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2021/PGG/2768 -

Not.nr. BG.64.L4.005453/19 

In de zaak van het OPENBAAR M INISTERIE 

tegen 

1. nr (RRN 

2. nr 

verdacht van: 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

met maatschappelij ke zetel te 

- beklaagde -

(ON 

"A. aanmerkelijk wijzigen van reliëf van bodem zonder of in strijd met een geldige 
vergunning met verzwarende omstandigheden 

Bij inbreuk op artikel 4.2.1., 4°, strafbaar gesteld door artikel 6.2.1. lid 1, 1 ° Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, de bij artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden" hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben 
uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning te hebben 
verdergezet, de hiernavolgende handelingen verricht te hebben, 
namelijk het reliëf 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, 
met de omstandigheid dat het in artikel 6.2.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf in hoofde van de tweede beklaagde gepleegd werd door een 
instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of een 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 
een persoon die bij die verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn 
beroep. 
(art. 6.2.1. lid 2 en 6.3.1 . § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
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op 20 september 2019 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
ligging: 
aard en oppervlakte: huis, 06 a 56 ca 
wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaar ervan geïdentificeerd zijnde als: 

8. misbruik van materiaal 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel 12 §2 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer 
van materialenkringlopen en afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten, door in strijd met de 
voorschriften van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, materialen, zijnde elke stof 
die wordt of is ontgonnen, gewonnen, geteeld, verwerkt, geproduceerd, verdeeld, in gebruik 
genomen, afgedankt of opnieuw verwerkt, of elk voorwerp dat wordt geproduceerd, 
verdeeld, in gebruik genomen, afgedankt of opnieuw gebruikt, inclusief de daaruit ontstane 
afvalstoffen, te hebben gebruikt of verbruikt, 

meer bepaald door afvalstoffen, bouwafval en groenafval (o.a. betonbuizen, afvoerbuizen, 
PVC-afval, gipsafvalplaten, betonnen verkeersgeleiderste) te hebben gebruikt voor de 
ophoging van een perceel gelegen te 

De feiten strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6.1.§1 eerste lid van het Decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

op 20 september 2019 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van art ikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik 
of het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een door de rechtbank te bepalen termijn, 
onder verbeurte van een dwangsom van 150 per dag bij overtreding van dit verbod.". 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerst e aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K.17, besliste 
bij vonnis van 25 oktober 2021 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

Op tegenspraak ten aanzien van de eerste beklaagde 



Hof van beroep Gent • tiende kamer - · p.4 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A en B voor de eerste beklaagde 
bewezen. 

Gelast de opschorting van de uitspraak van veroordeling voor de beklaagde 
voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt 
euro. 

Veroordeelt 

tot het betalen van een vaste vergoeding in strafzaken van 50,00 

om te betalen de som van 80,50 euro als gerechtskosten. 

Veroordeelt tevens tot het betalen van een bedrag van 20,00 euro als 
bijdrage voor het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Op tegenspraak ten aanzien van de tweede beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A en B voor de tweede beklaagde 
Jewezen. 

Gelast de ooschortina van de uitspraak van veroordeling voor de beklaagde 
voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt 
strafzaken van 50,00 euro. 

Veroordeelt 
gerechtskosten. 

tot het betalen van een vaste vergoeding in 

om te betalen de som van 80,50 euro als 

Veroordeelt tevens tot het betalen van een bedrag van 
20,00 euro als bijdrage voor het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

HERSTEL VORDERING 

Veroordeelt ::>m alle afvalstoffen, het 
bouwafval en steenpuin te verwijderen uit en van het perceel qeleaen aan 

kadastraal gekend als 
binnen een termijn van 3 maanden vanaf het definitief worden van dit 

vonnis. 

