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DE NEGENTIENDE KAMER, WIJZENDE IN CORRECTIONELEZAKEN, MET EEN RECHTER:

!) In de zaak vervolgd door het Openbaar Ministerie 
aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij:

wonende te

hebbende als raadsman Mtr. Geert DUMOLEIN, advocaat te 8970 Poperlnge, leperstraat
112-114;

-TEGEN -

geboren te
wonende te

, geboren te •, vennoot, wonende te

teneinde terecht te staan ter zake van :

Te in de periode van 10 februari 2008 tot 28 februari 2008

Als dader, mededader om het misdrijf te hebben uitgevoerd of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks te hebben medegewerkt, of om door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te 
hebben verleend, dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet kon worden gepleegd, of om door giften, 
beloften, bedreigingen, misbmik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, het 
misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt:

A. DE EERSTE

Bij inbreuk op artikel 99 § 1-4°, strafbaar gesteld door artikel 146 al. 1 V van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, handelingen, werken of wijzigingen hetzij 
zonder voorafgaande 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 te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning het relief van de bodem aanmerkelijk te hebben gewijzigd, nl. door het ophogen van een
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2. , geboren ■, vennoot, wonende te

3.

- rechtstreeks gedaagden, rechtstreeks gedaagd bij exploot van gerechtsdeurwaarder Philippe Van 
Bever, op 6 april 2012, wegens:

ii Te in deperiode van ljanuari 2008 tot 3 april 2012

Als dader, mededader om het misdrijf te hebben uitgevoerd of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks te hebben medegewerkt, of om door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te 
hebben verleend, dot het misdrijf zonder zijn bijstand met kon -warden gepleegd, of om door giften, 
beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige Taiiperijen of arglistigheden, 
het misdrijf rechtstreeks te hebben idtgelokt:

A. DEEERSTE

Bij inbrenk op artikel 99 §1-4°, strafbaar gesteld door artikel 146 al. 1 1° van het decreet van 18 
me: 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, handelmgen, werken of wijzigingen 
hetzj zonder voorafgaande verguming hetzij' in strijd met de vergurming hetzij na verval, 
vemietigmg of het verstrijken van de termijn van de vergunning hetzij in geval van s charsing van de 
vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande 
stedenbouwhmdige vergunning het relief van de bodem aanmerkelijk te hebben gewijzigd, nl. door 
het ophogen van een laazte in eenperceel zaailand met een oppervlakte van ongeveer 7.000 m2, ten 
nadele van

■

op het terrein, gelesen te
, in eigendom toebehorende aan-

, ten kadaster gekend onder

frit vanaf 1 September 2009 inbreuk makende op artikel 4.2,1.4°, strafbaar gesteld door artikel 
6.1.1.al.l-l° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gecoordmeerd bj besluit van de 
Vlaamse regering op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij 
zonder voorafgaande vergunning hetzij in strijd met de vergunning hetzij na verval, vemietigmg of 
he: verstrijken van de termijn van de vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande vergunning het relief 
van de bom aanmerkelijk te hebben gewijzigd, onder meer door de bom aangevuld te hebben, 
opgehoogd, idtgegraven of uitgediept te hebben waarbij de aard of de functie van het terrein
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laagte in een perceel zaailand met een oppervlakte van ongeveer 7.000 m2, ten nadele van
P

op het terrein, gelegen te , , ten kadaster gekend onder
, in eigendom toebehorende aan ,

feit vanaf 1 September 2009 inbreuk uitmakende op artikel 4.2.1.4®, strafbaar gesteld door artikel 
6.1.1. al.l-l° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoordineerd bij besluit van de Vlaamse 
regering op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder 
voorafgaande 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 te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden,
zonder voorafgaande vergunning, het relief van de bodem aanmerkelijk te hebben gewijzigd, onder 
meer door de bodem aangevuld te hebben, opgehoogd, uitgegraven of uitgediept te hebben waarbij 
de aard of de functie van het terrein wijzigt

B. DETWEEDEEN DE DERDE

Bij inbreuk op artikel 146 al. 1 3° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening, als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat een van de onder 1° en 2° 
bedoelde strafbare feiten worden gepleegd, voortgezet of in stand gehouden;

feit vanaf 1 September 2009 inbreuk uitmakende op artikel artikel 6.1.1. al.l-3° van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, gecoordineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 2009

en:

