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Nr. :t1 ~ r van het arrest 

Nr. Corr. Folio 

Nr. van het parket 

Nr. 2017 VJ11 902 

Om uitstuitend te dienen 
in bestuurszaken 

(lste aanleg: 14Rl22381-14L022381) 

' k: ~el~~J~ 8 ARREST 

~j~: 
lrv"" · Het Hof van Beroep te Brussel, 15de kamer, 

l>ebou.w~f ·. 
j)n, ·. 

WO'>t: 
zitting houdend In st rafzaken, wijst het volgende arrest : 

De zaak van het Openbaar Ministerie en van : 

Oe GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, met kantoren te 1210 Brussel, 

Koning Albert 11- laan 19 bus 22, 

eiser tot herstel, 
vertegenwoordigd door meester 
advocaat aan de balie van 

tegen: 

1) 
wonende t e 

24 '- l} 
wonende te 

beklaagden, 
vertegenwoordigd door meester 

1 

loco meester , beiden 

geboren te op 

geboren te op 

, advocaat aan de balie van 
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1. TENLASTELEGGINGEN 

Beklaagd van : 

de eerste en de tweede, 

in de periode van 1 januari 2012 tot 15 september 2014, 

te op het goed gelegen te 
eigendom van en 

gekadastreerd als 

bij inbreuk op artike l 6.1. 1.1° van de Vlaamse Codex Ru imtelijke Ordening, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of verstrijken van de t ermijn van de vergunning, 
het zij in geval van schorsing van de vergunning: 

1) de hierna vermelde bouwwerken, met uitzondering van onderhoudswerken, zoals 
bepaald bij artikel 4.2.1.§1.1°, a en c te hebben uitgevoerd, voortgezet of 
instandgehouden, namelijk het optrekken of plaatsen van een constructie en het 
verbouwen van een constructie en meer bepaald op het adres t e 

een nieuwbouwpaardenstal te hebben opgericht en een 
tuinberging te hebben omgevormd tot een paardenstal, zoals omschreven onder de rubriek 
vaststellingen in het aanvankelijk P" 

2) en de hierna vermelde recreatieve terreinen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.§1.8", te 
hebben aangelegd of gewijzigd, namelljk een paardenpiste en een longeerpiste te hebben 
aangelegd op het adres te zoals omschreven onder de 
rubriek vastst ellingen in het aanvankelijk pv 

De rechtbank verbetert de materiële vergissing omtrent de kadastrale omschrijving van 
het onroerend goed dat het voorwerp is van de huidige procedure, m.n. het goed is 
gelegen te kadastraal gekend als 

********** 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

27 juli 2017 door de beklaagden; 
28 ]uil 2017 door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur; 
31 juli 2017 door het openbaar ministerie t egen de beklaagden; 
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t egen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 2Pte kamer van de rechtbank 
van eerste aanleg t e Leuven d.d. 30 juni 2017 dat onder meer als volgt beslist : 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank verklaart de st rafvordering ontvankelijk en gegrond in de volgende mate: 

De rechtbank spreekt elk van beide beklaagden vrij voor het feit onder tenlastelegging 
1 met betrekkingtot de instandhouding van de inbreuken die in deze tenlastelegging 
werden omschreven. 

De overige feiten van tenlastelegging 1 en de feiten van tenlastelegging 2 zijn bewezen 
lastens elk van de beklaagden en de rechtbank gelast voor elk van hen de opschorting 
van de uitspraak gedurende een periode van 3 jaren. 

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

De rechtbank veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de kosten gemaakt door het 
Openbaar Minist erie, tot op heden begroot op 350,97 euro. 

DE HERSTELVORDERING VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR 

De rechtbank verklaart de vorderingen ontvankelijk en gegrond als volgt : 

De rechtbank veroordeelt de beklaagden In solidum tot: 
Het verwijderen van de betonverharding {fundament) van de paardenstal die 
in oprichting was; 
Het afbreken van het tot paardenstal omgevormdeonvergunde tuinhuis; 
Het verwijderen van de paardenpiste en longeerpiste, als ook de houten 
omheining rond de beide pistes; 

binnen een termijn van 12 maanden vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit 
vonnis. 

