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Nr. ÁJJ �!) van het arrest 

Nr. Corr. Folio 

Om uitsluitend te dienen 

1n bestuursiaken 

Nr. van het parket (1''' aanleg: nr. : 

Nr. 2016 VJ11 639 

A R R E S T  

Het Hof van Beroep te Brussel, 15de kamer, 

zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : 

De zaak van het Openbaar Ministerie en van : 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR , bevoegd voor het grondgebied 

van de provincie Vlaams-Brabant, handelend in naam van het Vlaamse Gewest, met 
kantoren te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 93, 

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

tegen : 

1) geboren te op 
wonende te 

2) geboren te op 
wonende te 

3) , met maatschappelijke zetel te , met 
ondernemingsnummer 

beklaagden, 
vertegenwoordigd door meester advocaat aan de balie van 

*********** 
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1. TENLASTELEGGINGEN 

Beklaagd van: 

In het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

- om het misdrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
meegewerkt te hebben, 

- om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn 
bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

- om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben ; 

Op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
, gelegen in agrarisch gebied, eigendom van de vennootschap 

met zetel te 
mevrouw 

en de heer en 
, ingevolge aankoopakte d.d. 18 juli 2007, verleden door 

notaris 

Op het perceel gelegen te kadastraal gekend al5 
en gelegen in agrarisch gebied, eigendom 

van ingevolge aankoopakte d.d. 13 december 2010, verleden door 
notaris 

tussen 17 februari 2011 en 25 december 2013, 

A. de eerste ( en de tweede 1 
tussen 17 februari 2011 en 22 maart 2011, meermaals, 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

verdachte, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald 
bij artikel 4.2.1.3° (het vellen van bomen die op een hoogte van één meter boven het 

maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en geen deel uitmaken van de 
oppervlakten, vermeld in 2°) uitgevoerd te hebben, 

namelijk het vellen van een onbepaald aantal maar minimum 7 bomen, 

B. de eerste 1 1 en de tweede 1 
tussen 16 november 2011 en 3 december 2011, 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 •van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

) verdachte, 



hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde 
handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4° (het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf 
van de bodem, hetzij door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te 
diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt) uitgevoerd te hebben, 

namelijk een holle weg over een lengte van 200 meter volledig opgevuld en genivelleerd te 
hebben, 

C. de eerste en de tweede 1 verdachte, 
tussen 16 november 2011 en 3 december 2011, 

bij inbreuk op artikel 6.1.l.5° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening" handelingen 
te hebben voorgezet, in strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing of 
de beschikking in kortgeding, 

namelijk het opvullen van een holle weg te hebben voortgezet In strijd met de 
stakingsbevelen van 17 november 2011 en 21 november 2011, 

D. de eerste 1 1 en de tweede 
tussen 16 november 2011 en 3 december 2011, 

verdachte, 

opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met artikel 7 van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter 
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, 
verboden wijzigingen van volgende kleine landschapselementen en vegetaties te 
hebben uitgevoerd, 

namelijk een holle weg over een lengte van 200 meter te hebben opgevuld, 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door art. 16.6.1.§ 1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid, 

E. de tweede 1 1 en de derde ( 
tussen 1 december 2013 en 25 december 2013, 
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opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met artikel 8 § 2  van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter 
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, 

hierna vermelde vergunningsplichtige wijzigingen van kleine landschapselementen of 
vegetatie, indien ze plaatsvinden in één of meerdere van de gebieden bepaald in artikel 13 

§ 5  van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu, te hebben uitgevoerd, te weten: 

het rooien of anderszins verwijderen en het beschadigen van houtachtige beplantingen op 
weg-, waterweg of spoorwegbermen of op het talud van holle wegen, van houtachtige 
beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, van heggen, hagen, houtkanten, 
houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden, 

namelijk het rooien van vijf zomereiken in een bomenrij in agrarisch gebied, 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door art. 16.6.1.§1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid. 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig art. 
6.1.41 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te horen veroordelen tot het herstel 
van de plaatsen in de oorspronkelijke staat, overeenkomstig de herstelvorderingen van de 
stedenbouwkundig inspecteur, waarover de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid op 20 
april 2012 een gunstig advies gegeven heeft, en tot het herstel overeenkomstig art. 16.6.6 
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 
overeenkomstig de herstelvordering van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