II) In de zaak ten verzoeke van:

, wonende te ;

hebbende als raadsman Mtr. Geert DUMOLEIN, advocaatte 8970 Poperinge, leperstraat 112-
114;

- rechtstreeks dagende partij

-TEGEN -

1. , geboren te
wonende te
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3. DE TWEEDE ENDE DEKDE

Bij inbreuk op artikel 146 1.30 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtdijke ordening, als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dot een van de onder 1° en 2° 
bedoelde strafbare feiten warden gepleegd, voortgezet of in stand gehouden;

feit vancf 1 September 2009 inbreuk makende op artikel 6.1.1.all-3° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijks Ordening gecobrdmeerd bij besluitvan de Vlaamse regering op 15 mei 2009.

Verzoeker heeft zich reeds aangesteld als btnrgerlijke paxtij in dit dossier.

OMDEZEREDENEN,
BEHAG5 HET DE RECHTBANK :

Deze dagvaaxding te voegen met de dagvaarding van het Openbaar Ministerie,

Na toepassing van de strafwef lastens de beklaagden, deze solidaic, rninstens de ene bij gebreke van 
de andere, te veroordelen in betaling aan huidige verzoeker van een algemene provisie van € 5.000 
op elke mogelijke schade.

Een deskundige aan te stellen met als opdracht de door-verzoeker geleden scfiade te begroten.
-t>

*

Te zeggen voor reoht dat de beklaagden. hoofdelijk gehouden zijn de. voorwaarden van de 
stedenbonwkundige vergmndng dd, 30/09/2009 ( nr. 2009/1, ROHM 8.00/33021/462.4 ) na te 
leven, meet bepaald hen te veroordelen tot het delven van een gracht conform het uitvoeringsplan 
grachteysteem -van landmeter Capoen, waamanr verwezen wordt in de • verleende 
stedenbonwicundige vergiroping en dit binnen de maahd na betekening van het te wijzen vonnis, en 
dit onder verbeurte van een dwaagsom van € 250/dag vertraging in de nitvoeriag.

• • "

Verzoeker te machtigen, voor zover beklaagden in gebreke blijven, deze wexken nit te voeren 
binnen de gestelde termijn, de -wexken te laten nitvoeren door derden, kosten invorderbaar lastens de
beklaagden op eenvoudig vertoon van de facturen. ' •

• • •

Kosten lastens de beklaagden, in hoofde van verzoeker begroot op de kosten van deze rechtstreekse 
dagvaarding en de redhtsplegingsvergoeding.
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is eiser op verzet tegen het vonnis van de negende kamer van deze rechtbank dd. 
11 maart 2013, waarbij hij als voIgt bij verstek werd veraordeeld:

QP STRAFRECHTELUK GEBIED:

Voegt de tenlasteleggingen A. en B. vervat in de rechtstreekse dagvaarding d.d. 6 april 2012 bij het 
bundel met notitienummer IE.66.L1.7325-08, teneinde er bij een en hetzelfde vonnis over recht te 
doen.

Stelt vast dat de dagvaardingen dienen te worden aangevuld en verbeterd als voIgt:

• door in de tenlastelegging sub B. in de zaak gekend onder notitienummer IE-66.L1.7325-08 

waar staat "(...) dat ein van de onder 1° en 2° bedoelde strafbare feiten (...)" te lezen als "(—) 

dot de onder tenlastelegging A. bedoelde strafbare feiten

• door in de tenlastelegging sub A. voorwerp van de rechtstreekse dagvaarding d.d. 6 april 

2012 waar staat "(...) het relief van de bom aanmerkelijk te hebben gewijzigd, onder meer 

door de bom aangevuld te hebben (...)" te lezen als "(...} het relief van de bodem aanmerkelijk 
te hebben gewijzigd, onder meer door de bodem aangevuld te hebben

• door in de tenlastelegging sub B. voorwerp van de rechtstreekse dagvaarding d.d. G aprii 

2012 waar staat "(...) dat een van de onder 1° en 2° bedoelde strafbare feiten (...)" te lezen als 
"(...) dat de onder tenlastelegging A. bedoelde strafbare feiten

Neemt akte van het feit dat de tenlasteleggingen A. en B. vervat in de zaak gekend onder 
notitienummer IE.66.L1.732S-08 zich inhoudelijk vereenzelvigen m et tenlasteleggingen A. en B. 
vervat in de rechtstreekse dagvaarding van 6 april 2012, zodat enkel de tenlasteleggingen A. en B. 
zoals omschreven in de rechtstreekse dagvaarding onder de ruimere periode van incriminatie van 1 
januari 2008 tot 3 april 2012 ter beroordeling staan.