Voor het geval de beklaagden de herstelmaatregelen niet binnen de gestelde termijn 
heeft uitgevoerd,· machtigt de rechtbank de stedenbouwkundig inspecteur en het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente , ambtshalve in de 
uitvoering ervan te kunnen voorzien en zii daarbij gerechtigd zijn de kosten hiervoor te 
verhalen op de beide beklaagden en 

De vordering tot het bekomen van een dwangsom wordt afgewezen. 

De rechtbank beveelt dat deze beslissing op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven wordt op de wijze, 
bepaald in artikel 84 van de Hypotheekwet 
3 
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Bij gebrek aan overschrijving, vermeld in het eerste lid, dient deze beslissing ingeschreven 
op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging. 

De rechtbank beveelt tot slot dat deze beslissing wordt ingeschreven in het 
vergunningsreglster van de stad waar het onroerend goed gelegen is, m.n. te 

************ 

3. RECHTSPLEGING VOOR DIT HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de eiser tot herstel de gewestelijk stedPnhouwkundige inspecteur in zijn 
middelen, zoals ter zitting ontwikkeld door meester 

Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld door 
meeste 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

********** 

4. BEOORDELING 

1. De hogere beroepen zijn tijdig en naar de vorm regelmatig ingesteld en, gelet op 
de tijdig Ingediende grievenformulieren, niet vervallen. 

De strafvordering. 

2. De ten laste gelegde feiten zijn strafbaar gebleven met dezelfde straffen als in 
artikel 6.1.1.1 o (oud) VCRO, krachtens artikel 6.2.1.r VCRO zoals gewijzigd door het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (In 
werking getreden op 1 maart 2018). 

3. In zover met telastlegging 1} aan de beklaagden en wordt 
verweten dat zij de vermelde bouwwerken hebben "instandgehouden", merkt het hof op 
dat het perceel waar de feiten zijn gepleegd, is gelegen in agrarisch gebied, wat geen 
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ruimtelijk kwetsbaar gebied is, zodat de instandhouding van wederrechtelijke 
constructles ook al ln de geincrimineerde periode niet strafbaar was (artikel 6.1. 1, 
derde lid, (oud) VCRO). Thans is de instandhouding van wederrechtelijke constructies 
zelfs in ruimtelijk kwetsbaar gebied overigens geen misdrijf meer waarvoor de 
st rafrechter bevoegd is, maar wel een stedenbouwkundige inbreuk, die wordt bestraft 
met een exclusieve bestuurlijke geldboete (artikel 6.2.2, 1", VCRO). 

De eerste rechter heeft de beklaagden terecht vrijgesproken van het ten laste gelegde 
"instandhouden" van de in telastlegging 1) bedoelde bouwwerken. 

4. In zover met telastlegging 1) aan de beklaagden en wordt 
verweten dat zij de vermelde bouwwerken hebben uitgevoerd of "voortgezet', merkt 
het hof op dat het uitvoeren van vergunnlngspllchtlge handelingen zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning een aflopend misdrijf is. 

Het hof moet de datum waarop de felten zijn gepleegd zo nauwkeurig mogelijk 
bepalen, ervan uitgaande dat het aflopende misdrijven betreft. 

Met betrekking tot de omvorming van de tuinberging tot een paardenstal, voeren de 
beklaagden en aan dat uit geen enkel gegeven van het strafdossier 
blijkt wanneer deze werken zijn uitgevoerd, dat dit reeds lang voor de vast stellingen 
ter plaatse is gebeurd en dat derhalve de strafvordering verjaard is. 

De beklaagden en zijn in 2005 eigenaar geworden van het perceel en 
de wo_ning, met alle aanhorigheden. 

Het strafonderzoek is aangevat met een inspectie ter plaat se op 10 juni 2014, naar 
aanleiding van een klacht betreffende bouwwerkzaamheden aan de linkerzijde van de 
oprit van de woning (aanvankelijk proces-verbaal van 16 juni 
2014). Er werd op die datum vastgesteld dat daar, links van de woning, een 
constructie uit steenschotten werd opgericht. Dit betreft de in telastlegging 1) 
bedoelde "nieuwbouwpaardensta I". 

