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Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde -

OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

3880 1. geboren te 
wonende te 

geboren te 
wonende te 

2e blad 

op 

op 

=? Ter terec/1tzitting van 03 september 2018 beiden vertegenwoordigd 
door mr. K. Van De Sijpe, advocaat te Sint-Niklaas 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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 hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder 7,îjn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

Zonder 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 e�n in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht gelegen onroerend goed, 

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

op het perceel gelegen te 

op en van 
beiden wonende te 

eigendom van 

d.d. verleden door notaris 

, geboren te 

te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

op 
, bij aankoopakte 

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

2. houten afsluitingen te hebben geplaatst 

3. een tuinhuis te hebben opgericht 
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4. een carport te hebben opgericht 

5. een afdak te hebben opgericht 

Te op niet nader te bepalen datum in de periode van 1 januari 

2013 tot en met 20 februari 2014 

6. een bijkomende 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 artikel 13, §1-5°, van het Decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten 

B. 
De eerste en de tweede 

Om 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 misdrijfnîet kon gepleegd worden, 

Bij inbreuk op artikel 11.2.2.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 verkavelingsvergunning, zoals gewijzigd 

op het perceel gelegen te 

op en van 
beiden wonende te 

eigendom van 

d.d. verleden door notaris 

, geboren te 

te 

. kadastraal gekend als 
. geboren te 

op 
, bij aankoopakte 

namelijk: door volgende constructie te hebben opgericht in het beschermd dorpsgezicht " de 
dwarsschuur, gelegen , met haar onmiddellijke omgeving", vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 3 september 1981 : 

een bijkomende afsluiting te hebben geplaatst ter hoogte van het 

Te op niet nader te bepalen datum in de periode van 1 januari 2015 

tot en met 13 mei 2016 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 11.2.2.al.1 3° van het Decreet dd. 12 juli 2013 
betreffende het onroerend erfgoed 

c. 
De eerste en de tweede 

Om de misdaad of 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 11.2.2 al.1 8° van het Decreet dd. 12 juli 2013 betreffende het onroerend 
erfgoed, de schade aan erfgoedwaarden, veroorzaakt door de misdrijven, vermeld in artikel 
11.2.2 al.1, in stand gehouden te hebben, namelijk: 

op het perceel gelegen te 

op en van 
beiden wonende te 

eigendom van 
geboren te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

op 
bij aankoopakte 

d.d. 04.01.2012 verleden door notaris te 

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

Te 

dagvaarding) 

van 1 januari 2015 tot en met heden {datum bevel 

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

Te 

dagvaarding) 

van 13 mei 2016 tot en met heden (datum bevel 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 11.2.2 al.1 8° van het Decreet dd. 1 2  juli 2013 
betreffende het onroerend erfgoed 

2. PROCEDURE 

* * 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 03 september 2018. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 
Ministerie en de aanwezige partijen. 



Deáeet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten 
werd opgeheven bij art. 12.2.1, 2° Deer.VI. 12 jull 2013 (B S 17 oktober 2013}, met ingang van 1 
januari 2015. De feiten onder de tenlastelegging A zijn strafbaar gebleven op basis van artikel 
6.4.4. en 11.2.2, 3° met zwaardere straffen, zodat de rechtbank uitsluitend toepassing zal 
maken van de oude strafbepaling. 

· 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

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 bouwvergunnirig 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 A DHD heeft. 
Ze meenden dat ze voor het tuinhuis (minder dat 80m2) geen vergunning nodig 
hadden. 
Ze gaan een regularisatiedossier indienen. 

Een regularisatieaanvraag werd ingediend. Deze werd geweigerd. 

3.2. Grond van de zaak 

Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt 
in dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechtbank 
van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de 
voornaamste redenen aangeeft waarom de tenlasteleggingen al dan niet bewezen worden 
verklaard, ongeacht of een conclusie wordt ingediend. 
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Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat, ook bij ontstentenis van een 
conclusie, de beslissing omtrent de schuld met redenen wordt omkleed (Cass. 8 juni 2011 

(P.11.0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en AC 2011, nr. 391, Cass. 29 mei 2012 (P.11.2037.N), N. C. 
2013, 131-132). De rechter voldoet aan deze verdragsrechtelijke verplichting door vast te 
stellen dat de beklaagde de gegrondheid van de strafvordering niet betwist of door de 
concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte wijze, die hem hebben overtuigd van zijn 
onschuld of schuld (Cass. 5 juni 2012 (P.11.092.N), N.C. 2013, 132 (met noot L. HUYBRECHTS) 
en Cass. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)). 

In de toegekende stedenbouwkundige vergunning van 16 januari 2012 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. 
1 

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 3 september 1981 houdende de bescherming van 5 monumenten en 4 dorpsgezichten te 

staat de volgende overwegingen. 