Stelt vast dat de aldus inhoudelijk vereenzelvigde tenlasteleggingen A. en B. dienen verbeterd te 
worden qua periode van incriminatie, meerbepaald als voIgt:

• ten overstaan van de eerste beklaagde voor wat betreft tenlastelegging A.: "op een niet 
nader te beoalen tiidstio in de periode tussen 1 februari 2008 en 28 februari 2008 en op een
niet nader te beoalen tiidstio tussen 1 april 2011 en 10 aoril 2011":

• ten overstaan van de tweede beklaagde en derde beklaagde voor wat betreft tenlastelegging 
B.: "in de oeriode von 1 februari 2008 tot 3 aoril 2012".
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1) Verklaart de tenlastelegging A. (zoals verbeterd) in hoofde van de eerste beklaagde BEWEZEN.

Veroordeelt de eerste beklaagde voor de bewezen tenlastelegging A. tat:

- een geldboete van viifhonderd euro (50 0 EUR), te verhogen met 45 opdeciemen en alzo 
gebracht op tweeduizend zevenhonderdvijftig euro (2.750 EUR) of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden.

Gezien de bovenstaande correctionele veroordeling, verplicht tevens de eerste veroordeelde om bij 
wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds, ingesteld bij art. 29 van de Wet van 1.8.1985, te 
betalen: een bedrag van 25 EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 150,00 EUR.

Verwijst de eerste veroordeelde de kosten van het geding, in totaal begroot op 438,98 EUR.

Legt de veroordeelde een vergoeding op van 51,20 EUR, bij toepassing van artikel 91, tweede lid van 
het K.B. van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken en zoals gewijzigd bij artikel 1 van het K.B. van 13 november 2012 (B.S. 29 november 
2012), en aangepast bij omzendbrief 131 quater betreffende gerechtskosten in strafzaken (0.5. 1 
maart2013).

Met betrekking tot de herstelmaatregel:

I. Verklaart de herstelvordering zoals op 31 mei 2012 (ontvangen op het parket op 4 juni 2012) door 
de GSI ingeleid en er toe strekkende aanpassingswerken uit te voeren onder verbeurte van een 
dwangsom lastens de eerste beklaagde ontvankelijk maar wijst ze af als ongegrond.

II. Verklaart de herstelvordering zoals op 31 mei 2012 (ontvangen op het parket op 4 juni 2012) door 
de GSI ingeleid en er toe strekkende aanpassingswerken uit te voeren onder verbeurte van een 
dwangsom lastens de tweede beklaagde onontvankelijk.

III. Verklaart de herstelvordering zoals op 31 mei 2012 (ontvangen op het parket op 4 juni 2012) door 
de GSI ingeleid en er toe strekkende aanpassingswerken uit te voeren onder verbeurte van een 
dwangsom lastens de derde beklaagde onontvankelijk.

Beveelt dat huidig vonnis op de kant van de overeeschreven daevaardine of van het overeeschreven
exoloot ineeschreven zal worden op de wijze bepaald in artikel 84 van de hvootheekwet en bij
gebreke aan een overschriivinE als bedoeld in het eerste lid van artikel 6.2.1. VCRO, huidie vonnis 
ineeschreven dient te worden op de kant van de overschriiving van de titel van verkriieing.
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OP BURGERRECHTEUJK GEBIED:

I. Verklaart zich onbevoegd om te oordelen aangaande de vordering van de burgerlijke partij
daar waar deze is gericht lastens de tweede beklaagde en derde beklaagde.

II. Verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en in de mate zoals
hierna bepaald gegrond lastens de eerste beklaagde.

