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10 e Kamer Het hof �an beroep te Gent, tiende correctionele kamer, heeft het 
volgende arrest gewezen in de zaak: 

Nr. 597/06 
VAN HET F'ARl<ET 

Nr. (_ I t oO los 
VAN HET !\RREST 

27 februari 2009 

Hyyothecaire i�1-��!�� 
�g�nningsJ�g!fil.QL 

not. 66.12.267/99 v;:ir1 het Openbaar Ministerie tegen: 

'?óO 1. Nr �. geboren te . 

3�-'l 
2. Nr. 

br�klaagd van: 

metaalbewerker, wonende te 

, geboren te 
, bedie:mde, worieridr-.: te 

De eerste en de tweede: 

op 

op 

Als dader, mededa1Jer· om het misdrijf Le hebben uitgevoerd of om aan 
de uitvoering ervan rechtstreek�: t� hebben medegewerkt, of om door 
enige daad tot de� u1lvoerinl� zodariioe hulp te hebben verleend, dat het 
misdrijf zonder zijn bijstand niet k.on worden gepleegd, of om door 
gif ten, beloften, bedrei(�ingen. rrti�;:bruik van gezag of \!an macht, 
misdadige kuirerijcn of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te 
hc:bben uitgelokt: 

A. Te 
30.04.2000: 

in de periode gaande van 07.10.1999 tot en met 

Bij inbreuk op de artikelen 42 § 1-·1', 66 (1°, 2° en 5° lid} en 68 van het 
deGreet betreffende de ruirnl�.:lij!-;e ordening, gecoördineerd op 22 
ok1ober 199() (H.S. 1�:; 03.1907), duur riet uitvoeren van werken, het in 
stond houden e:vcm, door het vc:ckavclen van grondeigendom of hoe 

cl:Jr1 ook, inbreuk. le tiel>bt-:n uemaakl op de voorschriften der bijzondere 
plärmen van aanle��. op de� bepalingen van de titels Il en 111 of op die 
w:rn de verordenimy::n vastgesteld tor uitvoering van titel 111 en van het 

eerste hoofdstuk vvn titel IV van voormelde wet. door namelijk zonder 
voorafgaande schriftelijke en uildrulçkelijke vergunning van het college 
v0n burgemeester en schepenen te hebben gebouwd, een grond 
ç1ebruikt voor lii:-:!t plaatsen van éèn of meer vaste inrichtingen, te 
IF::!b!Jen,pfgebrr;keri. liert1ouwcl o! r:::en bestaande woning te hebben 
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verbouwd (insl2ndlïoudinçJS- of 
casu: 

derde[lad L 
2 °blad 17 

onderhoudswerk.en uitgez nderd). in 

cloor op het terrein gelegen le , ten kadaster 
gekend onder in eigendom 
toebehorende aan en een grond te 
hebben gebruikt voor 1{et in sland houden van overdekte en niet
overdekte schuilhokken voor honclen gelegen in een natuurgebied en/of 
in strijd met de verkavelingsvergunning d.d. 14.06.1978. 

De feiten onder de telastlegging A thans strafbaar overeenkomstig de 
artikelen 1, 2, !:19 § 1-1°, 14G-1 '' r::n 3", 147, 148, 149 en 204 van het 
dr�creet houdende de organis;:;ilîe van de ruimtelijke ordening d.d. 18 
mei 1999 (B.S. 08.06.1999) 

G. Te 
10.10.2005: 

in de periode gaande van 01.05.2000 tot en met 

l1ij inbreuk op de i'Jrtikelen 1. 2, 99 § 1-1°, 146-1<> en 3°, 147, 148, 149 
en 204 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ord ening del. 18 r11ei 198tJ (B.S. 08.06.1999} de bij artikel 99 § 1-1° 
bepaalde handelingen, werk0n of wijzigingen zonder voorafgaande 
vergunning te hebben uitgevoercl, voortgezet of in stand gehouden, 
door namelijk zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te 
hebben gebouwd. op een · grond één of meer vaste inrichtingen te 
hebben geplaatst, een bestaande vaste inrichting of bestaand 
bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of uitgebreid, 

met uitzondering v<:1n instandhoudings- of onderhoudswerken die geen 
betrekking hebt1e11 op de stabilile1t, in casu: 
up het terrein orm;chreven onder de telastlegging A, 
door de instandhouding van de onder A omschreven toestand. 

