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In de zaak van het openbaar ministers tegen:

geboren te 

geboren te 

ondememlngsnummer

beklaagd van:

1,
i> , wonende te

2.
wonende te 

3,
met maatechappelijke zetel te

de eersle, de (weeds en de derde

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de ultvoering ervan rechtstraeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de ultvoering zodanlge hulp verleend te 
hebben dal zonder zljn bfjsland het mtsdrijf nlet kon gepieegd worden,

hetzlj zonder voorafgaande stedenbouwkundlge vergunnlng, hefey in strijd met de 
vergunnlng, hetzlj na verval, vemietfging of het verstrijken van de termljn van de vergunm'ng, 
hetzlj In geval van achoreing van de vergunnlng,

hierna vermelde handellngen. zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4* (het relief van de bodem 
aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen. op te hogen, ult te graven of 
uit te diepen waarblj de aard of de functie van het terrain wljzlgt) te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of In stand gehouden

op het perceel geteoen te , kadastraal gekend ale
eigendom van de te

meer bepaald

het terrain te hebben opgehoogd 

te op 13.09.2012

De tweede en de derde

met de omstandlgheld dat het mfeddjf gepieegd werd door Inslrumenterende ambtenaren, 
vaetgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefenlng van hun beroep of actrviteit 
onroerende goederen kopen. verkaveten, te koop te huur zetlen, verkppen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatebere inrichlingen ontwerpen en/of opstellen of personen die bij 
die verrjchtingen ate tussenpersonen optreden bij de uitoefenlng van hun beroep

deze felten zljn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., aL 1.1* en al. 2 van de Vlaamee Codex 
RuimteHJke Ordenlng '
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PROCEDURE

1. Da rechtbank nam Inzage van de stukken van de rechtsplegkig. ,

Dedagvaardlngen warden regelmallg betekend
0

BIJ: de behandellng van de zaak en In de processtukken werd gebrulk gemaakt Van de 
Nederlandse taa).

De dagvaardlng ward overgeschreven op het hypotheekkantoor te dudenaarde op 7 Januai 
2015 De dagvaardlng vermeldt de kadastrale omschrijvlng van hel onroerend goed en 
Wenttficeert de eigena8r ervan zoals voorgeachreven doordewetgevlng Inzake hypotheken.

De dagvaardlng ward Ingeschreven in het vergunningenregister.

De beklaegden werden gedagvaard om te versehljnen op de terechlzlltlng van 20 januarl 
2016.

2. Bij tu8senvonni6 van 20 januari 2016 werd meester Q. Latolr, advocaat te 9552 Herzele, 
Pastorljstraat 30, aangesteld als laathebber ad hoc voor

De behandeDng van de zaak werd uitgesteld naar 24 maart 2015.
*

3. Derechtbank nam kennls van:

- de vordering van de gewestelljk sledenbouwkundlg inspected, elsers tot heretel;
- de vordering van de procureur' des Konings bij monde van Van den Steen Uentje, 

aangosleld als gerechfelljk slsgtolr bij hel parkel van do procureur des Konings te Oudenaarde, by 
boschlkWng dd. 14 maart 2014 van mevrouw de procureur^enwaal bij hel Hof van Baroep to Sent, voarde 
duur van de slags en mel Ingang van; i aprtl 2014, ward aangesteld lot offlder van flerechletfjke polllle, 
hulpoffidervan de procureur des Koringa en levens werd aangeduld om hel ambt van openbaar minister®, 
voor de duur van de stage, bij hel parket van do procureur des Konings bij da rechlbank van eersle aanleg 
van Oosl-Vlaanderen, (in le oefenen;

- het verweer van , bljgestaan door meester J. De Staercke advocaat te
Herzele;

- het verweer van bijgestaan door meester J. De Staercke advocaat
te Herzele;

- het verweer van , vertegenwoordigd
door de lasthebbar ad hoc meester Q. Latolr.

4. In de dagvaardlng moet bij de terrfastelegglng na de vermeldlng van het artlkel (4.2.1.4*)
waarop inbreuk zou gepleegd zljh yermeld worden dat het gaat om een artlkel van de
Vlaamse Codex Rulmtelijke Ordenlng (VCRO).
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Fetten

6. De eerele beklaagde is landbouwer on gebrulker van een perceel grond aan de 
Serpentsatraat te Oudenaarde. Hat perceel is gelegen langsheen eon beek en Is 
overstromlngsgevoelg.

