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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

1. ondernemingsnummer met 

maatschappelijke zetel te 

�Q�g 

2. invalide, geboren te 

op wonende te 

beklaagd van: 

A. 

de eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks 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 de artikelen, 1, 2, 99 § 1-1° (en§ 3), 146-1°, 147, 148, 149 

en 204 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening dd. 18 mei 1999 (BS 08.06.1999) de bij artikel 99 § 1-1° bepaalde 
handelingen, werken of wijzigingen zonder voorafgaande vergunning te 
hebben uitgevoerd, 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 van lnstandhoud-ings- of 
onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de stabiliteit in casu : 

.l.door zonder stedenbouwkundige vergunning constructies te hebben in 

stand gehouden in bosgebied, meer bepaald, verspreide constructies op 
het perceel, waaronder een fietsstalling, een houten constructie met dak 
bestaande uit golfplaten, opgericht boven een stacaravan, en een betonnen 
vloerplaat; 
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te in de periode van 12. 12.2007 tot 01.09.2009 (zie 

stuk 4, 20, 26, 28, 31, 116, 128 en 135) 

De overtreding gepleegd zijnde op het onroerend goed, gelegen te 

kadastraal gekend als 

eigendom van 

maatschappelijke zetel te 

en (vakantieverblijf 

ondernemingsnummer met 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door 

instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die 

in de uitoefening van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, 

verkavelen, te koop te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste 

of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen en/of opstellen of personen die bij 

die verrichtingen als tussenpersonen optreden bij de uitoefening van hun 

beroep, namelijk de tweede, handelend als zaakvoerder van de eerste, 

waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het beheer van huizen en 

gronden. 

B. 

de eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 

rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering 

zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet 

kon gepleegd worden, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd 

met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 

termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

namelijk, 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 

a) het optrekken of plaatsen van een constructie 

meer bepaald onder de tenlastelegging A vermelde bouwwerken te 

hebben in stand gehouden in bosgebied 

te vanaf 01.09.2009 tot de datum van het bevel tot 

dagvaarding (zie stuk 4, 26, 28, 31, 116, 128 en 135) 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30, 08G038327 4° blad 

De overtredina aeoleeqd zijnde op het onroerend goed, gelegen te 

kadastraal gekend als 

eigendom van 

maatschappelijke zetel te 

en (vakantieverblijf ', 

ondernemingsnummer met 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door 

instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die 

in de uitoefening van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, 

verkavelen, te koop te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste 

of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen en/of opstellen of personen die bij 

die verrichtingen als tussenpersonen optreden bij de uitoefening van hun 

beroep, namelijk de tweede, handelend als zaakvoerder van de eerste, 

waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het beheer van huizen en 

gronden. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° en 2° van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

c. 

de eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 

rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering 

zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet 

kon gepleegd worden, 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd 

met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 

termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5° a) van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ( het gewoonlijk gebruiken, 

aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of 

afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval), en c) 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het gewoonlijk gebruiken, 

aanleggen of inrichten van een grond voor het plaatsen van één of meer 

verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in 

het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en 

tenten, met uitzondering van het kamperen op een vergund of van 

vergunning vrijgesteld openluchtrecreatief terrein in de zin van de decreet 

van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies), te hebben uitgevoerd, 

voortgezet of in stand gehouden 
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meer bepaald: 

1) het perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het plaatsen van drie 

caravans 
2) een perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van 

gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel en 

afval, meer bepaald drie aanhangwagens, een voertuig VOLVO -

verbonden met een stroomgenerator, een oude grasmachine, een 

bromfiets, zitbanken, metalen ton, schotelantenne en betonnen elementen 
waarop grasmatten werden aangebracht 

te vanaf 01.09.2009 tot de datum van het bevel tot 

dagvaarding (zie stuk 4, 26, 28, 31, 116, 128 en 135) 

de overtreding gepleegd zijnde op het onroerend goed, gelegen te 

kadastraal gekend als 

eigendom van 

maatschappelijke zetel te 

en (vakantieverblijf ), 

ondernemingsnummer met 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door een 

instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of andere persoon die in 

de uitoefening van zijn beroep of activiteit onroerende goederen koopt, 

verkavelt , te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of 

verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of bij dergelijke 

verrichtingen als tussenpersonen optreedt, bij de uitoefening van zijn 

beroep, namelijk de tweede, handelend als zaakvoerder van de eerste, 

waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het beheer van huizen en 

gronden. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° en 2° van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

D. 

de eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 

rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering 
zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet 

kon gepleegd worden, 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of met een vergunning, 

afvalstoffen zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich 
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ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben 

achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 

december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materialenkringlopen en afvalstoffen, 

.Lo.a. hout-. karton, papier- en plastic afval te hebben opgeslagen op het 

perceel gelegen in bosgebied 

te in de periode van 19.09.2016 tot de datum van het 

bevel tot dagvaarding (zie stuk 135) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, lid 1 van het 

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (DABM). 