C. Te 
10.10.2005: 

in de periode gaCJnde van 07.10.1999 tot en met 

Bij inbreuk op artikel 4 § 1 , strafbaar gesteld door art. 39 § 1, 1" en § 2 
ViJn het decreet von de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de 
rnilieuvergunning (B.S. 17 september 1985}, in werking getreden op 01 
se ptember 1991, zonder voorafga<.mde en schrrftelijke vergunning van 
de overheid ee11 milicuvcrgur ir 1irigsplichtige inrichting van tweede 
klasse te heb hen 1,3eëxploitc:.:erd, namelijk een inrichting waarin honden 
worden gehouclr:n, inrichtingen voor het africhten van honden, 
hondenkennels, e.d" voor meer dan 10 volwassen dieren (rubriek 
9.9.2° van bijlZlne : van VLAREM 1) 

D. Te 
10.10.2005: 

ir 1 de periode oaande van 07.10.1999 tot en met 

Bij inbreuk op de a1iikelen 2, 3, 20, 22, 29 en 46 van het decreet van 
��5.06. 1985 b�Lr�::feruJe de rnilieuvergunning (8.S. 17.09.1985), 
s1rnfbaar gestGld door artikc:.:I 39 § 1-2° en § 2, de bepalingen van dit 
decreet en zijn uitvooringsbosluîte:n niet te hebben nageleefd, namelijk: 
ten aanzien v:::H� oen inrichting ciic cvereenkomstig het besluit van de 
Vlûamse ExoculiE:ve d.d. 06.02. 1 �J91 als hinderlijk is ingedeeld en als 
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dusdanig voorkom! op de indelinrrslijsl van bijlage 1 bij vooJ ld besluit, 
meer bepaald onclc�r rubrü::k 9.9.2� on ingedee ld onder klasse 2, inbreuk 
te hebben gepleegd op hoofclsluk I, 1 en de artikelen 3.1.1., 5.9.1.1.§1, 
5.9.6.1.§2,1° en 7.3.0.1 van h(::t besluit van de Vlaamse Regering d.d. 

01 juni 1995 houdende atgernene en sectorale bepalingen inzake 
rnilieuhygiëne (B.S. 31.07.1995), namelijk door de exploitatie van een 
inrichting waar·in honden worden gehouden die geheel of gedeeltelijk 
gelegen is in een waterwingebied en/of een beschermingszone type 1, 11 
of 111. 

Feiten A, B, C en D ten nadele v;::ir1 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk van 26 
april 2006, 12dE! kamer, rechtdaende op b2!genspraak, werd als vo lgt 
beslist: 

1. Verklaart de telastlegglnç_1en C en D niet bewezen in hoofde van 

V(3rleent ontslag v<rn rechtsvervol9ing in hoofde van , 
voor de telastleçmingen C E".:n D. 

?. Verklaart de telastleggin9en A, 8, C en D bewezen in hoofde van 

Veroordeelt voor de telastleggingen A, B, C en D tot 
r:en geldboete van € 250, te verhogen met 45 opdeciemen, hetzij 
E 1.375. 

Zegt dat bij gebreke aan betaling b innen de termijn door de wet gesteld , 

cle geldboete zal vervangen worden door een gevangenisstraf van 
v!jfontwintig dagen. 

Veroordeelt 
hem op€ 95,92. 

lot de helfl der gerechtskosten begroot voor 

Verwij.st - lot het betalen van een som van€ 25 ingevolge 
artikel 1 K.B. 23.12.1993 tot wijziging van art. 91 K.B. 28.12.1950 
houdende alQ!�rneen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
(ingevolge het 1<.H. dd. 11.12.2oc1 betreffende de invoering van de 
•::uro in de regclqC:'/Îrt�J inzake. ['1:-;tilie, B.S. 22.12.2001). 

Verplicht eunrna<:JI een bijdrage van € 25 te verhogen 
rriel 45 opdeciern011, lletz:ij € 137 ,50, tè betalen bij wijze van bijdrage tot 
financiering van l1él Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
�iewelddaden overeenkornstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 
1985 houdende fiscale en andere bepalingen. 