Veroordeelt de eerste beklaagde tot betaling aan de burgerlijke partij Luc
van een provisioneel bedrag van duizend euro (1.000,00 euro) op alle schade dewelke 

haar oorzaak vindt in de hoger op strafgebied lastens hem bewezen verklaarde tenlastelegging A.

Alvorens voor het overige naderte gronde te oordelen HEROPENT AMBTSHALVE DE DEBATTEN, stelt 
aan als deskundige-landmeter !, met kantoor te

(tel.: ; fax: .;GSM: ), met als opdracht:

1. Kennis te nemen van het strafdossier met notitienummer IE.66.U..7325-08 en de stukken 

hem door partijen te bezorgen of elk ander dossier dat hij zelf nuttig zal achten om er 

ambtshalve kennis van te nemen;

2. Partijen per aangetekend schrijven en hun eventuele raadslieden per gewone post te 

verwittigen van plaats, dag en uur van het deskundigenonderzoek;
3. Zo dit nodig mocht blijken in de loop van het onderzoek, de gepaste specialisten te 

consulteren en zijn advies en zijn oordeel desbetreffende bij het verslag te voegen;

4. Zich ter plaatse te begeven in eerste instantie te , ter
hoogte van het perceel grand kadastraa! gekend onder , en

vervolgens ook bij burgerlijke partij wonende te ,

— /

5. De door de burgerlijke partij geleden schade (omvattende o.a. eventuele gevolgschade) te 

begroten omwille van de wateroverlast veroorzaakt krachtens de reliefwijzigingen sedert 1 
februari 2008 aangebracht op het perceel grand kadastraal gekend onder

/

6. Zijn advies te verlenen omtrent welke concrete maatregelen er dienen genomen te worden

op het perceel grand kadastraal gekend onder , dan wel
eventueel op het eigendom van burgerlijk partij zelf, teneinde nieuwe
toekomstige waterschade langs zijde van burgerlijke partij te vermijden en
de concrete kostprijs daarvan te ramen;

7. Te antwoorden op alle nuttige en terzake dienende vragen die hen door de betrokken 
partijen worden gesteld.

Dit alles met inachtneming van de bepalingen van artikel 44 W.Sv. of artikel 962 e.v. Ger.W. en 
artikel 6 EVRM, hetgeen onder meer, doch niet limitatief inhoudt dat er dient gehandeld te 
worden als voIgt:
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Bepaalt dat dit vonnis binnen de vijf dagen bij gerechtsbrief ter kennis zal worden gebracht aan 
de deskundige en pergewone brief aan de partijen en hun raadslieden, en, in voorkomend geval, 

bij gerechtsbrief aan de partijen die verstek hebben laten gaan.

Bepaalt dat de deskundige over een termijn van acht dagen na de kennisgeving van dit vonnis zal 

beschikken om desgewenst de opdracht met behoorlijk omklede redenen te weigeren.

Bepaalt dat de deskundige en de partijen zich naar aanleiding van het deskundig onderzoek 
verder dienen te gedragen naar de bepaiingen van de artikelen 962 en 991b/s van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Bepaalt dat een installatievergadering niet noodzakelijk is en dat er voor het overige zal 
gehandeld worden als voIgt:

- de deskundige zal zelf de plaats, de dag en het uur bepalen waarop hij zijn werkzaamheden 

zal aanvatten en zal dit per aangetekende brief met ontvangstbewijs meedelen aan de 

partijen en per gewone brief aan hun raadslieden en aan de rechtbank, tenzij hij door de 

partijen wordt vrijgesteld van de verplichting om per aangetekende post te corresponderen

- de deskundige zal in de loop van zijn opdracht zelf bepalen of het noodzakelijk is om al dan 

niet een beroep te doen op technische raadgevers

- de deskundige zal aan de partijen zelf een raming laten geworden van de algemene 
kostprijs van het deskundigenonderzoek of tenminste van de manier waarop zijn kosten en 

ereloon en de kosten en het ereloon van de eventuele technische raadgevers zullen 
berekend worden

- het bedrag van het voorschot dat ter griffie dient te worden geconsigneerd wordt bepaald 
op 625,00 euro + BTW

- het redelijk deel van het voorschot dat kan worden vrijgegeven aan de deskundige wordt 
bepaald op 625,00 euro + BTW
- de deskundige zal zelf de redelijke termijn bepalen waarbinnen de partijen hun 

opmerkingen kunnen laten gelden aangaande zijn voorlopige advies
- de termijn voor het neerleggen van het eindverslag wordt bepaald op zes maanden vanaf 
de datum waarop de deskundige zijn werkzaamheden zal hebben aangevat, onverminderd 
artikel 972bis§2, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek ("Indien alle partijen of hun 

raadslieden om uitstel verzoeken, don moet de deskundige dit toestaan. In alle andere 
gevallen kan hij het uitstel weigeren of toestaan en geeft hij de rechter bij gewone brief 
kennis van zijn beslissing.")