Veroordeelt en elk tot het betalen van 
een dwangsom van 150,00 euro per dag dat dit bevel niet wordt nageleefd. 
Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan bij toepassing van artikel 4, tweede alinea 
VT.SV. aangehouden." 
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1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld als volgt: 
het openbaar ministerie op 29 oktober 2021 ten aanzien van de beide beklaagden tegen 
de beschikkingen op straf gebied; 

de beide beklaagden op 24 november 2021 tegen de beschikkingen van het vonnis, 
zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier. 

1.3 Deze partijen dienden als volgt verzoekschriften in overeenkomstig art ikel 204 Wetboek 
van St rafvordering op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk: 
- het openbaar ministerie op 29 oktober 2021; 
- de beide beklaagden op 24 november 2021. 

1.4 Op de rechtszitting van 22 april 2022 (inleidingszitting) legde dit hof bij toepassing van de 
artike len 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast 
en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 4 november 2022. 

De beklaagden hebben t ijdig geconcludeerd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 4 november 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagden en 
verdediging, vertegenwoordigd door meester 

in hun middelen van 
advocaat met 

kantoor te voor meester advocaat met kantoor te 
het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 3dvocaat-
generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 25 oktober 2021 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en regelmatig 
naar de vorm. 

Ook de grievenformul ieren zijn t ijdig ingediend. 

2.2 Het openbaar ministerie bepaalde in het grievenformulier t en aanzien van de beide 
beklaagden een nauwkeurige grief over de strafmaat: het preciseert dat een st rengere straf 
nodig is, mede gelet op de professionele hoedanigheid van de beklaagden en de afwezigheid 
van herstel. 

Ook de advocaat van de beide beklaagden bepaalde een nauwkeurige grief tegen het 
beroepen vonnis voor wat betreft de herstelvordering, die zonder voorwerp zou zijn. 

2.3 De hoger beroepen van respectief het openbaar ministerie en van de beklaagden zijn 
ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 
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Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

Ingevolge de devolutieve werking van de aangetekende beroepen en vervolgens de grieven, 
staat de schuld van de beide beklaagden aan de feiten van de telastleggingen A en B 
definitief vast. Ook de besl issing van de eerste rechter om de burgerlijke belangen aan te 
houden is definitief. Het hof heeft enkel te oordelen over de strafmaat (en de beslissingen 
die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden) en de herstelvordering. 

3. De dagvaarding werd op 15 februari 2021 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 
van overeenkomstig artikel 6.3.1., § 6 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. 

De strafvordering is ontvankelijk. 

4. De eerste rechter vatte de feiten in het beroepen vonnis samen als volgt: 

"1.1. Op 20 september 2019 werden de inspecteurs van de oolitiezone vP.rznr.ht nm 
zich te begeven naar het adres 
Zij werden aangesproken door die hen meedeelde dat zij 's morgens gewekt 
werd door het lawaai van machines en dat een kraanbestuurder allerlei ophogingswerken aan het 
uitvoeren was. 

De inspecteurs stelden vast dat een kraan, bestuurd door een kraanman, nivel/eringswerken aan 
het uitvoeren was op het aangrenzend perceel van het nummer Zij zagen dat er een 
niveauverschil was ten opzichte van de tuin waarin zij stonden. De inspecteurs zagen dat de 
onderste Jaag van het opgevoerde stuk vooral afvalstoffen, bouwafval en groenafval betrof. Er 
lagen betonbuizen, afvoerbuizen, PVC-afval, gipsafva/platen, betonnen verkeersgeleiders. De 
inspecteurs zagen dat deze afvalbera of afva/ophopina die zich naast en minstens over de 
volledige hrPPrltP 11nn r/p t11in ,mn 

buren van 
uitstrekte alsook naast de tuin van de 

Bovenop de Jaag grof puin en de volledige stukken bouwafval werd tijdens de vaststellingen van 
de inspecteurs een bovenste Jaag toegevoegd die vooral bestond uit gemalen steen- en betonpuin. 
Door middel van de kraan was de kraanman een Jaag van 10 tot 20 cm fijner beton- of steenpuin 
over de afval aan het uitstrijken (stukken 2 en 3, fotodossier stukken 6 tot 14). 