'.j. Verklaart cfr.; tol2stlcggingnn A en R bewezen in hoofde van 1 

\.f c:roordeelt vuor de telastleggingen A en B tot een 
�2t:ldboete van C 1 ::-.o. te verhogen n•ot 45 opd eciemen , hetzij€ 825. 
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Zegt dat bij gebreke aan betaling binnen de termijn door de wet gesteld, 
ue geldboete zal vervangen worden door een gevangenisstraf van 
vijftien dagen. 

Veroordeelt lot de helft der gerechtskosten begroot 
voor haar op E Bfï,92, melde cJver\Ne9ing dat geen afzonderlijke kosten 
verbonden zijn aan de telastlogqir1gen A en B waarvoor ontslag van 
rechtsvervolging 1..verd verleencl. 

Verwijst tot het betalen van een som van € 25 
ingevolge artikel 1 K.B. 23.12.1993 tot wijziging van art. 91 K.B. 
28.12.1950 houdencle af gemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken (ins1evolge het K.B. dd. 11.12.2001 betreffende de invoering 
'1an de euro in de regelgeving inzal<e justitie • 8.S. 22.12.2001 ). 

·Verplicht eenrnar:il een bijdrage van € 25 te verhogen 
rncl 45 opdeciemen, hetzij€ 137,:.;;o, te betalen bij wijze van bijdrage tot 
rinélnciering van hr;t Fonds !.ot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden overeenkomstig ai-tikel 29 van de wet van 1 augustus 
1985 houdend e fiscale en andere bepalingen. 

En op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig ir:ispecteur: 

E3eveelt en over te gaan tot herstel 
van de plaats in de oor·srxonkr�lijke toestand te 

kadastra<.11 gr:;kr�nd onder , hetgeen 
irihoudt: 

de afbraak van de schuilhokken en alle bijhorende constructies en 
verhardingen, zoals vermeld in het proces-verbaal K0.66.12.247/99 nr 
247/99 d.d. 7.10.1999 (op pg 3 e11 4) en dit binnen een termijn van 10 
maanden vanaf de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan. 

Voor. het geval döl en de plaats niet 
Liinnen de gestelde termijn in c!e vorige staat hersteld hebben, beveelt 
dal de stedenbouwkundige inspecteur ambtshalve in de uitvoering 
ervan kan vuurziu1 overeenkornslig de bepalingen van artikel 153 van 
het decreet van 18 rnei 1909 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke orcleninD. 

Zegt tevens vour recht dat en 
gehouden zullen zijn tot het betaleri aan de Vlaamse Gemeenschap 
van een dwangsom van € 70 per· dag vertraging in de tenuitvoerlegging 
van de herstel:nr.:i;:itregel on dit v:::inar de dag volgend op het verstrijken 
van de termijn v0n ticm rn::i;:irnJei1. 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
9/05/2006 door cle beklaagden. 
10/05/2006 door het openlJm11 ministerie tegen beide beklaagden. 

" 
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Het IJof hoorde op de openbare terechtzitting van 12 februari 2009 
in het Nederfands: 

de beklaagden in l;un middelen van verdediging bij monde van meester 
r .... �elissa Van Maele voor mE:€-�stor Claude Van Marcke, beiden advocaat 
öan de balie te l'\ortrijk, 

het openbaar mir1i8Lerie in zijn vordering bij monde van Jan De Clercq, 
substituut-procureur-generaal. 

1 . De hogere beroepen van cle beide beklaagden en het openbaar 
ministerie werden tijdig en regelmati�� naar de vorm ingesteld; ze zijn 
ontvankelijk. 

2. De aan de beide beklaagden te last gelegde feiten, omschreven 
onder de telastleggingen A, B, C en D zijn, voor zover b.ewezen, in 
!loofde van de bekte bek!ai':tgden de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering van een zelfde rnisdadig opzet. daar zij onderling verbonden 
zijn door eenhc'3id van doel eri verwezenlijking, waarvan de.termijn van 
verjaring voor hel geheel van de feiten, die elk onder1ing niet 
!Jescheiden zijn door een langere termijn dan de verjaringstermijn, 
'.:;levhts begint Le !c1pe11 van.::if het loatste te last gelegde feit, i.c. op 1 O 
oktober 2005 Sedertdien zijn gt�en vijf jaar verstreken. De 
strafvervolging tege:n en is derhalve 
niet vervallen door verjaring. 