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

vergunning werd afgebroken. 
De als dorpsgerzicht beschermde omgeving van de voormalige dwarsschuur heeft 
volgens het besluit echter haar historische waarde behouden, nl. als omwalde site 
die teruggaat tot de 14dc 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 monument. 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 artikel 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 feiten hen dan ook te worden toegerekend. 

3.3. Straftoemeting 

De feiten A, B en C in hoofde van eerste en tweede beklaagde, zijn gepleegd met eenzelfde 
strafbaar opzet, zodat conform art. 65, lld 1 Sw. slechts één straf dient te worden opgelegd, nl. 
de zwaarste. 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden 
zoals die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de 
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. De sanctionering moet 
dan ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan 
dergelijke feiten schuldig te maken. 

De feiten zijn ernstig. 
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De beklaagden hebben het eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft 
bij een goede ruimtelijke ordening en bij de vrijwaring van het erfgoed. Hun handelwijze vormt 
een aantasting van het Vlaamse erfgoed. Ook justitie dient er geen twijfel over te laten 
bestaan dat de aantasting van Vlaams erfgoed ervan kan rekenen op een degelijke en strenge 
handhaving. 

Eerste beklaagde heeft een blanco strafregister. 
Tweede beklaagde heeft een blanco strafregister. 

De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn binnen dewelke een vervolgde 
persoon het recht heeft dat zijn zaak wordt berecht, is overschreden; hij beoordeelt dit over 
de hele duur van de rechtspleging en neemt daartoe de concrete omstandigheden van de zaak 
in aanmerking, zoals de complexiteit van de zaak, de houding van de vervolgde persoon en de 
houding van de gerechtelijke overheid. 

In casu is de rechtbank van oordeel dat de redelijke termijn nog niet overschreden is. Hoewel 
de feiten op 20 februari 2014 werden gepleegd, heeft het dossier nooit stilgelegen, ook gelet 
op het feit dat aan beklaagden de mogelijkheid werd geboden om de feiten te regulariseren. 

j 

Het past om elk van de beklaagden een geldboete op te leggen. Bij het bepalen van de hoogte 
van de geldboete houdt de rechtbank rekening met de volgende motieven. 

Een geldboete moet van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden 
of aanzet tot een afweging van pakkans en gewenste voordeel. 
Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door 
de beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie 
betekenen voor de gemeenschap een grote kost. 

Een geldboete van 200 euro komt, gelet op de omvang van de feiten en de impact op het 
erfgoed, de rechtbank gepast voor voor elk van de beklaagden. De rechtbank is van oordeel 
dat deze straf aan de beoogde preventieve en repressieve doelen tegemoet komt. Om precies 
van aard te zijn de beklaagden de ernst en de draagwijdte van hun fouten te leren inzien 
alsook als duidelijke waarschuwing die hen ertoe moet aanzetten in de toekomst hun 
verantwoordelijkheid ernstiger op te nemen, kan deze straftoemeting, met betrekking tot de 
de geldboete, niet op een mildere wijze worden toegepast. Een grotere mildheid betonen zou 
trouwens getuigen van een permissiviteit die niet langer van aard zou zijn de beklaagde aan te 
zetten tot meer zin voor verantwoordelijkheid en discipline en tot het respecteren van de 
regels. 

Krachtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand wordt, behalve indien hij van de 
juridische tweedelijnsbijstand geniet, iedere door een strafgerecht veroordeelde verdachte, 
inverdenkinggestelde, beklaagde, beschuldigde of voor het misdrijf burgerrechtelijk 
aansprakelijke persoon, veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - 9e blad 

Behalve indien zij van de juridische tweedelijnsbijstand geniet, wordt de burgerlijke partij, 
wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een 
onderzoek is geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij en zij in het ongelijk 
wordt gesteld, veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds. Deze bijdrage 
bedraagt thans 20,00 euro. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK G EBIED 

4.1. Herstelvordering 

Een herstelvordering werd opgemaakt. Het bestuur vordert het volgende herstel. 

Het feitelijk herstel in een originele, goede staat, door het uitvoeren van volgende 
werkzaamheden. 

o Herstellen van de weide door het verwijderen van de buitenpiste, inclusief 
de ondergrondse wateropvang en de betonnen keerwand. Alle materiaal 
dient naar een hiertoe 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 weidegras. 