Wat betreft de tenlastelegging D tevens gedagvaard om, bij toepassing van 

artikel 16.6.4 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 

inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen 

binnen een door de rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een 

dwangsom van€ 50 per dag bij niet naleving van deze veroordeling. 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor te . Zij 

vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het 

voorwerp is van de telastleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals 

voorgeschreven door de wetgeving inzake hypotheken. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik 

gemaakt van de Nederlandse taal. 
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2. De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare 

terechtzitting van 5 december 2017. 

Bij tussenvonnis van 5 december 2017 werd meester Steven Vermande!, 

advocaat te 9940 Evergem, Kapellestraat 58, aangesteld als lasthebber ad 

hoc voor 

De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 6 

maart 2018. 

Er werden conclusietermijnen bepaald. 

Er werd eveneens een controle bevolen van het aangekondigde herstel van 

de plaats. 

Op 6 maart 2018 en 4 september 2018 werd de behandeling van de zaak 

andermaal uitgesteld omdat het herstel nog niet volledig was uitgevoerd. 

3. De rechtbank nam kennis van: 

- de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur; 
- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door J. Ostyn, 

substituut-procureur des Konings; 

- het verweer van de eerste beklaagde, vertegenwoordigd door de 

lasthebber ad hoc, meester Steven Vermande!, advocaat te 9940 

Evergem, Kapellestraat 58; 

het verweer van de tweede beklaagde, bijgestaan door meester Elke 

Awwash, advocaat te 2060 Antwerpen, F. Rooseveltplaats 12 20. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

4. De eerste beklaagde is eigenaar van een perceel gelegen in het 

te 

De tweede beklaagde is bestuurder van de eerste beklaagde. 
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Volgens het gewestplan " " (Koninklijk Besluit van 14 

september 1977) ligt het perceel in bosgebied en het maakt ook deel uit 

van een Habitatrichtlijngebied en van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN). 

Op 31 december 2008 stelde de politie vast dat verspreid over het perceel 

een caravan met afdak, een houten fietsenstalling en een vloerplaat waren 

opgericht. 

Er stonden ook 3 caravans, aanhangwagens, afgedankte voertuigen, een 

metalen ton om afval te verbranden, 16 gasflessen, een schotelantenne en 

zitbanken. 

5. Op 12 januari 2009 verklaarde de tweede beklaagde: 

'Sedert december 2007 ben ik eigenaar van het perceel bos, met 

kadastraal waarop sedert 1961 een vakantieverblijf (caravan) is 

geolaatst met een erover in hout gebouwde constructie, gekend onder 

nr. 

Deze eigendom heb ik gekocht van welke woonachtig 

is in 

Ik ben zaakvoerder van de met huidige zetel te 

en welke te bereiken is via mijn GSM 

nummer. Het adres van de te 

welke door jullie diensten werd bekomen bij het kadaster als 

eigenaar van het perceel, is een vorig adres en is niet meer juist. 

Toen ik het perceel aankocht, stond er het vakantieverblijf gekend bij het 

kadaster en vermeld op kadasterplan. 

De betonplaat met ingemetselde gasfles van ongeveer 24 vierkante meter, 

heb ikzelf niet gegoten. Deze plaat was al aanwezig bij de aankoop van de 

eigendom. 

Ik neem er kennis van dat ik deze bouwovertreding heb aangekocht van de 

vorige eigenaar. In het bos zelf, heb ik wel tamelijk veel opgekuist. Ik 

bedoel hierbij voornamelijk takken, struiken en andere wildgroei. 