Bepaalt dat het de deskundige verboden is een rechtstreekse betaling van een partij in het 
geding te aanvaarden (artikel 509quater van het Strafwetboek : "Met gevangenisstraf van acht 
dagen tot drie maanden en met geldboete van tweehonderd euro tot vijftienhonderd euro of met
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een van die straffen alleen wordt gestraft de deskundige die, wetende dot een rechtstreekse 
betoling niet toegelaten is, deze toch aanvaardt van een partij in het geding").

Wijst het door de burgerlijke parti] meergevorderde of andersgevorderde af als zijnde ongegrond.

III. Houdt de beslissing over de verdere afhandeiing van de burgerlijke belangen in toepassing van 
artikel 4 V.T.Sv. ambtshalve aan en stelt de zaak te dien einde uit op onbepaalde datum.

Dit vonnis werd aan de eerste veroordeelde betekend op 28 maart 2013.

Gelet op het exploot van verzet dd. 26 maart 2013, betekend aan de afdelingsprocureur des Konings 
te leper.

Gehoord de heer Johan Lescrauwaet, substituut-procureur des Konings te leper, in zijn vordering 
nopens de ontvankelijkheid van het verzet.

Gezien de dagvaarding betekend aan de beklaagde.

Gehoord Mr. Geert Dumolein advocaat te Poperinge in zijn middelen namens de burgerlijke partij, 
die zijn burgerlijke partijsteiling handhaaft.

Gehoord de heer Johan Lescrauwaet, substituut-procureur des Konings, in zijn samenv atting en 
condusie in de nederiandse taal.

Gehoord eiser op verzet in zijn verdediging, voorgedragen door Mr. Michiel Battheu, advocaat te 
8970 Poperinge, Casselstraat 252.

*****

VOORAPGAAND ; DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZET:

Bij verstekvonnis van 11 maart 2013 werd veroordeeld tot een geidboete wegens
een inbreuk op het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Op 26 maart 2013 tekende hij verzet aan tegen het verstekvonnis.

Het Openbaar Ministerie werd ter zitting gehoord omtrent de ontvankelijkheid van het verzet en 
stelde dat het verzet ontvankelijk was.
Het verzet op strafgebied is regelmatig en tijdig aangetekend en derhaive ontvankelijk. Het 
verstekvonnis wordt teniet gedaan en de Rechtbank oordeelt opnieuw.



I.Mrt. 2016 10:43 Nr. 1969 P. 12
n ^ . PARKET WVL IEPER , B ,
Kecntnank van eerstc ddiucg weai-vidanueien -afdellng leper-Vonnis nr.

Parket WVL leper

- 29/02/2016 - p. 11

**#

A. OMTRENT DE SAMENVOEGING:

De rechtbank acht het in het belang van een goede rechtsbedeling noodzakelijk om de 
tenlasteleggingen vervat in de rechtstreekse dagvaarding d.d. 6 april 2012 te voegen bij het bundel 
met notitienummer IE.66.L1.7325-08, teneinde er bij e6n en hetzelfde vonnis over rechtte doen.

Spijts er voor wat die rechtstreekse dagvaarding betreft ter griffie geen afzonderlijk bundel werd 
aangelegd en deze van meetaf aan werd ingeschreven onder stuk 26 van het rechtsplegingsdossier 
van het bundel gekend onder notitienummer IE.66.11.7325-08, is het naar het oordeel van de 
rechtbank niettemin noodzakelijk om formeel akte te nemen van die samenvoeging.