******** 

2, BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

31 mei 2016 door beklaagden en 
13 juni 2016 door het openbaar ministerie tegen de 3 beklaagden; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 52''• kamer van de Nederlandstalige 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 4 mei 2016 dat onder meer als volgt beslist: 



op strafgebied 

Spreekt vrij voor de feiten van de tenlastelegging A; 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen B, C en D bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de bewezen verklaarde feiten van de 

tenlasteleggingen B, C en D vermengd tot een geldboete van TWEEDUIZEND {2.000,00) 

EURO 

Zegt dat de geldboete van 2.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op 

de opdeciemen, tot 12.000 EUR (2.000 EUR x 6) en vervangen, bij gebreke van betaling 

binnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van EEN MAAND. 

Veroordeelt tot betaling van: 

een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 150,00 EUR, als 

bijdrage aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 

aan de occasionele redders, 

een vaste vergoeding van 51,20 EUR, 

••• 

Spreekt vrij voor de feiten van de tenlasteleggingen A en E; 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen B, C en D bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de bewezen verklaarde feiten van de 

tenlasteleggingen B, C en D vermengd tot een geldboete van TWEEDUIZEND (2.000,00) 

EURO 

Zegt dat de geldboete van 2.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op 

de opdeciemen, tot 12.000 EUR (2.000 EUR x 6) en vervangen, bij gebreke van betaling 

binnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van EEN MAAND. 

Veroordeelt tot betaling van: 
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- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 150,00 EUR, als bijdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 

de occasionele redders, 

- een vaste vergoeding van 51,20 EUR, 

••• 

Spreekt de vrij voor de feiten van de tenlastelegging E; 

Veroordeelt en in solidum tot de 

gerechtskosten, die worden begroot op 86,00 EUR. 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan; 

Wat betreft de herstelvorderingen 

Verklaart de herstelvordering van de Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van het 

Vlaamse gewest tot het herstel in de oorspronkelijke staat op de percelen te 

kadastraal gekend 

betreffende het vellen van hoogstammige bomen zonder 

en 

voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning ontvankelijk doch ongegrond; 

Verklaart de herstelvordering van de Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van het 

Vlaamse gewest tot het herstel in de oorspronkelijke staat op de percelen te 

kadastraal gekend onder betreffende 

het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf zonder voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning, ontvankelijk doch zonder voorwerp; 

Verklaart de herstelvordering van het Agentschap voor Natuur en Bos van 5 december 

2011 tot herstel van de holle weg en aanplanting van de taluds ontvankelijk doch zonder 

voorwerp; 

Verklaart de herstelvordering van het Agentschap voor Natuur en Bos van 8 januari 2014 

tot het heraanplanten van 5 hoogstammige zomereiken ontvankelijk doch ongegrond; 

Laat de kosten ten laste van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur van het Vlaams 

Gewest. 



Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis, op kosten van en 

op de kant van de overgeschreven dagvaardingen vermeld zal worden op de 

wijze bepaald in de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet. 

***** 

3. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

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

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

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

4. BEOORDELING 

1. Op de zitting van 24 juni 2019, waarop het hof de zaak heeft behandeld, heeft 
het openbaar ministerie verklaard afstand te doen van zijn hoger beroep - dat laattijdig 
is - tegen de beklaagden en 

Het hof verleent akte van deze afstand. 

2. De hogere beroepen van de beklaagde en 
zijn regelmatig naar vorm en tijdig ingesteld en zijn, gelet op de tijdig neergelegde 

grievenformulieren, niet vervallen. 

De beklaagden en richten hun hoger beroep 
tegen de beslissingen op strafgebied over de schuldigverklaring aan de feiten van de 
telastleggingen B, C en D, de voorschriften betreffende de rechtspleging, de strafmaat 
en de niet-toepassing van de probatiewet en zij voeren de schending aan van het EVRM. 
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Gelet op de afstand van hoger beroep door het openbaar ministerie en op de devolutieve 
werking van de hogere beroepen van de beklaagden, bepaald door de aangevoerde 
grieven, heeft het hof geen rechtsmacht om te oordelen over 

de strafvordering lastens de beklaagde 
de telastlegging A, waarvan de beklaagden en zijn 
vrijgesproken, 
de telastlegging E, waarvan de beklaagde is vrijgesproken en 
de herstelvordering. 