Ik neem er kennis van dat door Uw diensten op heden een 

stedenbouwkundige overtreding werd vastgesteld, bestaande uit : 

• Het oprichten van verspreide constructies op het perceel, o.a. een in hout 

opgerichte fietsenstalling, welke deels dicht is gebouwd; alsook nog enkele 

andere constructies, waaronder ook plastieken matten geplaatst voor het 

weekendverblijf; 

• Verder zijn op het perceel nog 2 caravans, 4 aanhangwagens, een hoop 

stenen (gravé), een tent, een betonmolen, een ton om in te verbranden, 6 

tanks van ieder 1. 000 liter, verscheidene butaangasflessen, gestald en 
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gestort. De 3 onderste van de 6 plastieken tanken zijn gevuld met ieder 

1.000 liter stookolie. Ik heb vandaag deze tanks laten vullen. Ik gebruik 

deze voor de verwarming van het weekendverblijf. 

Ik slaap regelmatig in een van de 2 tourcaravans, welke vanaf heden met 

stookolie wordt verwarmd. Voordien verwarmde ik met flessen butaangas, 

waarvan er nu ongeveer 12 gasflessen op het perceel aanwezig zijn. Er is 

nog een gasfles gevuld en de overige flessen zijn leeg. 

Twee van de vier aanhangwagens zijn geladen met batterijen van 12 Volt. 

Deze gebruik ik om me van stroom en licht te kunnen voorzien. 
Ik neem er kennis van dat ik uit hoofde van deze stedenbouwkundige 

overtredingen, zodra als mogelijk is het terrein terug in zijn oorspronkelijke 

staat dien te herstellen. Ik weet dat dit wil zeggen dat alle constructies, 

inclusief de betonplaat en alle voorwerpen, hiervoor opgesomd, van het 

terrein moeten verdwijnen. 
De tanks met stookolie zal ik zo vlug mogelijk laten leegtrekken, ik bedoel 

hierbij deze week. 

Momenteel ben ik sedert het einde van het jaar 2006 ambtshalve geschrapt 

uit het bevolkingsregister. Mijn laatste adres van inschrijving betreft: 

Ik diende deze woning te verlaten, 

om reden ze bouwvallig was. Morgen zal ik me terug laten inschrijven in het 

bevolkingsregister op dit voormeld adres, alwaar ik eigenlijk niet ben 

weggeweest. De woning is terug bewoonbaar, doch ik kon er gezien de 

staat van de woning niet doorlopend ingeschreven blijven. 

Ik zocht me ook geen nieuw adres en was veel in 

Een afschrift van huidig dossier, welke me aangetekend door Uw diensten 

zal worden toegestuurd, kan naar dit voormeld adres worden overgemaakt. 

Ik handel voor rekening van de voormelde vennootschap, waarvan ikzelf de 

enige zaakvoerder ben. 

De aktiviteiten van de firma, welke niet BTW-plichtig is, bestaan uit het 
beheer van huizen en gronden. 

Ik ontvang hierbij een kopie van mijn verklaring.' 

6. Op 6 juni 2010 deed de politie een controle ter plaatse en nam enkele 

foto's ter vergelijking met de vaststellingen van 12 januari 2009. 

Er stonden 2 caravans. De stacaravan was ook nog aanwezig. De kiezel 

lag verspreid op de oprit en langsheen de caravans. Er waren grasmatten 

aangelegd. Volgens de politie lagen onder de grasmatten nog steeds de 

verhardingsmatten. Er stond een wrak van een auto waarop een 

zonnepaneel was aangebracht dat verbonden was met een autobatterij en 

een generator op een aanhangwagen. Op het terras naast de wagen 

stonden waterflessen gevuld met mazout. De betonplaat was nog steeds 

niet uitgebroken. Er stond een houten bak waaronder 'iets' staat te draaien. 
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Vanuit die bak is een geul gegraven welke naar de caravan leidde. In die 

geul lag een plastieken buis van ongeveer 5 cm diameter. De buis diende 

vermoedelijk als afvoer. Achter de caravan stonden 17 gasflessen. 

In het midden van het bos stond nog steeds de ijzeren ton alwaar afval in 

wordt verbrand. 

7. Na te zijn geseind verklaarde de tweede beklaagde op 30 oktober 2012 

dat hij ging voldoen aan de herstelvordering van de gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur van 27 januari 2011. 

Verschillende aanmaningen om het perceel in zijn oorspronkelijke staat te 

herstellen bleven, ondanks beloften van de tweede beklaagde, zonder 

gevolg. 

Op 8 januari 2014 en 18 september 2015 was er nauwelijks wat veranderd 

op het perceel. 

Op 19 september 2016 werd vastgesteld dat het terrein bijkomend bezaaid 

lag met allerhande afval. 