De tweeds beklaagde is bestuurder van de derde beklaagde, een bedrfjf dat grond- en 
afbraakwerken ullvoert.

Hat perceel Is volgens het gewestplan (Konlnklijk Besluil 24 februari 1977)
gelegen In agrarisch gabled.

8. Op 13 September 2012 stelde de politic vast dat verschlllende tractoren met 
aanhangwagens gevuld met grond aanreden en grond ullstortten op het perceel. De werken 
warden ultgevoerd door deflrma wasaanwezlg.

Er was geen stedenbouwkundlge vergurinlng voor het wijzlgen van het reDbf.

legde op 13 September 2012 volgende verklaring af: *1 k bon 
zaakvoerder van da firma met zetel te en
ben gemachlkid doze verklarina af to leggen. Momenteel zfjn wlj eon stuk weifand gelegen te

aan het ophogen, dll op vraag van de huurdervan het 
stuk grond tenelhde het weSand gemakkelljker te kunnen betreden/bewerken.
Momenteel werd ongeveer 300 kubleke meter grond aangevoerd zodanlg hot wetland 
uiteindelijk 20 cm te kunnen ophogen. Het Is zo dat w(f hlervoor geen vergunnlng 
aanvroegen by de stadsdiensten. Ik ga mifzelf onmiddettyk aanmelden b(l de stadsdhnslen 
dm mijzelf In regel te Stellen. *

verklaarde op 13 September 2012: "Hot Is zo dat Ik vmchtgebrulker van het 
stuk arond aeleaen - Het Is zo dat

zaakvoerder van de firma me gevraagd had of Ik
grond kon gebruiken. had door uttgevoerde werken grond over. Gezlen Ik. de grond kon 
gebruiken om mijn perceel gemakkoltfker te kunnen bewerken, glng Ik In. op het voorstel van 

en llet B< mfrn perceel ophogen. Ik vroeg hlervoor geen vergunnlng aan btj de 
stadsdienslen. Ikzalhetnodige doen om mfizelf in regel te stellen.’'

Op 29 oktober 2012 werden de beklaagden door de gewestelljk atedenbouwkundig 
InSpecteur agngemaand de Inbreuk ongedaan te maken.

Op 5 maart 2013 werd een stedSnbouwkundfge regularisatievergunntng aangevraagd. Die 
werd op 24 Junl 2013 geweigerd. Op 10 oktober 2013 weigerde de beetendige deputalle in 
beroep eveneens de vergunnlng.

Op 4 juli 2013 werden de beklaagden nogmaals door de gewestelljk atedenbouwkundig 
Inspecteur aangemaand de inbreuk ongedaan te maken.
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7. Op 28 aprll 2014 ward opnieuw door de pofltle verhoord en verklaarde
toon: "U vraagt mlj of da aanmanlng van RWO ward nageleefd en of hot terroln In de 
oorsprortkelljke toestandwerd hersteld Ik antwoord hierop dat dft nlet hot geval &. Hat Is zo 
dat arverschklende keren een mgularisaUeaanvraag ward Inge diend, deze word eohter nook 
goedgekeurd. Er word me toon gevreagd om hot wetland In zljn oorspronketflke staat te 
herstelfen. Ik ben met de burgemeester ter plaatse geweest. Semen hebben wf} vastgesteld 
dat er slechts een ktelne hoeveel grond word aangevoerd, om die reden kon Ik nog even 
wachten om hot wetland In zijn oorspronkelijke staal te herstellen. Ik zal navraag doen bj de 
stedsdlensten zodanig zoanel ala mogeljk In regel te zijn.'

8. De gewestelljk sfedenbouwkundtg inspecteur vorderde 12 februari 2014 het herslel naar 
de oorspronkelijke toesland door het ongedaan maken van de reliSfwijzlglngen. binnen de 3 
maanden, en onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraglng.

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleld gaf op 23 Januari 2014 een positlef advies over 
de herstelvorderfng.

Beoordellng

9. De beklaagden betwisten dat ztj het relief aanmerkelijk wijzlgden.

Urt de herstelvordering bli/kt dat voor het ophogen het perceel een draesig welland was,

Tijdens de regularlsatleprocedure gaven het departement landbouw en visserij en de 
provlncle een negatlef advies omdal de ophoging nefast Is voor de natuurlljke 
bergingcapaciteit van de waterloop. Daardoor wordt het risico op wateroverlast op andere 
percelen vergroot.