Er is geen reden om ambtshalve grieven op te werpen over één van de punten bedoeld in 
artikel 210, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 

3. De feiten van de telastleggingen B en C zijn strafbaar gebleven door de artikelen 
6.2.1, 1 ', VCRO respectievelijk 6.2.1, 3°, VCRO, beide zoals vervangen door het decreet van 
25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, dat in werking is 
getreden op 1 maart 2018. 

4 .  De eerste rechter heeft de feiten en het gevoerde opsporingsonderzoek correct 
weergegeven (p. 6-10 van het bestreden vonnis) en het hof treedt deze uiteenzetting bij en 
maakte ze tot de zijne. 

5. Met de telastlegging B wordt aan de beklaagden en 
verweten dat zij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning 
vergunningspiichtige handelingen hebben uitgevoerd, mee bepaald dat zij het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk hebben gewijzigd, door een holle weg over een lengte van 200 meter 
volledig op te vullen en te nivelleren. 

De beklaagden en betwisten dat zij vergunningsplichtige 
werken hebben uitgevoerd; volgens hen was er geen sprake van een holle weg en was de 
aanvulling van de weg met teelaarde en de nivellering van het terrein zeer beperkt. 

Dat verweer kan niet worden aangenomen. 

Een aanmerkelijke wijziging van het reliëf is elke aanvulling of ophoging die de aard of de 
functie van het terrein wijzigt, zodat niet de omvang van de aanvulling of ophoging op zich 
voor de vereiste van een voorafgaande vergunning determinerend is, maar wei de invloed 
van deze wijziging op de bestemming, het feitelijk gebruik of het uitzicht van het terrein. 

Uit de vaststellingen gedaan op 17 november door de politie (aanvankelijk pv 
en op 21 november 2011 door het Agentschap Natuur en Bos 

{aanvankelijk pv en de bijlagen, namelijk de luchtfoto, de stafkaart, 
de kadasterkaart, de biologische waarderingskaart en de verschillende foto's van het 
terrein) blijkt onmiskenbaar dat : 



er tussen twee akkers gelegen te en aldaar gekadastreerd 
een onverharde weg liep, die aan de 

beide kanten lager gelegen was dan de naastgelegen akkers en die voornamelijk 
aan de ene kant (de kant van het ) begroeid was met struikgewas en 
bomen; 
deze onverharde weg als "biologisch zeer waardevol" was geïnventariseerd; 
deze onverharde weg volledig opgevuld werd met aarde; 
de bewerkte akker thans doorloopt, over het deel waar voordien de onverharde 
weg lag. 

Noch het feit dat het perceel gelegen is in agrarisch gebied en de beklaagden er 
akkerbouw doen, noch het feit dat het een private exploitatieweg zou geweest zijn, 
brengt met zich mee dat de beklaagden naar eigen goeddunken die weg die over het 
terrein liep - en een landschapselement met een zekere ecologische waarde was -
mochten omvormen tot akker. 

Door het (laten) opvullen van de weg en omvormen tot akker om te bewerken, hebben 
de beklaagden de bestemming van de weg en het feitelijk gebruik ervan, alsook het 
uitzicht van het terrein gewijzigd. 

Het gaat derhalve om een aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem, 
waarvoor een vergunning vereist was, ongeacht de omvang van de opvulling van de 
weg. 

De vaststelling van de door de beklaagden aangezochte technische raadsman, dat de 
over de weg gestorte laag aarde, gemeten op de as van de weg, gemiddeld slechts 20 
tot 27 centimeter dik was, doet niets af aan het vergunningspiichtige karakter van die 
werken, nu de bestemming van de weg, het feitelijk gebruik alsook het uitzicht van het 
terrein er door zijn gewijzigd. 

De door de beklaagden aangehaalde getuigenverklaringen tot slot - dat er geen 
zichtbare reliëfwijziging is ten opzichte van vroeger - zijn in strijd met de hierboven 
opgesomde objectieve gegevens van het onderzoek, zodat er geen geloof aan wordt 
gehecht. 

6. Met de telastlegging C wordt de beklaagden verweten het opvullen van de holle 
weg te hebben voortgezet in strijd met stakingsbevelen van 17 november 2011 en 21 
november 2011. 