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 daartoe erkende en geschikte stortplaats. Het 
maaiveld dient in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld. 

o Verwijderen van de houten afsluitingen. 
Binnen een termijn van zes maanden. 
De uitspraak uitvoerbaar te verklaren bij voorraad niettegenstaande elk verhaal. 
Onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging per 
veroordeelde In geval van niet-uitvoering binnen de gestelde termijn. 
Met uitsluiting van een dwangsomtermijn. 
Met machtiging aan het bestuur om ambtshalve in de uitvoering te voorzien 

De verdediging van beklaagden wijst op artikel 6.1.41 van de VCRO, thans 6.3.10 van de VCRO 
waarbij bepaald wordt dat de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester kunnen pas 
overgaan tot het Inleiden van een herstelvordering als de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid daarvoor vooraf een positief advies heeft verleend. Bij beschermde 
dorpsgezichten is zo'n positief advies niet nodig om een herstelvordering in te leiden. Volgens 
beklaagden is hiervoor geen redelijke verantwoording. De beklaagden verzoeken de rechtbank 
om hierover een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof. 

Volgens artikel 26 § 2 van de Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof van 6 januari 1989, 
moet een rechtscollege het Grondwettelijk Hof verzoeken om op een vraag uitspraak te doen, 
tenzij de rechtbank van oordeel Is dat de opgeworpen regel klaarblijkelijk de Grondwet niet 
schendt. 
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De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet
discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling volgens bepaalde categorieën van 
personen zou worden ingesteld, voor zover voor het criterium van onderscheid een objectieve 
en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet 
worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de overwogen maatregel; 
het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen 
redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel. 

Het verschil in behandeling bij de wijze van inleiding van de herstelvordering tussen personen 
die worden vervolgd voor een inbreuk op de VCRO en personen die worden vervolgd voor 
inbreuken op het decreet betreffende het onroerend erfgoed is gebaseerd een objectief 
criterium, nl. het bestaan van een wettig beschermingsbesluit. Bij een herstelvordering onder 
de VCRO dient het herstelvorderende bestuur steeds een afweging te maken m.b. t, goede 
ruimtelijke ordening, die aan de toetsing van de Hoge Raad voor het handhavingsbeleid wordt 
onderworpen. Bij een herstelvordering van de inspecteur onroerend erfgoed is de afweging 
van de goede ruimtelijke ordening al gemaakt bij de procedure voor bescherming en kunnen 
werken slechts uitgevoerd worden mits machtiging. Bijgevolg is een toetsing van de goede 
ruimtelijke ordening door een instantie vergelijkbaar met de Hoge Raad voor het 
Handh�vlngsbeleid per definitie zinloos. De rechtbank is van oordeel dat het aangevoerde 

. verschil klaarblijkelijk de grondwet niet schendt en bijgevolg geen prejudiciële vraag dient 
gesteld te worden aan het grondwettelijk Hof. 

De vordering van de inspecteur onroerend erfgoed is niet onwettig en is niet kennelijk 
onredelijk en kan worden toegestaan. Er wordt aan de beklaagden een termijn van 1 jaar 
toegestaan vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis. Een dwangsom wordt 
opgelegd van 125 euro per dag vertraging per veroordeelde in geval van niet-uitvoering binnen 
de gestelde termijn. Het bestuur wordt gemachtigd om ambtshalve in herstel te voorzien. 

4.2. Ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 

Omdat de door de beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan, in toepassing van artikel 4 
V.T.Sv., zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 13 april 2005 (B.S. 03.05.2005). 

5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot14, 21 tot 24, 31tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 66; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 

07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake 

justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro). 
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UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAK 

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 artikel 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, 2d• Ud 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). 

2. 

* * * 

De rechtbank 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; 
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ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 

maanden. 

Blldragen - vergoeding 

Spreekt in hoofde van tweede 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 tweede 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 tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, zde 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}. 

l<osten 

* * * 

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

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Herstelvordering 

De rechtbank: 

BEVEELT t.a.v. beklaagden 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 buitenpiste, inclusief de 
ondergrondse wateropvang en de betonnen keerwand. Alle materiaal dient 
naar een hiertoe 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 weidegras 
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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 daartoe erkende en geschikte stortplaats. Het maaiveld dient in zijn 
oorspronkelijke staat te worden hersteld; 

o verwiideren van de houten afsluitingen; 

op het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als binnen een termijn 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 van 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 
onmiddellijk per beveiligde zending op de hoogte dienen te brengen van de 
vrijwillige uitvoering van de herstelmaatregel; 

MACHTIGT overeenkomstig artikef 11.4.4. van het decreet van 12 juli 2013 
betreffende het onroerend erfgoed de inspecteur Onroerend 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 in de zin van 
artikel 138Sbis Ger. Wb . 

./ Overige burgerlllke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
EEN OKTOBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 
P. Persoons, Eerste substituut Procureur des Konings, 
G. De VlsschX:) 

�� '-------� 
G. DE VISSCHER V. ROELANTS 

an laatste blad (f' 
14e blad Î),, 