Beoordeling 

8. Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

handhaving van de omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd 

grondig gewijzigd. 

De feiten onder A en B (instandhouding in ruimtelijk kwetsbaar gebied, 

namelijk bosgebied) zijn niet langer stedenbouwkundige misdrijven maar 

zijn stedenbouwkundige inbreuken geworden. Die zijn nu krachtens artikel 

6.2.2. VCRO strafbaar met een exclusieve bestuurlijke geldboete van 

maximum 400.000 euro. 

De beklaagden moeten dus voor de telastleggingen A en B worden 

ontslaan van rechtsvervolging. 

De feiten onder C zijn echter wel - nu onder artikel 6.2.1. VCRO - strafbaar 

gebleven. 
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9. De herhaalde vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

De telastleggingen C en D worden niet betwist en zijn bewezen. 

De verzwarende omstandigheid is eveneens bewezen. De vennootschap 

heeft onder meer de projectontwikkeling inzake onroerende goederen als 

doel. 

10. Op 31 juli 2018 trad de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het 

Strafwetboek en de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen betreft in werking. 

Artikel 2 van die wet vervangt artikel 5 van het Strafwetboek. Daarmee werd 

de decumulregeling van het tweede lid van artikel 5 afgeschaft. 

Artikel 5 Strafwetboek bepaalt nu: 

Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk voor de misdrijven die 

hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezen/ijking van zijn doel of 

de waarneming van zijn belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete 

omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 

1° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 

2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek 

van Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 

3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een 

handelsvennootschap hebben aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van 

de natuurlijke personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan 

hebben deelgenomen, niet uit. 

Het oude artikel 5 bevatte een strafuitsluitende verschoningsgrond ten 

gunste van de persoon die de minst zware fout had begaan wanneer het 

misdrijf niet wetens en willens werd gepleegd. 

Gelet op artikel 2 Strafwetboek blijft wat betreft feiten gepleegd vóór 31 juli 

2018 de decumulregel van toepassing als meest gunstige toestand voor de 

beklaagde die de fout niet wetens en willens zou hebben gepleegd en 

evenmin de 'zwaarste fout' pleegde. 
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11. Krachtens het oude artikel 5 Strafwetboek is een rechtspersoon 

strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek 

verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming 

van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor 

zijn rekening zijn gepleegd. 

De gepleegde misdrijven hebben een intrinsiek verband met de 

verwezenlijking van het doel of de waarneming van de belangen van de 

vennootschap of zijn voor haar rekening gepleegd. 

Cumulatie in de vervolging van rechtspersonen en natuurlijke personen is 

mogelijk. Wanneer de geïdentificeerde natuurlijke persoon het misdrijf 

wetens en willens heeft gepleegd, dan kan hij samen met de rechtspersoon 

veroordeeld worden (art. 5, tweede lid, Sw.). 

Uit het dossier blijkt dat de tweede beklaagde bestuurder is en de 

beslissingsmacht had in de eerste beklaagde. 

Hij pleegde de misdrijven wetens en willens. Wetens in de zin dat hij kon 

weten dat hij een misdrijf pleegde, en willens, in de zin dat hij zich niet op 

een rechtvaardigingsgrond kan beroepen. De tweede beklaagde kan dus 

samen met de rechtspersoon worden vervolgd en veroordeeld. 

Straf 

12. De bewezen verklaarde feiten onder C en D zijn de uitvoering van een 

zelfde strafbaar opzet zodat voor ze samen slechts 1 straf moet worden 

opgelegd, de zwaarste. 

13. Krachtens artikel 6.2.1. VCRO kunnen de feiten onder C worden 

bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een 

geldboete van 26 tot 400.000 euro of met één van die straffen alleen in 

hoofde van een natuurlijke persoon, en, ingevolge art. ?bis en 41 bis § 1 

Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van 

een rechtspersoon. 

In geval van verzwarende omstandigheid is de minimumstraf echter een 

gevangenisstraf van 15 dagen en/of een geldboete van 2.000 euro in 

hoofde van een natuurlijke persoon (en een geldboete van 2.000 euro in 

hoofde van een rechtspersoon). 
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Krachtens artikel 16.6.3. §1 DABM kunnen de feiten onder D worden 

bestraft met een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en met een 

geldboete van 100 euro tot 500.000 euro of met één van die straffen. 