Verder st elden de inspecteurs vast dat achter het woonhuls een voormalig tuinhuis 
stond dat was .omgebouwd tot vier paardenstallen (dit is het in de telastlegging 
bedoelde omvormen van een tuinberging tot een paardenstal) en dat achteraan op het 
perceel een rijpiste van 60 op 20 meter en een ronde piste om paarden te longeren 
met een diameter van 15 meter waren aangelegd. 

Volgens de zoon van de beklaagden, die de inspecteurs t ijdens de Inspectie op 10 juni 
2.014 te woord stond, was de rijpiste twee jaar voord ien aangelegd en de longeerpiste 
anderhalf jaar voordien. 

5 
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Met betrekking tot het omvormen van een tuinberging tot een paardenstal is evenwel niet 
geweten wanneer dit is gebeurd en er werd ook geen onderzoek naar gevoerd. 

Het is niet aangetoond dat het laste gelegde misdrijf, wat deze handelingen betreft, werd 
gepleegd binnen de periode van ljanuari 2012 tot 15 september 2014, zoals vermeld in de 
dagvaarding. 

Evengoed Is het mogelijk dat de tuinberging al veel eerder werd omgebouwd tot een 
paardenstal. In leder geval hadden de beklaagden al van zodra zij eigenaar van het goed 
waren geworden plannen om er paarden te houden, zoals blijkt uit de aanvraag tot het 
bekomen van een stedenbouwkundige vergunning op 21 juni 2006 voor het bouwen van 
een paardenstal en een schuilplaats voor paarden en het regulariseren van de tuinchalet 

Het is voor het hof onmogelijk om nauwkeurig de in telastlegging 1) bedoelde omvorming 
van een tuinberging tot een paardenstal in de tijd te situeren. Aangezien geen precieze 
aanvangsdatum van de verjaringstermijn kan worden bepaald, moet het hof de voor de 
beklaagde meest gunstige datum in aanmerking nemen. 

Het is geenszins uit te sluiten dat de beklaagden en de tuinbergingtot een 
paardenstal hebben omgevormd vijf jaar voordat de andere feiten zijn gepleegd. 
Aangezien er vóór 10 juni 2014 geen onderzoeksdaden waren gesteld die de verjaring van 
de strafvordering hebben geschorst, moet besloten worden dat de strafvordering wegens 
die feiten vervallen is wegens verjaring. 

De overige ten laste gelegde feiten - het oprichten van een nieuwbouwpaardenstal en de 
aanleg van een piste en een longeerpiste- zijn, zo ze bewezen zijn, de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet. Tussen deze felten is geen termijn 
van vijf jaar verstreken zodat de verjaringstermijn een aanvang neemt op de datum waarop 
het laatste feit (het oprichten van de nieuwbouwpaardenstal) is gepleegd, dat is ten 
vroegste 10 juni 2014, het ogenblik van de inspectie ter plaatse. 

De verjaring van de strafvordering werd voor het laatst gestuit door de inleidingszitting 
voor het hof op 5 februari 2018. 

De strafvordering wegens deze feit en is derhalve nog niet verjaard. 

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

De rechtstreekse dagvaarding is overgeschreven in het hypotheekkantoor waar het goed 
gelegen is, zodat de strafvordering ontvankelijk Is. 

De eerste rechter heeft terecht de telastlegging aangevuld wat de kadastrale ligging van 
het goed betreft. 
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6. Het staat vast en wordt door de beklaagden en niet betwist dat 
zij in de geïncrimineerde periode een paardenstal hebben opgericht, met een 
oppervlakte van 65,71 m2, zonder daarvoor een voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning te hebben en zonder dat het oprichten van deze construct ie vrijgesteld 
was van de vergunningsplicht. 

De beklaagder e!" hebben deze constructie reeds kort na de inspectie 
in 2014 afgebroken. Enkel de betonnen vloerplaat werd niet afgebroken en dit is het 
voorwerp van de betwisting inzake de herstelvordering. · 

Zoals de eerste rechter, besluit het hof dat de feiten van de telastlegging 1) bewezen 
zijn in zover ze betrekking hebben op een nieuwbouwpaardenstaL 

7. De beklaagden en betwisten dat het aanleggen van de twee 
paardenpistes op het perceel zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
strafbaar is. 