B. VERBETERING VAN DE DAGVAARDING:

De rechtbank stelt vast dat de dagvaardingen dienen te worden aangevuld en verbeterd als voIgt:

• door in de tenlastelegging sub B. in de zaak gekend onder notitienummer IE.66.L1.7325-08 

waar staat "(...) dat ten van de onder r en 2° bedoelde strafbare feiten (...)" te lezen als "(...) 
dat de onder tenlastelegging A. bedoelde strafbare feiten

• door in de tenlastelegging sub A. voorwerp van de rechtstreekse dagvaarding d.d. 6 april 

2012 waar staat "(...) het relief van de bom aanmerkelijk te hebben gewijzigd, onder meer 

door de bom aangevuld te hebben (...)" te lezen als "(...) het relief van de bodem aanmerkelijk 
te hebben gewijzigd, onder meer door de bodem aangevuld te hebben

door in de tenlastelegging sub B. voorwerp van de rechtstreekse dagvaarding d.d. 6 april 
2012 waar staat "(...) dat ten van de onder 1 ° en 2° bedoelde strafbare feiten (...)" te lezen als 

dat de onder tenlastelegging A. bedoelde strafbare feiten

C-1. De rechtbank moet voorts vaststellen dat de burgerlijke partij middels haar rechtstreekse 
dagvaarding d.d. 6 april 2012 blijkens de concrete delictsomschrijving van haar tenlastelegging A. en 
B. inhoudelijk volstrekt identieke tenlasteleggingen viseert als diegene dewelke onder 
tenlastelegging A. en B. het voorwerp uitmaken van de zaak benaarstigd door het openbaar 
ministerie in de zaak gekend onder notitienummer IE.66. Ll.7325-08. Het enige verschil is gelegen in 
de periode van incriminatie dewelke in de rechtstreekse dagvaarding met "van 1 januari 2008 tot 3 
april 2012" veel ruimer wordt gesteld dan diegene vervat in de zaak gekend onder notitienummer 
IE.66.LI.7325-08 dewelke slechts wordt afgelijnd "van 10 februari 2008 tot 28 februari 2008".
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C2. Voor wat hierna voIgt kan de rechtbank er aldus mee volstaan formeel akte te nemen van het 
feit dat de tenlasteleggingen A. en B. vervat in de zaak gekend onder notitienummer IE.66.L1.7325- 
08 zich vereenzelvigen met tenlastelegging A. en B. vervat in de rechtstreekse dagvaarding van 6 april 
2012. De rechtbank is er dan ook op strafgebied enkei toe gehouden tenlastelegging A. en B. te 
beoordelen op de wijze zoals in de rechtstreekse dagvaarding onder de temporeel ruimere periode 
van incriminatie o'mschreven.

C.3. De Rechtbank is op grond van de motieven die uiteen werden gezet in het verstekvonnis, van 
oordeel dat de incriminatieperiode ten overstaan van de beklaagde moet worden ingeperkt als voIgt 
voor wat betreft tenlastelegging A : "op een niet nader te bepolen tijdstip in de periode tussen 1 
februari 2008 en 28 februari 2008 en op een niet nader te bepalen tijdstip tussen 1 april 2011 en 10 
april 2011"

D- OP STRAFRECHTELIJK GEBIED :

1.
De beklaagde wordt onder de tenlastelegging A vervolgd om zich t« , op het terrein
gelegen langs de toebehorende aan de , als mededader
schuldig te hebben gemaakt aan reliefwijziging van de bodem op de wijze zoals in de rechtstreekse 
dagvaarding nader omschreven.

2.

Terzitting vroeg de beklaagde in hoofdorde om de vrijspraak.

Hij zette uiteen dat hij tot 2001 eigenaar was van de hoeve en de omliggende landerijen gelegen aan 
de te
In 2001 verkocht de beklaagde zijn hoeve en de omliggende landbouwgronden aan de

. Hij bleef als huurder in de hoeve wonen, maar liet zich niet meer in met het bewerken 
van de landbouwgronden.

In 2008 werden grondwerken uitgevoerd op een stuk landbouwgrond. Concreet werd een laagte in 
een akkerland met aarde opgehoogd teneinde de laagte weg te werken.
Hij hield voor dat hij nooit de opdracht gaf aan de grondwerker om de ophogingswerken uit te 
voeren. Hij zegde enkei huurder te zijn geweest van de woning en geen pachter van de omliggende 
landbouwgronden. Zodoende had hij zelfs geen zeggenschap over het kwestieuze perceel alwaar de 
ophogingswerken werden uitgevoerd.