3.1. De onder A en B te last geleç,,iut� feiten maken thans een inbreuk uit 
op artikel 99 § 1.1 ". strafbaar gesteld door de artikelen 146 eerste lid 1" 
en 3°, 147 en 1'19 van hel decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van rJc ruimtelijk(� urt.Jening (B.S. 8 juni 1999), zoals 
inmiddels gewijziud bij de decrnten van 28 septembti$r 1999, 22 
rJecember 19m�. 2t; april 2000, 8 df:'cember 2000, 13 juli 2001 , 1 maart 
L'.00�. 8 maart 2002. 19 iuli 2002, 28 februari 2003, 4 juni 2003, 21 
november 200:j, 7 rnei 2004, <.ipril 2005, 10 maart 2006, 16 juni 
2006, 7 juli 200G, 22 december 2006, 9 november 2007 en 21 
december 2007, hierna genoemd DORO. 

3.2. Artikel 14G. 3" lid DORO, zo<Jls gewijzigd door artrkel 7 van het 
clE)cmet van 4 juni :2003, in de mata dat het niet vernietigd werd door het 
()rondwettelijk Hof bij arre:::l tY. 1 IÎ/2005 van 19 januari 2005, bepaalt 
d:::JI het misdri[f v<;n in s\a:1d huuclen van inbreuken bedoeld in het 
cç;r r..:te lid, 1°, 2", Y. 6° en r r 10(,J slechts strafbaar is voorzover de 
handelingen, wc�rkcr1. wijzigingen ot het strijdige gebruik. gelegen zijn in 
de ruimtelijk kwet:.bare gebieden. Ingevolge artikel 2 lid 2 van het 
Strafwetboek cli1.;>nt v<:m deze mildüre strafwet ter zake toepassing te 
worden gernaakt. 
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Hel hof dient derhZtlve na te gaan uf het onder de telastleggi�gen A en 
B te last gele��dr:; misdrijf van in stand houden in casu nog langer 
�.:;tr«-1fbaar is. 

De handelingen en werken waarop de telastleggingen A en B 
betrekking hebben zijn volgens het gewestplan Kortrijk, vastgesteld bij 
koninklijk besluit vnn 4 november 1977, gelegen in een natuurgebied. 
Volgens artikel 146, 4° lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd bij artikel 
7 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 4 juni 2003 en 
gewijzigd bij artikd �6 van l1et decreet van 21 november 2003, wordt 
onder de ruimtelijk kwetsb::1ri.; gebieden o.m. verstaan de 
natuurgebieden. De; aan de beide beklaagden te last gelegde misdrijven 
van in stand houdf:n zijn llt:in ook nog steeds strafbaar. 

4. Door de �iegevens van het opsporingsonderzoek en door het 
onderzoek op de lerech1zitting ·van het hof zijn de telastleggingen A. B, 

en D, alle zoals omschreven in de oorspronke1ïjl<e dagvaarding, in 
hoofde van de rJerde beklaagden, die overigens terecllt voor het hof de 
r1un te last geleude feilen niet lnnger betwisten, naar eis van recht 
bewezen. 
Wat meer bepaalc.l cle telastle�mir1uen C en D betreft is het zo dat door 
cJe visuele va!":.;tstcllingen van inspecteur van de Milieucel 
L.olmle politie z.one . omstrJndig beschreven in zijn navolgend 
proces-verbaai nummer van 26 februari 2003 (zie 
onderkaft 11, slukkl:;n 15 Um 22), väst staat dat de inrichting op het erf 
van de beide bekläagden een rnilieulechnische eenheid uitmaakte met 
de inrichting op hc�l aan hun erf aanpalend erf van de vader van de 
tweede beklaagde- die ook door de beklaagden werd geëxploiteerd. De 
honden die op h1:'l erf van de vélder van tweede beklaagde werden 
nehuisvest ware11 overigens ook eigendom van de beklaagden. Als 
milieutechnische cE:nheid ma0kte de inrichting waarin honden werden 
oehouden voor meer dan Lien volwassen dieren een 
rnilieuvergunningsplicl1tige inrichting van de tweede klasse uit die 
geëxploiteerd werd zonder voomfgaande en schriftelijke: vergunning. 
Door op elk erf afzonderlijk niet meer dan tien volwassen dieren te 
houden en voor elke inrichting melding te doen van een klasse 3 
inrichting poogdE:m de beklaagden, die hun bedrijf kunstmatig 
Of)splitsten over lv11ee naast elk.aar gelegen percelen, alleen maar te 
ontsnappen aan hun verplichtinq een milieuvergunning klasse 2 te 
r1ebben. 