Deze feiten zijn in telastlegging 2) niet gekwalificeerd als het optrekken of plaatsen van 
constructles {artikel4.2.1, 1°, VCRO) of het aanmerkelijk wijzigen van het reliëfvan de 
bodem (artikelen 4.2.1, 4°, VCRO), maar wel als het aanleggen van recreatieve 

terreinen, In de zin van artikel 4.2.1, 8v, VCRO. 

Krachtens artikel 4.2.1, 8°, VCRO mag niemand zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning (t hans omgevingsvergunnlng voor 
st edenbouwkundige handelingen) recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder 
meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad. 

Ten onrechte voeren de beklaagden 
recreatieve terreinen zijn. 

en aan dat de paardenpistes geen 

De opsomming van recreatieve terreinen is in de aangehaalde wetsbepaling 
voorafgegaan door de woorden "onder meer" en is dus exemplatief en niet limitatief. 
Ook terreinen die specifiek aangelegd zijn voor andere sport- of 
ontspanningsactiviteiten, zijn recreatieve terreinen. 

Dat geldt ook voor de rijpiste van 20 op 60 meter en de longeerpiste van 15 meter 
diameter die de beklaagden hebben laten aanleggen. 

De rijpiste van 20 op 60 meter is onmiskenbaar aangelegd voor paard en ruiter, om er 
op een geschikte vlakke, al dan niet gedraineerde, ondergrond met los zand de 
paardensport te beoefenen, en is geenszins bedoeld om paarden vrij te laten 
rondlopen- te meer nu er doorheen de zandlaag geen gras groeit en de paarden er 
dus niet kunnen grazen. 
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Ook de Jongeerpiste is aangelegd voor de paardenliefhebber, om er- opnieuw op een 
geschikte ondergrond- zijn paard aan de "longe" (halsterriem of -koord) te tra inen. 

Het feit dat het perceel vroeger werd gebruikt als weide en er paarden op graasden toen er 
nog gras was, doet niets af aan de vaststelling dat de beklaagden het perceel specifiek voor 
recreatieve activiteiten met paarden hebben ingericht; van een agrarisch bedrijf is geen 
sprake en het gaat geenszins om constructies die opgericht zijn in functie van de 
professionele veeteelt, die vrijgesteld zijn van de vergunningspllcht krachtens artikel 5.3 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 'tot bepaling van handelingen 
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig Is'. 

De beklaagde en proberen de uitgevoerde handelingen te minimaliseren. 

Het hof wijst er vooreerst op dat zij de aanleg van de bodem van de pistes - volgens de 
beklaagden beperkt tot het aanbrengen van een "dunne zandlaag bovenop het bestaande 
weiland''- en de omheining er rond, ten onrechte als losstaande handelingen beschouwen. 

De handelingen moeten als één geheel worden gezien, waarbij de beklaagden een 
geschikte ondergrond voor de paarden hebben laten aanbrengen (een voldoende dikke 
laag zand, waar geen gras doorheen groeit en die geschikt Is om veelvuldig te gebruiken 
met paarden) en zij de zandpistes hebben afgebakend met op de grond gelegde 
spoorwegblels, een stevig houten hekwerk omheen de pistes hebben geplaatst en de 
toegang van de piste hebben afgesloten met een metalen hek. 

Deze handelingen, in hun geheel beschouwd, maken de aanleg van recreatieve terreinen 
uit, waarvoor krachtens artikel 4.2.1, 8", VCRO een voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning nodig was, die de beklaagden niet hadden. 

Het feit van de telastlegging 2) is derhalve bewezen. 

De beklaagden voeren nog aan dat het plaatsen van een houten om heining op het ogenblik 
van de feiten niet was verboden door het RUP, dat pas in 31 jan uari 2013 in werking was 
getreden, en dat volgens de inlichtingen die "het Vlaams Paardenloket" verschaft, een 
stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een rijpiste enkel dan 
vergunningsplichtig zou zijn wanneer dit met een aanmerkelijke reliëfwijziging gepaard 
gaat. 