1.2. Tijdens haar verhoor verklaarde dat zij tijdens de voormiddag op 20 
september 2019 een machine hoorde achteraan haar tuin. Toen zij ging kijken merkte zij op dat 
een graafmachine alle soorten afval aan het storten was op de grond grenzend aan haar tuin. Het 
afval stapelde zich op tot meer dan een meter boven haar grond en stak daardoor boven haar 
draad. Ondertussen werd al het afval weggenomen en is er nieuwe grond gelegd. Er was nog geen 
gras gezaaid (stukken 22 en 23). 
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1.3. verklaarde dat hij verantwoorde/ijk was voor het milieubeleid van 

Hij verklaarde dat de afvalstoffen naar de verbrandingsovens werden vervoerd en dat hij in bezit 
was van facturen. De reliëfwijziging werd met aanvulzand uitgevoerd. Hij verklaarde niet te 
beschikken over een omgevingsvergunnina voor de reliëfwijziging. Indien blijkt dat het om een 
reliëfwijziging zou gaan verklaarde bereid te zijn om dit te regulariseren. Hij 
verklaarde dat hij overtuigd was dat er geen afvalstoffen in de (eventuele) reliëfwijziging zaten. 
Moest dit toch blijken dan verklaarde hij bereid te zijn om deze te verwijderen (stukken 26 en 27). 

1.4. Op 18 december 2019 werden door de politie-inspecteurs foto's van de plaatsgesteldheid 
genomen vanuit de tuin van (stukken 29 en 30). 

1.5. Op 28 januari 2020 bood zich aan op het politiekantoor en 
overhandigde hij facturen in verband met de afvalverwerking (stukken 36 tot 69}. 
De foto's door genomen van de plaatsgesteldheid werden aan het dossier 
toegevoegd (stukken 70 tot 77}. 

1.6. Op 10 juni 2020 begaven de inspecteurs van de politiezone :ich naar het adres 
De politie-inspecteurs stelden vast dat de 

verhoging geen zuivere grond betrof (stuk 81). Stukken baksteen, plastiek en andere materialen 
waren duidelijk zichtbaar aan het ondertussen begroeide oppervlak van de grond (stukken 83 tot 
86). Bij navraag werd door de Grondwijzer meegedeeld dat niet 
aanaesloten was bii hen /stukken 87 en 88). Bij navraag werd door de Grondbank meegedeeld dat 
aan geen grondverzetstoelating noch technische verslagen werden 
afgeleverd voor het perceel te . (stukken 89 en 
90). ". 

5. De bewezen telastleggingen A en B zijn voor elke beklaagde de uiting van eenzelfde 
misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek voor ze 
samen voor elke beklaagde enkel de zwaarste straf toepast. 

De bewezen misdrijven getuigen van een antisociale ingesteldheid. Door het terrein te 
verhogen met afvalstoffen, pleegden de beklaagden een bouwmisdrijf en bespaarden zij op 
de verwerkingskost van dat afva l, ten koste van het leefmilieu. Een principiële straf is 
hiervoor nodig. 

De eerste beklaagde is Hij liep een eerdere veroordeling op 
voor een verkeersgere1ateera m,sanJt. ue tweede beklaagde heeft een blanco strafrechtelijk 
verleden. In het voordeel van de beklaagden houd_t het hof bij de straftoemeting rekening 
met hun gunstig strafrechtelijk verleden. Daar staat tegenover dat zij professioneel actief zijn 
in de bouwsector. Aan bouwmisdrijven die worden gepleegd door personen die over een 
grote kennis in dat domein beschikken, wordt terecht zwaarder getild. Gezien zij rege lmatig 
professioneel aan de slag zijn met (bouw)afval en dit in beginsel ook in de door hen aan hun 
klanten aangerekende kostprijs is doorgerekend, moeten inbreuken hen scherp worden 
aangerekend. 
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Gelet op de objectieve ernst van de bewezen feiten en de professionele hoedanigheid van 
de beide beklaagden, is de opschorting van de uitspraak van de veroordeling geen gepaste 
reactie. Beter is het om de beklaagden te veroordelen tot de hierna bepaalde geldboete. 
Deze geldboete veroorzaakt niet hun sociale declassering, noch brengt het hun sociale 
reclassering op onevenred ige wijze in het gedrang. 