Zowel het college van burgemeeBter en schepenen van als de bestendlge
deputatie weigerden daarom ook de stedenbouwkundige vergunnlng.

Het perceel is gelegen In overstromingsgevoellg gebled. Elk refififwijziging heeft daar 
gevolgen voor de waterbergende capadlell en Is derhah/e aanmerkelijk.

10. Ten onrechte houden de beklaagden voor dat artlkel 4.2.14° VCRO dat een 
stedenbouwkundige vergunnlng verelet voor het relief van de bodem aanmerkelijk te 
wljzlgen, onder meer door de bodem aan te vullen; op te hogen, ult te graven of uit fe diepen 
waarblj de aard of de functle van hot lerrein wijzigt, onvoldoende precles Zou zijn en het 
legallteitsbeglnsel zou schenden

In zijn arrest 82/2008 van 27 mel 2008 oordeelde het Qrondwelteiyk Hof reeds over deze 
bepallng 'dal hat wettlgheldsbeglnsel In strafzaken nlet eraan In de weg staat dat do wet een 
de rechter een beoordellngsbevoegdheid toekent, dat aan het vereiste dat een mlsdrijf 
duidelijk moot wordan omsehreven In de wet, Is vqklaan wanneer de rechtzoekende, op 
basis van de bewoordlngen van de relevante bepallng, en In voorkomend geval, metbehulp



van do interpretetie daarvan door de rochtscoHages, kan weten walke handelingen en wme 
verzulmen zjn strafrochtelijke aansprakeljkheld moebrengen on dat hat slechts bj hot 
onderzoek van eon specif lake strafbepaltng mogoBjk Is to bepalon of do gehanteerde 
bewoordlngen zo vaag zjn dat ze hot mtUgheldsbeginsel in strafzaken zouden sohenden.

Do wet-on do decroetgever kunnen, zonder het wettlgheldsbeglnsal to schendon, de rechter 
ermee belasten do graadvan ernst to beoordolen vanafwefke eengedraging strafbearls.
To dozen hebben do in hat geding zjnde bepallngen aan de rochter niet zuik eon rukne 
beoordaUngehevoegdheld toegakand dat degeneh tot wie die bepallngen zjn gertcht, hun 
gedrag nlet zouden kunnen aanpassan, noth-do gevolgen erven zouden kunnen beoordolen.

Bijgevolg doen die bepallngen geen afbreuk aan hot weltlgheldsbeglnsel In strafzaken.'

De exceptle van de beklaagden Ireft geen doel.

11. Ten onrechte houden de tweede en derde beklaagden voor dat zij als aannemera van 
grondwerken nlet onder de verzwarende ometandigheld vallen van artikel 6.1.1., tweede lid 
VCRO, namelijk met de omstandigheid dat het mlsdrljf gepleegd werd door instrumenterende 
ambtenaren, vaetgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep 
of actlvltell onroerende goederen kopen, verkaveten, te koop ta huur zetlen, verkopen of 
verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare Inrlchtingen ontwerpen en/of opstellen of 
peraonen die bi] die verrichtlngen als tussenpersonan pptreden bij de uitoefening van hun 
beroep.

Ook aannemera van grondwerken vallen daar onder.

Bovendien blijkl lit de statuten van de vennootachap dat zij tot doel heeft: het uitbaten van 
een onderneming voor grondwerken, draineringswerken, slopingswerken van gebouwen en 
kunstwerken, plaatsen van containers, zuh/eren van grond en grondstabilisatie en het breken 
van be ton.

De beklaagden zijn due we I degelljk professlonelen waarop de verzwarende omstandigheid 
van arlftel 6.1.1.. tweede lid VCRO van toepaasing Is.

12. De beklaagden beschikten nlet over de verelste stedenbouwkundige vergunning.

De tanlastelegglng is bewezen.

De verzwarende omstandigheid in hoofde van de tweede en derde beklaagde Is eveneens 
bewezen.

13. Krachtens artikel 5 Strafwelboek (Sw) is een rechtspersoon strafrechteiijk 
verantwoordefijk voor miadrljven die hetzjj een intrinaiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waamem'mg van zijn belangen, of die, near blijkt ult de 
concrete omstandfgheden, voor zijn rekenlng zijn gepleegd.

30. Apr. 2015 14:47 ppk oudenaarde Nr. 0689 :P. 7



10. Apr. 2015 14:48 ppk oude.naa.rde

7

Nr. 0689 P. 8

De gepleegde misdrijven hebben een IntrinsJek verband met de verwezenlijking van hel doel 
of de waarnemlng van de belangen van de vennootschap of zljn voor hear Tokening 
gepleegd.