Dat verweer is, gelet op de bovenstaande vaststellingen en beslissing dat de beklaagden 
vergunningspllchtige recreatieve terreinen hebben aangelegd, niet dienend. 

8. De bewezen feiten van de telastlegging 1) {wat de nieuwbouwpaardenstal betreft) 
en de telastlegging 2) zijn voor elk van de beklaagden de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering van een zelfde misdadig opzet, in de zin van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek. 
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Door een opschorting van de uitspraak- zoa ls door de eerste rechter aan de beide 
beklaagden t oegekend -worden de doeleinden van de strafvordering onvoldoende 
verwezenlijkt. 

Het is in het openbaar belang de schaarse stukken open ruimte - het perceel was al 
volgens het RUP van 7 juni 2007 gelegen in "open agrarisch landschap" -te behoeden 
voor het verder ontwikkelen van allerhande activiteiten die niet met de bestemming 
van het gebied- agrarisch -stroken. 

De geldboete zoals hierna bepaald, moet de beklaagden bijbrengen dat zij niet naar 
eigen goeddunken handelingen mogen stellen op hun terrein, zonder te beschikken 
over de daarvoor noodzakelijke vergunningen. 

De geldboete is ook nodig om de beklaagden er ervan te weerhouden 
in de toekomst dergelijke feiten te plegen en zal de beklaagden ertoe aanzetten om 
voortaan de normen, die een goede ruimtelijke ordeningvan de omgeving beogen, na 
te leven. 

9. De eerste rechter heeft elk van de beklaagden terecht veroordeeld tot betaling 
van een vaste vergoeding van 51,20 euro- die het hofvaststelt op het geïndexeerde 

bedrag van 54,76 euro - en (hoofdelijk) tot de kosten van de strafvorderin& die alle 
gemaakt zijn ter opsporing en vervolging van de bewezen gebleven misdrijven. 

Daarnaast moet elk van de beklaagden worden veroordeeld tot het betalen van een 
bijdrage aan het Slachtofferfonds van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 
200 euro, en een bijdrage aan het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

De eerste rechter heeft ook terecht de burgerlijke belangen aangehouden. 

De herstelvorderlng. 

10. De strafvordering tegen de beide beklaagden met betrekking t ot het 
omvormen van de tuin berging tot een paardenstal, was reeds vervallen door verjaring 
toe zij met de dagvaarding van 19 oktober 2015 aanhangig werd gemaakt bij de 
strafrechter. 

De strafrechter is dan ook niet bevoegd om uitspraak te doen over de herstelvordering 
met betrekking tot dat onderdeel van de telastlegging 1). 

9 
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11. De herstelvordering is voor het overige ontvankelijk; de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid heeft op 12 maart 2015 positief advies verleend over de 
herstelvordering, die strekt tot de verwijdering van de betonverharding en van de rij piste, 
de longeerpiste en de houten omheining. 

12. De eerste rechter heeft terecht de verwijdering bevo len van wat overgebleven Is 
van de wederrechtelijke oprichting van een nieuwbouwpaardenstal-die de beklaagden 
terug afgebroken hebben - , namelijk de betonverharding. 

De beklaagden en voeren aan dat die betonverharding er ook al voordien 
aanwezig was, als vloer van de constructie die er toen stond. 

Op de luchtfoto van 7 juli 2013 is te zien dat er op het ogenblik van die foto op de plaats 
waar de beklaagden later de nieuwbouwpaardenstal zouden oprichten, nog een 
constructie met een puntdak stond, die reikte tot de helft van de betonverharding die er 
toen al was en die langs drie zijden was omringd met hagen (luchtfoto die de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Inspecteur, op de terechtzitting van 2 december 2019 met het 
akkoord van de beklaagden aan het hof heeft overgelegd en bij zijn stukkenbundel heeft 
gevoegd). 

Klaarblijkelijk hebben de beklaagden deze constructie afgebroken om er de 
nieuwbouwpaardenstal op te richten. 

Voor de nieuwbouwpaardenstal werd de betonverharding in zijn geheel gebruikt. De 
betonverharding is aldus deel gaan uitmaken van de nieuwbouwpaardenstal en moet net 
als deze stal worden afgebroken. 