Op 17 november heeft de politie mondeling een bevel tot staking van de werken 
gegeven aan die ter plaatse bezig was met een graafmachine nieuwe 
aangevoerde aarde aan te brengen op de in telastlegging B bedoelde weg. 
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De politie heeft de telefonisch op de hoogte gebracht van het 
mondelinge bevel tot staking dat aan haar werknemer Vervondel was gegeven; een poging 
van de politie om ook de beklaagde telefonisch te bereiken en hem in 
kennis te stellen van het stakingsbevel, is niet gelukt. 

Dit alles is genoteerd in het proces-verbaal van 17 november 2011 

en een afschrift hiervan is per aangetekende brief aan de beklaagde 
bezorgd op 23 november 2011 (kaft 5, stuk 5/9-1); vanaf 23 november 2011 was de 
beklaagde dus zeker op de hoogte van het mondelinge bevel tot 
staking en er moet aangenomen worden hij dan ook zijn vader, de beklaagde 

die de akkers exploiteerde en die heeft verklaard de volledige 
verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde werken op zich te nemen, op de hoogte heeft 
gesteld. 

De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur heeft het mondelinge bevel tot staking van 
17 november 2011 bekrachtigd op 25 november 2011. 

In het pv van 21 november 2011 wordt vastgesteld dat er, nadat 
dit bevel tot staking was gegeven, verder was gewerkt, in die zin dat aangevoerde aarde die 
op 17 november 2011 nog niet verwerkt was, nu, vier dagen later, wel uitgespreid was 
waar voorheen de weg liep. 

Een tweede mondelinge bevel tot staking is er op die dag - 21 november 2011 - evenwel 
niet gegeven, in tegenstelling tot wat er in de telastlegging C staat. 

In het pv van 2 december 2011 is genoteerd dat de 
milieuambtenaar op 30 november 2011 de politie heeft geïnformeerd dat er opnieuw was 
verder gewerkt sedert 21 november 2011, dat de weg nu volledig, vanaf het begin, was 
dichtgegooid en dat er een draad voor was gespannen. 

Uit de hoger vermelde vaststellingen kan niet met zekerheid worden besloten dat de 
beklaagden reeds op de hoogte waren van het mondelinge stakingsbevel wanneer zij de 
werken verder hebben uitgevoerd of laten uitvoeren. Het is mogelijk dat zij pas bij 
kennisname op 23 november 2011 van het proces-verbaal op de hoogte waren van het 
mondelinge stakingsbevel, terwijl al de werken op dat ogenblik reeds konden uitgevoerd 
zijn. 

In weerwil van wat de eerste rechter aanhaalt, heeft de beklaagde 
niet op 12 november 2011, maar wel op 12 november 2012 te kennen gegeven dat hij de 
intentie had om een regularisatievergunning aan te vragen. Daaruit valt dus evenmin af te 
leiden dat hij reeds vóór 23 november 2011 op de hoogte was van het mondelinge 
stakingsbevel. 

De beklaagden 
c. 

en worden vrijgesproken van de telastlegging 



7. Met de telastlegging D wordt aan de beide beklaagden verweten dat zij, door de 
holle weg waarvan sprake in de telastlegging B met aarde op te hogen en om te vormen 
tot een akker, een verboden wijziging van een klein landschapselement hebben 
uitgevoerd. 

Holle wegen zijn kleine landschapselementen (artikel 2, 6°, van het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu), waarop niet mag 
worden ingegrepen wanneer ze daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig 
geschaad. 

De beklaagden en betwisten dat er in deze sprake was van 
een holle weg, in de zin van de genoemde bepaling. Volgens hen was er langs één kant 
van de weg een talud, maar was er langs de andere kant enkel een heel beperkt 
niveauverschil, zeker geen halve meter of meer. 

Het begrip "holle weg" is in het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu niet nader omschreven, zodat er de gebruikelijke betekenis moet aan worden 
gegeven, dat is : een weg die uitgesleten is door veelvuldig gebruik en door de 
natuurelementen en daardoor aan weerskanten veel dieper ligt dan de omliggende 
grond. 

Uit de foto's in het strafdossier-in het bijzonder de foto's 1, 2 en 5 bij het aanvankelijk 
pv van het Agentschap Natuur en Bos - blijkt dat er in deze 
inderdaad sprake was van een weg die aan weerskanten door gebruik en erosie was 
uitgesleten en veel dieper lag dan de omliggende akkers. 