De vennootschap was uityoerder en heeft doelbewust het bouwmisdrijf gepleegd.

14. Cumulate in de vetvolging van rechtspersoon en n&uurlljke persoon Is mogefljk. 
Wanneer de gefdentlficeerde natuuriijke persoon het misdryf wetens en wlllens heeft 
gepleegd, dan kan hlj samen met de rechtspersoon veroordeeld worden (art. 6. tweede lid, 
Sw.).

Uit het dossier blQkt dat de natuuriijke persoon bestuurder was en de besHsslngsmacht had 
enook doelbewust de inbreuk pleegde om van overtolllge grand op een goedkope manler af 
te raken. Dat gaf hfl op terecNzjttlng ook toe.

Hij pleegde de foul wetens en wlllens. Wetens in de zfn dal hlj kon weten dat hij een mlsdrtjf 
pleegde, en wlllens, in de zln dat hlj zlch nlet op een rechtvaardiglngsgrond kan beroepen. 
De tweede beklaagde kan dus samen met de rechtspersoon worden vervolgd en 
veroordeeld.

Straffen

IB. Krachtens artlkel 0.1.1. VCRO kunnen de feiten worden bestrafl met een gevangenisstraf 
van 8 dagBn tot 6 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro of met 66n van die 
straffen alleen In hoofde van een natuuriijke persoon, en, ingevolge art 7bls en 41 bis §1 
Strafwetboek met een geldboete van 500 lot 800.000 euro in hoofde van de rechtspersoon.

Gelet op de verzwarende omstancfigheid zijn de mlnJmumstraffen echter een gevangenisstraf 
van 16 dagen en/of een geldboete van 2.000 euro in hoofde van een naluurlljke persoon. en 
een> geldboete van 2.000 euro in hoofde van de rechtspersoon.

16. De beklaagden hebben de misdrijven in professioneel verband gepleegd. Zlj handelden 
ook uitgaande van de verwerpelijke opvatling dat bouwmtedrijven en het her6tel ervan rifet 
ernstlg Worden genomea

De beklaagden hebben het eigen belang gesteid boven het belang dat de gemeenschap 
heeft bij een goede rulmtelljke ordenlng.

In het bijzonder hebben z|J geen enkel oog gehad voor de gevolgen die dergelijke 
terreinophoglngen kunnen hsbben voor het waterbergend vermogen en voor de nadellge 
gevolgen van overstromlngen elders als gevolg van dergelijke ingreep.

Ult de veildaring ter terechtzItHng blijkt dat de tweede beklaagde bezlg was met grondwerken 
to langsheen de en dal hij grand kwjjt moest. De eerste beklaagde wou
zljn perceel ophogen om het beter te kunnen bewerken.
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WSstbejag was de drijfveer. De tweede an derde beklaagde door op een goedkope manler 
van overtofllge grond af te geraken, de eerste door zfjn perceel landbouwproductlever te 
maken.

De felten z|n een schoolvoorbaeld van wat een gangbare praktljk geworden is om her en der 
op een goedkope en Hlegale manler grondoverschotten kwljt te geraken waartyj aannemers 
op aystematlsche wijze landbouwers gebrulken om zogenaamd hun zogenaamde 
\velerzleke gronden’ te verbeteren.

DaarttJ vervalaen de aannemers de concurrents met collega’s die by het maken van offertes 
wel de kosten van een legale verwydering In rekenlng brengen.

De boer denkt zijn voordeel te doen. De aannemer doet In elk geval zljn voordeel. Hlj laat 
zlch betalen om de grond te verwtjderen zonder dat het hemzelf lets koat.

Da Bchadelijke gevotgen z)]n vaak voor de landbouwer maer In ek geval voor de 
gemeenschap die zlch geconfronteerd zlet met de zware gevolgen van de toenemende 
overetromlngen.

Het herstel word nog nlet uitgevoerd De rechtbank gaat dan ook nlet op de vraag van de 
beklaagden hen de guns! van de opschorting van de utepraak van de veroordeling te verlenen, 
Bovendlen bfijkl ufl nlets dat een veroordeBng hun maatschappelljke sltualle emelig in het 
gedrang zou brengen.