Ook het gelasten van uitstel van de tenu itvoerlegging van de straf is een gunst die niet 
passend is. Het zou de beklaagden niet doen afzien van een economische afweging van de 
pakkans bij eventuele nieuwe inbreuken. 

Vermits de bewezen feiten werden gepleegd na 31 december 2016, verhoogt het hof de 
geldboete met 70 deciemen. De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de 
beklaagde er voldoende toe aan om die geldboete te betalen. 

6. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf zijn de beklaagden elk gehouden tot het 
betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzette lijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 euro, 
en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
t ot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten met 10 %. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 
oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

7. De beklaagden verzochten het hof om geen herstelvordering op te leggen. Zij wijzen erop 
dat het afval enkel tijdelijk op het terrein was opgeslagen toen ze hun bedrijfsterrein 
opkuisten. Het was volgens hen nooit de bedoeling om het reliëf op duurzame w ijze te 
veranderen en daarvoor afvalstoffen of bouwafval te gebruiken. Zij wijzen ook op de 
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verklaring van die op 18 december 2019 te kennen gaf dat 
het afval was weggenomen en dat er nieuwe grond was aangeleverd. 

Politie-inspecteurs stelden op 10 juni 2020 vast dat er puinafva l op de oppervlakte van het 
terrein lag. Zij namen daar foto's van. De beklaagden tonen niet aan dat ze dat afval na die 
vaststelling hebben verwijderd. De facturen inzake afvalverwerking die ze bijbrengen 
dateren van voordien. 

Anderzijds is het hof niet geïnformeerd over de toestand van het terrein voor de vaststelling 
van de inbreuken en kan het hof niet uit de foto's van 10 juni 2020 afleiden dat het t errein 
nog steeds met afvalstoffen is opgehoogd. Op de foto's van apri l 2022, zoa ls voorgelegd voor 
de beklaagden, kan het hof geen afvalstoffen opmerken. Om die redenen legt het hof geen 
herstelvordering op conform artikel 16.6.6, § 1, Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren de schuld van de beide beklaagden aan de feiten van de t elastleggingen 
A en B ingevolge het vonnis van 25 oktober 2021 vaststaat. Ook de beslissing van de eerste 
rechte r om de burgerlijke belangen ambtshalve aan te houden is definitief. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 
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veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telast leggingen A en B tot een 
effectieve geldboete van 500 euro, met deciemen gebracht op 4.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van twee maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen t elastleggingen A 
en B tot een effectieve geldboete van 500 euro, met deciemen gebracht op 4.000 euro; 

veroordeelt de beklaagden en ~Ik tot 
betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 
telkens 200 euro als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot 
betaling van een bedrag van 52,42 euro als vergoed ing voor de kostprijs van het verloop van 
de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden 
betaling van een bijdrage 
tweedelijnsbijstand; 

elk tot 
van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk 
tot betaling van de kosten van de stratvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 
161,01 euro in eerste aan leg en 107,31 euro in beroep; 

wijst de herstelvordering af als ongegrond. 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. beklaagden: 

Hypoth. inschr.: 

+ 10%: 

Totaal : 

Kosten beroep: 
Afschrift vonn is: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl. : 

Dagv. beklaagden: 

+10%: 

Totaal: 

-p.11 

€ 56,37 
€ 90,00 

€ 146,37 
€ 14,64 

€ 161,01 

€ 27,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 29,55 

€ 97,55 
€ 9,76 

€ 107,31 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en ~n in openbare rechtszitting van 9 december 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

, advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