Dat de verharding er voordien ook al lag, is niet relevant. De const ructie die er voorheen 
stond - al dan niet vergund, van vergunningvrijgesteld of vergund geacht-en waarvan de 
verharding toen deel uitmaakte, werd immers afgebroken, zodat die toestand - de 
vroegere constructie met betonverharding-niet de referentie is voor het herstel in de 
vorige toestand. 

De herstelvordering die ertoe strekt de wederrechtelijke gevolgen van het ten laste gelegde 
misdrijf te herstellen, is nog steeds gegrond en de wettige en pertinente motieven van de 
herstelvordering gelden nog steeds. 

De herstelvordering is uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening genomen 
en de gevraagde maatregel - de verwijdering van de betonverharding - is redelijk In 
vergelijking met de last voor beklaagden. 

Ook in het licht van artikel 6.3.1, § 1, VCRO (zoals gewijzigd bij wet van 25 april 2014, in 
werking getreden op 1 maart 2018), blijft het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand de herstelmaatregel die bevolen moet worden, nu het gevolg van het misdrijf niet 



kennelijk verenigbaar is met een goede ruimte lijke ordening omdat reeds grote delen 
van het perceel verhard zijn, terwijl het RUP van 2007 en het RUP van 2013 
bijkomende losstaande gebouwen juist uitsluiten. 

Het betalen van een meerwaarde kan dus niet worden bevolen en de uitvoering van 
bouw- of aanpassingswerken zou kennelijk niet volstaan om d.e plaatselijke ordening te 
herste llen. 

13. De rijpiste en de longeerpiste en de afsluitingen er rond moeten eveneens 
worden verwijderd. 

Ook wat deze constructies betreft, geldt dat de herstelvordering wettig Is en 
uitsluitend is genomen met het oog op de goede ruimtelijke ordening. 

De vordering tot het verwijderen van de pist es en afsluitingen steunt op een juiste 
opvatting van een goede ruimtelijke ordening, namelijk dat deze constructie door hun 
aard en omvang stri.jden met de open ruimte die de overheid door de RUP's In dit 
"bouwvrij agrarisch gebied" wil vrijwaren. 

Het gevolg van het misdrijf- de wijziging van de samenstelling van de bodem, de 

verstoring van de open ruimte, de visuele hinder en het recreatief gebruik van grond 
die bestemd is voor agrarische doeleinden - is niet kennelijk verenigbaar met een 
goede ruimtelijke ordening. 

Het betalen van een meerwaarde kan dus ook op dit punt niet worden bevolen en de 
uitvoering van bouw- of aanpassingswerken zou kennelijk niet volstaan om de 
plaatselijke ordening te herstellen. 

De vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand, is in die omstandigheden niet 
kennelijk onredelijk en berokkent de beklaagden en die jarenlang 
voordeel hebben gehaald uit de wederrechtelijke toestand, geen onevenredige last ten 
opzichte van het voordeel voor de ruimtelijke ordening. 

14. Op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundige Inspecteur- die op dit 
punt hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van de eerste rechter -
veroordeelt het hof de beklaagder en tot betaling van een dwangsom 
van 50 euro per dag vertraging dat zij de herstelmaatregel niet zouden uitvoeren, met 
een maximum van 50.000 euro aan te verbeuren dwangsommen, nu er redenen zijn 
om aan te nemen dat de beklaagden anders niet vrijwillig zouden overgaan tot het 
herstel; de opgelegde dwangsom moet de beklaagden ertoe aanzetten het recht erlijk 
bevel effectief uit te voeren of te doen uitvoeren binnen de opgelegde termijn. 
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De termijn van zes maanden voor de uitvoering van het herstelkomt gepast 

voor, rekening houdend met de aard van de kwestieuze uit te voeren 
werken. 

15. Overeenkomstig artikel6.3.4, § 1, VCRO {zoals gewijzigd bij wet van 

25 april2014, in werking getreden op 1 maart 2018) beveelt het hof dat de 
stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de 
uitvoering van de herstelmaatregel kunnen voorzien in de plaats en op 
kost en van de beklaagden. 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 

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

210, 211 en 21lbis van het Wetboek van Strafvordering; 
24 en 25 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerecht szaken; 

6.2.1.1 9 , 6.3.1, § 1, 6.3.4, § 1, VCRO wals gewijzigd door het decreet van 25 april 

2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (in werking 
getreden op 1 maart 2018); 
84 Hypotheekwet; 

Op strafrechtelijk gebied. 