Hij voerde aan dat de opdracht tot de ophogingswerken uitging van de eigenaar van het kwestieuze 
stuk landbouwgrond, zijnde en diensvennootschap
Hij stelde dat de opdracht werd toevertrouwd aan de , een grondwerker met wie

en diens vennootschap een nauwe band hebben. Als grote speler op de
markt van de diepvriesgroenten ( is eigenaar van ondermeer en heeft ook belangen
in ) is via zijn vennootschappen eigenaar van diverse onroerende eigendommen en
doet hij zeer regelmatig een beroep op de voor de uitvoering van allerhande
grondwerken.
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Hij herhaalde dat hij ergeen enkel belang bij had om de akkerte laten ophogen gezien hij uitsluitend 
het woongedeelte huurde en geen pachtervan de landbouwgronden was.
Hij zegde enkel in het verhaai terecht gekomen te zijn doordat hij de laagte in het stuk 
landbouwgrond heeft aangewezen ten overstaan van grondwerker

Hij wees erop dat de opdracht tot ophoging in elk geval van en diens vennootschap
Uitging, nu het ook de was die na de werkzaamheden een aanvraag

tot regularisatie richtte tot het Stadsbestuur van de Stad

In ondergeschikte orde en voor zover de Rechtbank van oordeel zou zijn dat de beklaagde schuld zou 
treffen, dan verzocht de beklaagde rekening te houden in het kader van de straftoemeting met zijn 
precaire financiele toestand.

3.
Zowel de burgerlijke partij als het Openbaar Ministerie verzochten het verstekvonnis te bevestigen.

4.

De schuldvraag:

In het verstekvonnis werd gesteld dat de beklaagde wel degelijk als opdrachtgever
voor de grondwerken fungeerde. De Rechtbank steunde zich hierbij op de verklaring afgelegd door 
John Verbeke op 25 juni 2012. Op de vraag van de Rechtbank wie toelating had gegeven om op dat 
bewuste perceel aarde aan te voeren en op te hogen, werd door geantwoord dat het
de landbouwer was die de er op dat moment woonde, zijnde .. stelde
tevens niet met te hebben gesproken.
De Rechtbank was van oordeel dat er geen objectief belang bij had om te liegen
aangaande de identiteit van zijn opdrachtgever.

Thans werpt de verzetdoende partij die zijn stem laat horen in het kader van de verzetsprocedure, 
een ander licht op de zaak.

Zoals hierboven uiteengezet, stelt hij geen enkel belang te hebben gehad bij de ophoging van het 
akkerland.
Hij blijft erbij dat de opdracht werd gegeven door en en geenszins
door zichzeif.

De Rechtbank acht de stelling aannemelijk dat in het kader van zijn verhoor, noch
noch heeft gen.oemd als zijn opdrachtgevers, omdat de

blijkbaar ragelmatig opdrachten dient uit te voeren in opdracht van en diens
vennootschap.

De Rechtbank vindt het niet geloofwaardig dat de zomaar en tot twee keer toe,
omvangrijke werkzaamheden heeft uitgevoerd, louter en alleen op aangeven van die
tenslotte slechts de huurder van het woonhuis was en niets te zeggen had omtrent de 
landbouwgronden.
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Een aannemer ais zal toch niet zomaar grondwerken aanvangen op zeggen van een
huurder. Hij zal zich minstens eerst informeren bij de eigenaar van de gronden.

Zoals de beklaagde zelf erkent, zal hij weliswaar de laagte in het akkerland hebben aangewezen, 
doch de Rechtbank is van oordeel dat er geen voldoende bewijs voorhanden is om te steilen dat de 
beklaagde effectief de opdracht tot de grondwerken aan de heeft gegeven.

Dat de eigenaar van de akkerlanden de opdracht tot de grondwerken zal hebben gegeven, blijkt 
overigens ook uit de vaststelling dat het de eigenaar was die de nodige stappen heeft gezet om de 
reliefwijziging te laten regulariseren. Alsook uit de vaststelling dat inmiddels een regeling werd 
getroffen met de burgerlijke partij die onder de vorm van een eenzijdige verklaring van

werd geredigeerd, doch de facto als een overeenkomst tussen de grondeigenaar en de 
burgerlijke partij moet worden aanzien.