:s. In hoofdorde .;ragen de tx;dcJr:.J beklaagden bij monde van hun 
raadsman in lemiën van pleiuoui rJal hun de gunst van de opschorting 
v<:m de uitspraak van de veroordeling zou worden verleend, 
ondergeschikt vrë19cn zij een straf rnel uitstel. 

l lot hof gaal op de vrnag tot het verlenen van de gunst van de 
o pschorting niet ir1 nu niet blijkt çJéJt eon veroordeling tot een geldboete, 
zoals te dezer1 i'.:. aangew<c:7J·.m r�n l1iema nader wordt bepaald. de 
�.;ociale declassr:iririg van de IJe::l<la��gcJen voor gevolg dreigt te hebben of 
1.::inige sociale roe ::1ssGring i1 hot qcdrang zal brengen. 
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éi. De feiten die a<.J.n de bewezen verklaarde telastleggingen A, B, C en 
D ten gronds!ag liggen zijn in 1·10ofde van de eerste en de tweede 
beklaagde de uitvoering van een zelfde misdadig opzet, daar zij 
onderling verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking, 
zodat ingevolge artikel 65 van het Strafwetboek voor deze samen 
tell<ens slechts één straf dient le worden opgelegd, namelijk deze die 
voorzien is voor hot misdrijf waarop de zwaarste straf is gesteld. 

De beide bek!aélgden hebben wetr::ns en willens een wederrechtelijk tot 
stand gebracl·ite toestand jan:mlang, meer bepaald in de periode 
vermeld in de lelnstleggingen A on B, in stand gehouden. Het belang 
van de gemeensdiap bij de naleving van de voorschriften die een 
goede ruimtelijke ordening beogen hebben zij al die tijd ondergeschikt 
gemaakt aan hun persoonlijk belang. Daarbij hebben zij ook wetens en 
willens gedurende lange tijd gehandeld in strijd met het 
Mllieuvergunningsdecreet, nochlaris wetende dat de naleving van de 
rnîlieureglementeri11g, zeker ook gelet op de ligging van hun inrichting in 
een waterwingebied of besd1errningszone type 1, Il of 111, van essentieel 
belang is voor het ieefmilieu en de volksgezondheid. De bewezen feiten 
zijn objectief erm:tig nu zij het in Vlaanderen schaarse ruimtelijk 
kwetsbaar gebied hebben aan9elast en verstoord. 
lwhet voordeel van de beide beklrlagden houdt het hof rekening met de 
élrwezigheid van voorgaande niet-gewiste veroordelingen en met de 
ornstandigheid dat de beklaagden, ook al heeft het zeer lang geduurd, 
vrrjwîfllg zijn overge9aan tot het volledig herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke tm�sland en de stopzetting van de exploitatie van hun 
inrichting aldaar. 
Een geldboete zoals hiernn bep;;iald vormt daarom voor elke beklaagde 
een passende bestraffing, van éJ<'mJ hen te doen inzien dat zij zich in de 
toekomst aan de dt!cretale voot-schriften ter zake dienen te houden. 

De misdrijven worden geplc:?eud deels vóór, deels na 1 maart 2004, 
zodat de geldboele, uitgedrul<L in euro, telkens met 45 opdeciemen 
rnoet worden verhoogd overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 7 
december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de invoering van 
de euro in de Vlaämse regelgeving (B.S. 28 december 2001) en artikel 
.-.1, lid 1 van de Wel van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de 
euro in de wet��eving die IJetrekking heeft op aangelegenheden als 
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet {B.S. 29 juli 2000), beide in 
wcrl<ing getreden cip 1 januari ;�OO?. 