De op te leggen alraffen moeten duldelljk maken dat de naleving van de ragels ler 
beschermlng van de rulmtelijke ordening en het leefmllleu emstlg genomen moeten worden 
en dal de beklaagden zlch nisi ongestraft boven de wet kunnen stellen.

De 8traffen moeten ook van aard zjjn de beklaagden ervan te weerhouden opnteuw 
dergeljjke felten te plegen.

Bovendlen moot ook rekenlng worden gehouden met de maatschappetijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt In de vorm van de noodzakelljke Inzet van mensen en 
middeien voor de handhaving. De Inzet van Inspectledlensten. polKle en justilie betekenen 
voor de gemeenschap een grote kost.

BIJ het bepalen van de straffen houdt de rechtbank ook rekenlng met de omvang van de 
Inbreuk en de onderschelden rot van de beklaagden.

Een geldboete moat ook van die aardzijn dat zlj ontmoedigt nog langer de wet te overtreden 
of aanzet tot een afweging van pakkans en economfsch voordeel.

De eerste 6n derde beklaagde hebben een gunstig 6trafrechtell)k verleden.

De tweede beklaagde werd reeds op 16 September 2011 veroordeeld wegens een 
mliteumisdrijf tot een geldboete van 350 euro.

Een deal van de geldboeten kan met uitstel worden verleend. Dit zal gelden als 
waarschuwing,

De beklaagden voldoen aan de wettelijka voorwaarden
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STEDENBOUWKUNDIO HERSTEL

17. De herstelvordering word afdoende gemoliveerd en te noch onweltlg, noch kennelljk 
onredeijk.

Het herstel werd nog niet uitgevoerd en is nog steeds noodzakelljk ter vrijwarbig van de 
goede rulmtelijke ordening.

18. Het opleggen van een dwangsom a!s drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het 
bevolen heretel Is eveneens noodzakeRJk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald 
worden zeirs zonder een spedflek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag.

Het volslaat dat een dwangeom gevorderd wordt.

De door het bestuur gevorderde dwangsom van 126 euro per dag moet worden opgelegd. 
Het bestuur heefl er nameUJk belang blj dat de veroordeelden zelf de veroordellng tot het 
herstel nakomen gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange tijd nodlg voor een ambtshalve uitvoerlng.

Tenalotle zljn het de beklaagden die veroordeeld worden om de plaats In haar vorige 
toestand te herstellen en heefl de gemeenschap er baat bij dat dit tan spoedigste gebeurt.

Een dwangsom Is daartoe het meest efficiente middel.

19. Gelet op de omvang van de gevorderde werken Is een termijn van 3 maanden 
voldoende ala hersteltermijn.

BURGERRECHTELIJK

20. Ingevolge art. 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorderlng (VTSv) dlent de 
rechtbank de overlge burgerlljke belangen ambtshalve aan te houden.

KOSTEN

21. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna bagroot.
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22. 0e beklaagden moeten sen wetfedjk verpllchte bjjdrag© betalen voor de financiering van 
hot "B(jzonder Fonda tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettefljka gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artlkel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustua 1986 boudende 
fiscale pepaiingen). Deze bijdrage bedraagt 150 euro (met opdeclemen). Doze bljdrage heeft 
een eigen aard an is geen straf.

23. De beklaagden moeten ook een vast© vergoedlng voor beheerskosten in strafzaken 
betalen (aitikel 91, tweede lid van het Koninklijk Beeiull van 28 december I960 boudende 
het aigemeen reglement op d© gerechtskosten In strafzaken). Deze vergoading bedraagt 
51,20 aura

Om deze radenen, en gelet op de volgende artikelen:

art. 11,12,14.16,31,32,34, 35,41 Wet van 15Junl 1935;
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet boudende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Slrafvordering;
art. 162,182,184,185 §1,189,190,194 Wetboek van SlrafVorderfrig,
art. 1,2; 3, 40, 42 en 43bis, 66, 100 Strafwetboek en de artikelen en wetsbepalingen
aangebaaldin de tenlastelegglngen, zoals hlervoor omschreven;
art 11 BIJzondere wet van 8 auguslus 1980 tot hervormlng der Instelllngen;
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Bealuit van 28 december 1950 houdende het aigemeen
reglement op de gerechtskosten In strafzaken;
1.8 Wet 29.6.1964;
alsookde overige wetsbepalingenaangehaald In hutdig vonnis

de rechtbank, recht doende op tegenspraak,

Vultde dagvaarding aan In die zin dat bfl de tenlastelegging na de vermelding van het artlkel 
(4.2.1.4*) waarop inbreuk zou gepleegd zljn, vermeld dlenl te worden dat het gaat om een 
artlkel van de Vlaamee Codex Ruimtetljke Ordenihg (VCRO).
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STRAFRECHTELIJK