Gezien er onvoldoende bewijzen voorhanden zijn om met zekerheid te steilen dat de beklaagde de 
opdracht heeft gegeven om tot de reliefwijziging over te gaan, wordt hij ontslagen van 
rechtsvervolging.

5.
Nu de beklaagde vrijgesproken wordt voor de hem ten laste gelegde feiten, is de Rechtbank 
onbevoegd om te oordelen over de burgerlijke vordering var

OM DEZE REDENEN, en bij toepassing van art. 182,184,187,188,190,191 en 195 van het wetboek 
van strafvordering; art. 2,11,12,14, 30,31,32,34,35,37,40,41, 68 van de wet van 15.6.1935;

DE RECHTBANK, rechtdoende op verzet en op tegenspraak:

Verklaart het verzet ontvankelijk op strafgebied.

Doet het vonnis van de rechtbank van eerste aanieg te leper, negende kamer, dd. 11 maart 2013, en 
waartegen verzet op strafgebied in hoofde van de verzetdoende partij teniet op strafgebied.

En opnieuw oordelend:

Voegt de tenlasteleggingen A. en B. vervat in de rechtstreekse dagvaarding d.d. 6 april 2012 bij het 
bundel met notitienummer IE.66.L1.7325-08, teneinde er bij e6n en hetzelfde vonnis over recht te 
doen.

Stelt vast dat de dagvaardingen dienen te worden aangevuld en verbeterd als voIgt:

• door in de tenlastelegging sub B. in de zaak gekend onder notitienummer IE-66.L1.7325-08 
waar staat "(...) dat e£n van de onder 1” en 2° bedoelde straf bare feiten (...)" te lezen als "(...) 
dat de onder tenlasteleggina A. bedoelde strafbare feiten
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• door in de tenlastelegging sub A. voorwerp van de rechtstreekse dagvaarding d.d. 6 aprii 

2012 waar staat "(...) het relief van de bom aanmerkelijk te hebben gewijzigd, order meer 

doorde bom aangevuld te hebben (...)" te lezen ais "(...) het relief van de bodem aanmerkelijk 

te hebben gewijzigd, order meer door de bodern aangevuld te hebben

• door in de tenlastelegging sub B. voorwerp van de rechtstreekse dagvaarding d.d. 6 aprii 
2012 waar staat"(...) dat een van de order 1° en 2° bedoelde strafbare feiten (...)" te lezen als 

"(...) dat de order tenlastelegging A. bedoelde strafbare feiten

Neemt akte van het feit dat de tenlasteleggingen A. en B. vervat in de zaak gekend onder 
notitienummer IE.66.L1.7325-08 zich inhoudelijk vereenzelvigen m et tenlasteleggingen A. en B. 
vervat in de rechtstreekse dagvaarding van 6 aprii 2012, zodat enkel de tenlasteleggingen A. en B. 
zoals omschreven in de rechtstreekse dagvaarding onder de ruimere periode van incriminatie van 1 
januari 2008 tot 3 aprii 2012 ter beroordeling staan.

Stelt vast dat de aldus inhoudelijk vereenzelvigde tenlasteleggingen A. en B. dienen verbeterd te 
worden qua periode van incriminatie, meerbepaald als voIgt:

• ten overstaan van de eerste beklaagde voor wat betreft tenlastelegging A.: "op een niet 

nader re bepalen tiidstio in de periode tussen 1 februari 2008 en 28 februari 2008 en oo een

niet rader te bepalen tiidstio tussen 1 aprii 2011 en 10 aoril 2011".

Spreekt de beklaagde-verzetdoende partij vrij en ontslaat hem van verdere
rechtsvervolging voor de feiten van de tenlastelegging A.

Legt de kosten van het eerste vonnis en van betekening en van verzet ten laste van de Staat.

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de burgerlijke vordering van de burgerlijke partij

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
MAANPAG. NEGENEIMTWINT1G FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ZESTIEN.
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Aanwezig: - de heer S. VANCRAEYVELDT, alleenzeteiend rechter,
- het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van de 

terechtzitting,
- de heer A. VAN DEN NESTE, griffier.