Aan de beide br.:�kln8gden �<an, riu de hun opgelegde straf de vijf jaar 
gt�varigenisstraf niet te boven ga::ll eri zij tot op heden nog niet werden 
veroordeeld tot eeri criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van 
rneer dan twaalf rnaanden en het no-r verwacht dat, gelet op de thans 
uitgesproken straf, zij zich in de loekomst niet meer aan zo'n misdrijven 
zullen schuldi\;J maken, gewoon uil::;tel van de tenuitvoerlegging van drt 
;.Jrrest verleend worden voor de tormijn en in de mate zoals hierna 
br.::paald. 
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ï'. De eerste en de tweede beklaagde dienen elk als veroorbeelde tot 
oen correctionele hoofdstraf te worden verplicht tot het betalen van de 
bijdrage tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders die sedert 17 decembi::r 2005 € 25 bedraagt en dient 
vermeerderd t<3 worden met 45 opdeciemen tot € 137,50, ongeacht de 
datum van de bewr:!!z;en verklaarde feiten; deze bijdrage heeft een eigen 
aard en is geen s!raL 

8. Bij arrest nr.188.928 van de Réwd van State van 17 december 2008 
(B.S. 2 februari 2009) werd hel koninklijk besluit van 27 april 2007 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
vernietigd , zodat de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 

in strafzaken, zoals gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 1 1  decr�mber 2001 betreffende de invoering van de euro in 
de regelgeving inz::ike juslilie, van toepassing blijven. Krachtens art. 9 1 ,  

lid van dit koninldijk besluit l:i<�draagt de vaste vergoeding, waartoe 
cJc beklaagden olk dienen te worclt·m veroordeeld,€ 25. 

9. De gemachtigde ambtenaar vordert in zijn brief van 5 april 2000 met 
bij lagen (zie stuk 43 t/m 46 van het str.afdossier) het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand, wat impliceert de afbraak van de 
scl1uilhokken en ;::i!le in het proces.:.verbaal vermelde bijhorende 
constructies en ver�1ardinwm. rnet verbeurte van een dwangsom bij niet 
nr.:ileving van 1 Pal t.ievel lol !1(�rstel. Deze vordering wordt krachtens 
artikel 198 DORO verder oezel door de gewestelijk stedenbouwkundig 
iri!:;pecteur. 

Uit de door de beide beklaagden voor het hof neergelegde stukken, 
waaronder het proces-verbaal van vaststelling van vrijwill ige uitvoering 
opgemaakt op 9 februari 2009 door , , technicus bij het 
Agentschap Inspectie RWO, Inspectie West-Vlaanderen, blijkt dat op 
het kwestieuze pen.:eel een einde werd gesteld aan de wederrechtelijke 
toestand: de schuilhokken voor honden en alle bijhorende constructies 
e:n verhardingeti wc1-clen afgebro!\t·)r 1 en van het terrein veiwijderd. 
Do herstelvord1::;rin�� i� dan ook n (langer) gegrond en de vordering tot 
vHrbeurte van een dwangsom is zonder voorwerp. 

î 0. Vermits inrniddr3ls een einde werd gesteld aan de wederrechtelijke 
exploitatie van de inrichting dient geen exploitatieverbod meer te 
worden opgele9d. 
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OP DEZE GRONDEN, 
hethof, rechtsprekend op tegenspraak 

tiende\'ad 
9 '/,/U ) 