Bevestigt het bestreden vonnis in zover de eerste rechter : 
de beklaagden en vrijspreekt van het 
instandhouden van de bouwwerken vermeld in telastlegging 1) en 
de beklaagden en hoofdelijk veroordeelt tot de 

kost en van de strafrechtspleging; 

Doet het bestreden vonnis voor het overige te niet en, opnieuw rechtsprekend; 

Wat de beklaagdE betreft. 

Stelt vast dat de strafvordering tegen de beklaagde wat betreft het in 
telastlegging 1) bedoelde omvormen van een tuinberging tot een paardenstal vervallen is 

door verjaring; 
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Met eenparige stemmen, veroordeelt de beklaagde wegens de overige 
feiten van de telastlegging 1} (het oprichten van een nieuwbouwpaardenstal) en de 
feiten van de telastlegging 2), verenigd, tot een geldboete van 3.000 euro (dat is 500 
euro vermeerderd met 50 opdeciemen), bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke 
termijn te vervangen door een gevangenisstraf van één maand; 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van : 
een bijdrage van 200 euro aan het Slachtofferfonds; 
een bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand; 

Wat de beklaagde betreft. 

Stelt vast dat de strafvordering tegen de beklaagde wat betreft het in 
telastlegging 1) bedoelde omvormen van een tuinberging tot een paardenstal vervallen 
is door verjaring; 

Met eenparige stemmen, veroordeelt de beklaagdE wegens de overige 
feiten van de telastlegging 1) (het oprichten van een nieuwbouwpaardenstal) en de 
feiten van de telastlegging 2), verenigd, tot een geldboete van 3.000 euro "(dat is 500 

euro vermeerderd met 50 opdeciemen), bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke 
termijn te vervangen door een gevangenisstraf van één maand; 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van : 
een bijdrage van 200 euro aan het Slachtofferfonds; 
een bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand; 

Veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot de kosten 
van de strafvordering in hoger beroep, in het totaal begroot op 152,14 euro; 

Over de herstelvordering. 

Bevestigt het bestreden vonnis met de wijzigingen dat het hof: 

13 

het door de eerste rechter bevolen herstel (door afbraak) van het tot 
paardenstal omgevormde t uinhuis, te niet doet: 
beveelt dat de beklaagden ~n het herstel met 
betrekking tot de overige punten (het verwijderen van de betonverharding van 
de paardenstal en het verwijderen van de rijpiste en longeerpiste, met inbegrip 
van de spoorwegbiels, het houten hekwerk en de metalen hekkens) zullen 
uitvoeren binnen een termijn van zes maanden na de betekening van het 
gegeven arrest en op verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag 
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vertraging nadat het gegeven arrest in kracht van gewijsde is getreden en de 
uitvoeringstermijn is verstreken, met een maximum aan te verbeuren 

dwangsommen van 50.000 euro; 
beveelt dat de gewestelijke stedenbouwkundige Inspecteur en de burgemeester 

van de Gemeente , in geval het arrest niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen 
voormelde termijn, zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien overeenkomstig 
hetgeen bepaald is in artikel6.3.4, § 1, VCRO; 

Beveelt dat het gegeven arrest op de kant van de overgeschreven gedinginleidende akte 
wordt Ingeschreven op de wijze, vermeld in artikel84 van de Hypotheekwet van 16 december 

1851 op kosten van de beklaagden en 

************** 

Aldus gevonnist door : 

- de heer 
-de heer 

-de heer 

voorzitter, 
raadsheer, 

raadsheer, 

magistraten van de 15de kamervan het hofvan beroep te Brussel die aan de beraadslaging 

hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

~.itg~<en (conform art ik 78 .) door de voorzitter, de heer , in 

openbare terechtzitting van 27 januari 2 20 waar aanwezig waren : 

- de heer 
- de heer 

- de heer 

voorzitter, 

su bstitu ut-procureur-generaal, 
griffier, 




