor de 
beoordeling van de herstelvordering, laat staan dat dit meebrengt dat de herstelvordering 
onredelijk zou zijn. Anders dan de beklaagden voorhouden moet de uitvoering van het 
herstel ook helemaal niet tot gevolg hebben dat de zoon van de beklaagden zijn beroep als 
ruiter en trainer van paarden niet meer kan uitoefenen, gezien dit ook op andere locaties 
kan worden uitgeoefend. 
De thans opgerichte afsluiting maakt duidelijk een geheel uit met de opgerichte 
paardenpiste. Uit niets volgt dat enkel een dergelijke afsluiting noodzakelijk en nuttig is om 
paarden te weiden. 
Ook het tuinhuis maakt deel uit van dit geheel en doet mee afbreuk aan het historisch 
karakter van de site. 
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In de beslissing tot weigering van de stedenbouwkundige (regularisatie)vergunning van 21 
december 2015 wordt uitdrukkelijk overwogen dat de "paardenrijpiste een vreemd element 
(vormt) in het beschermde dorpsgezicht dat afbreuk doet aan het historisch karakter, de 
herkenbaarheid en de samenhang van het gebied, dat bestaat uit Jager gelegen weilanden 
en akkers die deel uitmaken van het oorspronkelijke landbouwgebied", verwijzend naar het 
ongunstig advies van Onroerend erfgoed Oost-Vlaanderen (onderkaft1, stukken 81-82). 

Enkel door de verwijdering van onder meer de buitenpiste, met toebehoren en de 
afsluitingen kan de site in haar oorspronkelijke erfgoedstaat worden hersteld. Anders dan de 
beklaagden aanvoeren is het voordeel voor het beschermde dorpsgezicht groter dan het 
nadeel dat de beklaagden hebben bij de uitvoering van het herstel. 

8.5 Gelet op het talmen van de beklaagden in het verleden om tot het herstel over te gaan, 
wordt terecht de verbeürte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De beklaagden gaven zelf aan de beslissing van de rechtbank, c.q. het hof, af te 
wachten vooraleer herstelmaatregelen uit te voeren (onderkaft 2, stuk 38). De hierna 
uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de 
veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagden reeds konden overgaan tot het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand en de ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt 
verleend, brengen mee dat er geen reden is om .bij toepassing van artikel 1385bis, laatste 
alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna pas de dwangsom 
zal kunnen verbeuren. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 
bepalingen vermeld in de telastleggingen, eh van de artikelen: . 
- 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- 65, eerste lid, 66 en 100 Strafwetboek, 

Beslissing van het hof: 

H~t hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 
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bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebled: 

veroordeelt de beklaagde 1oor de bewezen telastleggingen A, B en C samen tot 
een geldboete van 750 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A, Ben C samen tot 
een geldboete van 750 eur~, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; · 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een bedrag van 
25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro te betalen als 
bijdrage tot . de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van· opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders;. 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een bijdrage 
van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot . betaling van de 
kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerl~ begroot op 263,98 euro in eerste 
aanleg en 108,91 euro in beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagden en tot het herstel in de oorspronkellj~e 
toestand . van het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als door het: 
- herstellen van de weide door het verwijderen van de buitenpiste, · inclusief de · 

· ondergrondse wateropvang en de betonnen keerwand; 
- afbreken van het tuinhuis, de carport en het afdak, inclusief de eventuele vloerplaat, 
funderingen en nutsvoorzieningen; 

telkens met de legale verwijdering van alle afbraakmaterialen van het terrein en het herstel 
van het maaiveld en dit binnen een termijn van een jaar na het in kracht van gewijsde gaan 
van dit arrest, onder verbeurte voor elk van de beklaagden van een dwangsom van 150 euro 
per dag vertraging in geval van niet-uitvoering van het arrest binnen de gestelde termijn; 
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machtigt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de inspecteur onroerend erfgoed overeenkomstig artikel 
11.4.4, § 1 Onroerend erfgoeddecreet tot ambtshalve uitvoering ervan in de plaats en op 
kosten van de hiervoor vermelde veroordeelden. 

r--PAGE 01-00001620874-0018-0019-01-01-~ 

L 
~ 
~ _j 



Hof van beroep Gent- tiende kamer- 2018/ NT / 1140 - p. 19 

• . .. : :· •• . '>.";(,, ·.~\ .'t.~::::x;'l.·~ ;:;.'"'~---------------------------

Kosten eerste aanleg: 
Foto's: 

Dagv. beklaagden: 
Hypo. lnschr.: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. beklaagden: 

€4,62 
€ 39,36 

€ 220,00 

€263,98 

€42,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 25,91 

€ 108,91 

Dit arrest Is gewezen te Gent door het 
samengesteld uit raadsheer 
raadsheren en 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
als waarnemend kamervoorzitter, en de 

en in Ópenbare rechtszitting van 24 april 2020 
in aanwezigheid van 
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