Een rechtspersoon kan dan, overeenkomstig art. 41 bis Strafwetboek, 

gestraft worden met een geldboete van 500 euro tot 1.000.000 euro. 

13. Het openbaar ministerie vorderde geldboetes van 2.000 euro. 

14. De beklaagden hebben doelbewust de misdrijven gepleegd uitgaande 

van de verwerpelijke opvatting dat dit soort misdrijven en het herstel ervan 

niet ernstig worden genomen. 

Zij hebben het eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap 

heeft bij een goede ruimtelijke ordening en de vrijwaring van het reeds 

schaarse bos in Vlaanderen. 

Vlaanderen is op Denemarken en Ierland na de bosarmste regio in Europa. 

De beklaagden hebben reële schade toegebracht aan een waardevol bos 

dat ook deel uitmaakt van een Habitatrichtlijngebied en van het Vlaams 

Ecologisch Netwerk (VEN). 

15. De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het 

ook in artikel 5 van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door 

middel van het strafrecht. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels 

ter bescherming van natuur en bos ernstig genomen moet worden. In een 

verstedelijkt Vlaanderen moet zorgzaam met natuur en bos omgegaan 

worden. 

Ook justitie dient er geen twijfel over te laten bestaan dat duurzame 

ontwikkeling en dus aandacht voor natuur en bos belangrijk zijn, en dat de 

aantasting ervan kan rekenen op een degelijke en strenge handhaving. 

De straf moet van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden opnieuw 

dergelijke feiten te plegen. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke 

kost die door de beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de 
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noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving. De inzet 

van inspectiediensten, politie en justitie brengt voor de gemeenschap een 

grote kost met zich. 

De hierna bepaalde geldboetes komen tegemoet aan het beoogde 

preventieve en repressieve doel. 

Gelet op het, weliswaar na talrijke loze beloften en onder druk van de 

strafvervolging uitgevoerde herstel, en rekening houdend met de financiële 

draagkracht van de beklaagden kan een deel van de boetes met uitstel 

worden verleend. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

16. Op 27 januari 2011 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur het herstel door de volledige ontruiming van het perceel. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vorderde het herstel te doen 

uitvoeren binnen 6 maanden en dit onder verbeurte van een dwangsom 

van 150 euro per dag vertraging. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid gaf op 25 februari 2011 een 

positief advies. 

17. Op vraag van de rechtbank kon de politie na herhaalde controles 

uiteindelijk op 13 september 2018 vaststellen dat het perceel ontruimd 

werd. 

De herstelvordering is zonder voorwerp. 

KOSTEN en BWDRAGEN 

18. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten 

zoals hierna begroot. 
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19. De beklaagden moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen 

voor de financiering van het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers 

van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders" (artikel 29, 

tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale bepalingen). 

Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 

een eigen aard en is geen straf. 

20. De beklaagden moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen 

voor de financiering van het "Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 van de Wet van 19 

maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

21. De beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor 

beheerskosten in strafzaken betalen (artikel 91, tweede lid van het 

Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 

53,58 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

22. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering (VTSv) moet de rechtbank de burgerlijke belangen 

ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 

art. 1, 2, 3, 5, 7, ?bis, 38, 39, 40, 41, 41 bis, 65, 66, 100 Strafwetboek; 

alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraak 

STRAFRECHTELIJK 

Ontslaat van rechtsvervolging voor de telastleggingen A en B. 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde 

telastleggingen C en D samen tot een geldboete van 2.000 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 16.000 euro. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 1.000 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 8.000 euro, van de opgelegde 

geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 

Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan 

de Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 

200 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor 

de juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor 

beheerskosten van 53,58 euro. 

Ontslaat van rechtsvervolging voor de 

telastleggingen A en B. 
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Veroordeelt voor de hierboven 

bewezen verklaarde telastleggingen C en D samen tot een geldboete van 

2.000 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 16.000 euro of een 

vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 1.000 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 8.000 euro, van de opgelegde 

geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt tot betaling van een 

bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 

Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor 

de juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor 

beheerskosten van 53,58 euro. 

KOSTEN 

Veroordeelt en hoofdelijk 

tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 297, 14 

euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 
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Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de dertigste 
kamer van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 6 

november 2018, bestaande uit Jan Van den Berghe, rechter en Margo 
Delporte, griffier, in aanwezigheid van Joyce Ameloot, substituut-procureur 
des Konings. 

Margo Delporte Jan Van den Berghe 