Veroordaell voor de hlerbovan omachreven en bewezen verklaarde
tenlastelegglng (zoals aangevuld) tot eon geldboete van 1-000 euro, vermeerderd met 60 
opdeclemen tot 6.000 euro, of een vervangende gevangenlsstraf van twee maanden;

Verleent ultstel van tenultvoartegglng van dit vonnia vopr de duur van 3 Jaar voor de tielft 
van de geldboete, zijnde 500 euro, vermeerderd met de opdeclemen gebracht op 3.000 
euro of een vervangende gevangenlaatraf van een maand, voor het met uitstel ultgesproken 
gedeelte.

Veroordeelt hem tot betallng van een bijdrage aan het Bijzonder Fonda tot Hulp aan de 
Slachtoffera van OpzetteBjke Gewelddaden en aan de Occaalonele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 160 euro;

Veroordeelt hem tot belaling van een vaste vergoedlng voor beheerskosten van 61,20 euro

Veroordeelt voor de hierboven omachreven en bewezen verklaarde
tenla8telegging (zoals aangevuld) tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeclemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenlsstraf van twee maanden;

Verleent uitstel van tenultvoerlegglng van dit vonnia voor de duur van 3 jaar voor 66n visrde 
van de geldboete, zijnde 500 euro, vermeerderd met de opdeclemen gebracht op 3.000 
euro of een vervangende gevangenlsstraf van vjjftlen dagan, voor het met uitstel 
ultgesproken gedeelte.

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffera van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occaalonele Redders van 26 euro* 
vermeerderd met 50 opdeclemen tot 160 euro;

Veroordeelt hem tot betallng van een vaste vergoedlng voor beheerskosten van 61,20 euro.
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Veroordeelt voor de hlerboven
omschreven en bewezen verklaarde tenlasfelegging (zoals aangevuld) tot een geldboete van 
2.000 euro, vermeerderd met 50 opdeclemen tot 12.000 euro;

Verleent ultatel van tenuKvoerlegglng van dit voririie voor de duur van 3 Jaar voor de helft 
van de geldboete, zijnde 1.000 euro, vermeerderd met de opdeclemen gebracht op 6.000 
euro.

Veroordeelt haar tot betallng van een bijdrage aan het BIJzonder Foods tot Hulp aan de 
Slachloffers van Opzettelljke Qewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 50 opdeclemen tot 150 euro;

Veroordeelt haar tot betallng van een vaste vergoedlng voor beheerskosten van 51,20 euro.

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL

*

Beveelt op vordertng van de geweBtelijk stedenbouwkundig Inspecteur het volledig herstel 
door het ongedaan maken van de reliSfwIjzigingen en het afvoeren van de aangevoerde 
aarde naar een erkende Stortplaats.

Deze werken moeten worden ultgevoerd blnnen een termljn van 3 maanden vanaf de dag 
waarop dll vonnls deflnltlef is.

Zeal voor recht dal oo vorderlnq van de gewestelljk stedenbouwkundig Inspecteur door
en

VER8PEET ELK een dwang6om van 125 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de 
nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het veretrljken van de termgn van 3 maanden vanaf 
de dag waarop dit vonnls definitlef Is.

Zegt voor rechl dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeeater en schepenen, Indien het vonnls nlet vrJJwilifg wordt ultgevoerd blnnen 
voormelde termfnen, anibtshalve In de ultvoering ervan kunnen voorzien, ovareenkomstig 
arfikel 6.1.46 VCRQ, op kosten van de veroordeelde.
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BURGERRECHTEUJK

Houdt ambtshalve de overige burgerrechte|ke belangen aan.

GERECHT9KOSTEN

Veroordeelt , en
hoofdelljk tot betaling van de gerechtskoaten gevallen aan de zijde van 

het openbaarminteterle en beg roof in het geheel op 236,53 euro

Dlt vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de 0 twaalfde kamer van de 
rechtbank van eerate aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 28 april 2015, 
bestaande ult Jan Van den Berghe, ondervoorzllter en Bari Coppens, grlffier, In 
aanwezighetd van Bert Mabilde, earste subatituut-procureur des Koninga.

Jan Van den Berghe