De vraag hoeveel centimeter dieper de weg lag dan de omliggende akkers - meer of 
minder dan een halve meter - is hierbij irrelevant, aangezien dat geen wettelijk 
criterium is en niet bepalend is voor een holle weg in de zin van de aangehaalde norm. 

Door de holle weg op te vullen of te laten opvullen, hebben de beklaagden en 
deze holle weg vernietigd en het door de in de telastlegging D 

aangehaalde bepalingen strafbaar gestelde misdrijf gepleegd. 

8. In beginsel zouden de bewezen feiten van de telastleggingen B en D moeten 
worden bestraft met een strenge geldboete, zoals de eerste rechter heeft gedaan. 

De beklaagden en voeren ondergeschikt evenwel terecht 
aan dat de redelijke termijn waarbinnen de vervolging moet worden behandeld (artikel 
6 EVRM), is overschreden, door de lange periodes die zijn verstreken, zonder dat dit 
nodig was voor het onderzoek of de behandeling van de zaak, tussen de opeenvolgende 
onderzoeksdaden en daden van vervolging, die plaatsvonden op de volgende data : 
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maart-juli 2011 : vaststellingen in verband met het vellen van bomen; 
november-december 2011 : vaststellingen in verband met het opvullen van de 
holle weg; 
november 2012 : verhoor beklaagden en 
april 2014 : tweede verhoor beklaagde 
januari-april 2014 : vaststellingen in verband met het rooien van vijf zomereiken 
in een bomenrij; 
oktober 2015 : rechtstreekse dagvaarding; 

en tussen de zitting van het hof van 16 april 2018, waarop de zaak voor behandeling was 
vastgesteld maar ambtshalve werd uitgesteld en de zitting van 24 juni 2019, waarop het 
hof de zaak heeft behandeld. 

Om de schade te herstellen die de beklaagden hebben geleden door de overschrijding van 
de redelijke termijn - die erin bestond dat zij onredelijk lang in het ongewisse zijn gebleven 
omtrent de strafrechtelijke gevolgen van hun daden - spreekt het hof de veroordeling bij 
eenvoudige schuldigverklaring uit. 

9. Gelet op de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring, wordt aan de 
beklaagden geen bijdrage aan het Slachtofferfonds opgelegd. 

De beklaagden zijn terecht hoofdelijk veroordeeld tot de gerechtskosten, die alle gemaakt 
zijn ter opsporing en vervolging van de bewezen misdrijven. 

Voorts zijn zij terecht veroordeeld tot betaling van een vaste vergoeding van 51,20 euro, 
die, gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, niet wordt geïndexeerd. 

Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, worden de beklaagden niet 
veroordeeld tot betaling van een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelljnsbijstand. 

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK, en binnen de perken van de hogere beroepen; 

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

- 210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering; 
- 24 en 25 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; 
- 6 E.V.R.M.; 
- 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering; 



Verleent akte aan het openbaar ministerie van de afstand van zijn hoger beroep tegen de 
beklaagden en 

Verklaart de overige hogere beroepen ontvankelijk en binnen de perken ervan; 

Doet het bestreden vonnis te niet in zover het de beklaagden en 
veroordeelt tot straf en tot betaling van een bijdrage aan het 

Slachtofferfonds; 

Opnieuw rechtsprekend; 

Spreekt de beklaagden 
van telastlegging C; 

en vrij van de feiten 

Veroordeelt de beklaagden en 
feiten van de telastlegging B en D bij eenvoudige schuldigverklaring; 

wegens de 

Veroordeelt de beklaagden en in de kosten 
van de strafvordering in hoger beroep, begroot op 138,66 euro, hierin niet begrepen de 
kosten van dagvaarding van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, die ten laste 
blijven van de Staat; 

********* 

Dit arrest werd gewezen door de vijftiende kamer van het hof van beroep te Brussel, 
samengesteld uit de heer , raadsheer dd. voorzitter, de heer 
raadsheer, en de heer plaatsvervangend magistraat, die alle zittingen 
hebben bijgewoond en die over de zaak hebben beraadslaagd. 

Plaatsvervangend magistraat 
ondertekenen. 

verkeert in de onmogelijkheid het arrest te 
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Het werd uitResproken in openbare terechtzitting (conform art. 782 bis en 785 Ger. W.} door 

de heer , raadsheer dd. voorzitter, bijgestaan door de heer 

en in aanwezigheid van de heer 

30 september 2019. 

substituut-procureur-des-konings, op 

, griffier 