Gelet op de artikelen aanr.�eha;::i!d in de telastleggingen en op de 
c:1rtikelen: 
2, 3, 38, 39, 40, 41, 50, 65, 66 1.�n 100 van het Strafwetboek, 
·162, 182, 184, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 210, 211 en 
211 b;s van het Wetboek van Strafvordering, 
11 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd door 
artikel 5 van de Bijzondere Wel van 16 juli 1993, 
1, 8 en 14 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probalie, zoals gewijzigd, 
4, lid 1 van de wot van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de 
euro in de wetgevin�1 die betrekking heeft op aangelegenheden als 
becloeld in artik.el 71.3 van de Gmndwet, 
6 van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele 
gevolgen van de invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving, 
1 van de wet van 5 maart 1952 zcrnls gewijzigd door artikel 1.2° van de 
programmawet van 24 december 1993 en door artikel 36 van de wet 
van 7 februari 2003, 
28 en 29 van de wc:;l van 1 augustus 1985 zoals gewijzigd door artikel 3 
van de prograrnrnawet van 24 december 1993, door artikel 23 van het 
koninklijk besluit v<Jn 19 december 2003 en door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 31 oktober 2005, 
91 al. 2 van ·het koninklijk besfuit van 28 december 1950 zoals gewijzigd 
door artîkel 1 van het koninklijk bc:Jsluit van 23december1993, 
î van het koninklijk besluit van 11 december 2001, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
or�rechtszaken. 

Verl<laart de hogere beroepen 011lvankelijk en er ten gronde over 
beslissende met eenparige stemmen: 

Wijzigt het bestreden vonnis FJls volgt: 

Veroordeelt de eerste bek!aas3d1� voor de bewezen 
telastleggingen A, C en D s@rnen tot een geldboete van € 2501 
verhoogd met 45 ordedemen, ;:.ildu�: gebracht op€ 1.375. 

Veroordeelt de twe1;:;de beklaagde voor de bewezen 
telastleggingen A. B, C en D samen tot een geldboete van € 250, 
verhoogd met 45 or:•deciernen. aldus gebracht op€ 1.375. 

Zegt dat bij gebreke van betaling binnen de wettelijk bepaalde termijn 
de: aan de eerste en de lweede beklaagd e opgelegde geldboete van 
€ 1.375 telkens zal mogen vervan�1eri worden door een vervangende 
t�C�vangeniSStfél f VêH 1 45 dage ll. 

Vt';rleent uitstel v2ir1 de tenuitvo<::,rleugirig van dit arrest gedurende een 
tc::rmijn van drie .Î8éH, evenwal uil sluitend voor drie vijfden van de 
gDldboete van € 1.�;75 en van de vervangende gevangenisstraf van 45 
diJ�Jen waartoe de r.;ersle beklaaç:1do en de tweede beKlaagde worden 
veroordeeld. 
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Legt de eerste er: <Je lweedr� beklaagde elk de verplichtin\ op een 
bedrag van € .é'5, verhoogd met 4Ct opdeciemen, aldus telkens gebracht 
op€ 137,50, te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het 
bijzonder FoncJs tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden f-:n aan de occ;::isionele redders .. 

Veroordeelt de eerste en de LweetJe beklaagde hoofdelijk tot de kosten 
in de beide aélnlcggen gevallen aan de zijde van het openbaar 
ministerie, in llun geheel begrool op € 191,84 in eerste aanleg en op 

€ 88,51 in hoger beroep. 

Veroordeelt de eersle en de lwec::cle beklaagde elk tot betal ing van de 
vaste vergoediny v::i n € 25. 

Verklaart de vordering van cle oewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand niet (langer) 
gegrond en de erop ÇJeënte vordering tot verbeurte van een dwangsom 
zonder vooiwmp. 

· 
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l<osten: 
Afschriften: 

Opstelrecht ber.bekl.: 
Dagvaarding: 

+ 10 % ; 

Totaal:€ 

twaalfde�lad/ 
_,!< 0 blad YJ 

Dit arrest is yewezen te Gent door het hof van beroep, tiende 
corredionele kamer, samengesteld uil kamervoorzitter Dirk Van 
F�emoortel, als voorzitter, en de raadsheren Erik Van de Sijpe en Linda 
Tavernîer, en in openbare terechtzitting vc:in 27 februari 2009 
uitgespmken door voorzitter !Jir�� Van Rernoo1icl, in aanwezigheid van 
Jan De CIE.:r·cq, substituut-procureur-generàal. rnel bijstand van griffier 
Krisloff el Goossens. · 

Erik Van dr: Sijp0 

ARS-nr. : 2009P�s1-

Dirk Van Remoortel 




