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2021/PGG/3430 -

Not.nr. OU.66.Ll.002832/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

(ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

np 

(RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek: 

A aanmerkelijk wijzigen van reliëf van bodem zonder of in strijd met een geldige 
vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, onder meer 
door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of 
de functie van het terrein wijzigt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunn ing, 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, verniet iging of het 
verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van 
de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk: 

op het perceel gelegen te 
als 
ondernemingsnummer 

kadastraal gekend 
eigendom van de 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein, gelegen in agrarisch gebied, over de volledige oppervlakte te 
hebben opgehoogd met aarde en steenpuin, bedekt met een grindlaag, met het oog op het 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - - p. 3 

stallen van bedrijfsvoertuigen en ter hoogte van de zuidoostelijke perceelsgrenzen een berm 
te hebben aangebracht met een breedte van 2 m en een hoogte van 60 tot 80 cm, 

(art. 4.2.1, 4°, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 6.2.1, eerste lid, 1°, en 6.3.1, § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. 5, 1°, a), en 6, eerste lid Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

te tussen 5 maart 2018 en 11 maart 2018, op een niet nader te 
bepalen datum 

door en 

B gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertu igen, wagens of aanhangwagens, het zij 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 bet reffende vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, verder t e hebben uitgevoerd, namelijk: 

op het perceel gelegen te 
als 
ondernemingsnummer 

kadastraal gekend 
eigendom van de 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het stallen van 
bedrijfsvoertuigen 

(art. 4.2.1, 5°, b), 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 6.2.1, eerste lid, 1°, en 6.3.1, § 1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1 •, a), en 6, eerste lid Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

!!L in de periode van 18 april 2018 tot en met 9 juni 2020. 
meermaals, op niet nader bepaalde tijdst ippen 

door en de 

* * * * 
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1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 0 12.e kamer, 
besliste bij vonnis van 23 november 2021 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt 
telastleggingen A en B samen tot 
vermeerderd met 70 opdeciemen. 

voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
een geldboete van 40.000 euro, zijnde 5.000 euro 

Veroordeelt haar 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 vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
50,45 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 40.000 euro, zijnde 5.000 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzet telijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
50,45 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsf onds voor de j uridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Gerechtskosten 

Veroordeelt '=n 'wofdelijk tot betaling van de 
gerechtskosten voor het openbaar ministerie, tot op heden in het geheel begroot op 325,12 
euro. 
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STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur, het herstel met 
betrekking tot het perceel aeleaen te 
kadastraal gekend als 
door: 

1 ° Verwijderen van alle gestorte materialen naar een daartoe erkende verwerker of 
bestemde 
stortplaats; 
2° Herstellen van het maaiveld; 
3 ° Verwijderen van alle gebruikte of afgedankte voertuigen, wagens of aanhangwagens; 
4 ° Verwijderen van alle materialen, materieel of afval. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 300 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel lastens de veroordeelden ten voordele van de gemeentelijk stedenbouwkundig 
inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 3 maanden vanaf het 
definitief worden van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester, indien het vonnis 
niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan 
kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep inrP.stP.lrl on: 

20 december 2021 door de beklaagde 
vonnis"; 
20 december 2021 door de 
vonnis" ; 

tegen "alle beschikkingen van het 

tegen "alle beschikkingen van het 

23 december 2021 door het openbaar ministerie tegen beide beklaagden tegen "alle 
beschikkingen op straf gebied conform het grievenformulier". 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de grif fie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Oudenaarde, op: 

20 december 2021 door de advocaat van de beklaagde 
20 december 2021 door de advocaat van de 
23 december 2021 door het openbaar ministerie t en aanzien van beide beklaagden. 
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1.4 Op de rechtszitting van 22 april 2022 (inleidingszitting) legde het hof met toepassing van 
de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen 
vast en bepaalde de rechtsdag op 21 oktober 2022. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. Op de rechtszitting van 21 oktober 2022 legde de 
advocaat van de een conclusie neer, identiek aan de conclusie 

neergelegd op de griffie op 17 juni 2022, maar voorzien van kleurenfoto's. Het openbaar 
ministerie had hiertegen geen bezwaar. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 21 oktober 2022 in het Nederlands: 

meester 

- de beklaagde 
meester 

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te 

het · openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 

generaal. 

advocaat-

2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 23 november 2021 gedaan op 
de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en regelmatig naar de 

vorm. 

De verzoekschriften of grievenformulieren met de grieven tegen het vonnis zijn eveneens 

t ijdig. 

2.2 De advocaat van de beklaagde formuleerde in het grievenformulier 
nauwkeurige grieven tegen het vonnis, namelijk op strafgebied met betrekking tot de schuld 
aan de beide telastleggingen en de straf, die niet in verhouding zou staan tot de misdrijven 
omwille van de aanleg van de verharding/parking medio de jaren '90 en de afwezigheid van 
klachten van omwonenden. In de rubriek "Andere" preciseerde hij dat de beklaagde is 
gegriefd door de beslissing over de herstelvordering, onder meer omdat die kennelijk 

onredelijk zou zijn. 

Ook de advocaat van bepaalde nauwkeurig de grieven die deze 
beklaagde tegen het vonnis inbrengt. Het zijn dezelfde grieven als deze van 

Het openbaar ministerie bepaalde eveneens een nauwkeurige grief in het grievenformulier, 
namelijk met betrekking tot de straf, die voor de beide beklaagden te laag zou zijn. 

2.3 Alle hoger beroepen 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 zoa ls 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 deze bepaling op te 
werpen. 

3. De dagvaarding werd op 9 april 2021 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van 

overeenkomstig artikel 6.3.1, § 6 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. 

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

"4. De eerste beklaagde is een transportbedrijf te De tweede beklaagde is de 
bestuurder van de vennootschap. 
De vennootschap is eigenaar van een perceel grond aan de 
Dat perceel is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied en ligt aan het begin 
van een open ruimte (zie advies HRHU st. 66). 

5. Nadat zij in maart 2018 werd ingelicht dat er niet vergunde werken op dat perceel werden 
uitgevoerd ging de stedenbouwkundig ambtenaar van ter plaatse en stelde vast 
dat het terrein bijkomend was opgehoogd met aarde en steenpuin en bedekt was met een laag 
gemalen bouwafval. Aan de zuidoostelijke perceelsgrens werd een nieuwe berm aangelegd. De 
werken waren uitgevoerd voor het stallen van bedrijfsvoertuigen. 
Van haar plaatsbezoek stelde de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar volgend verslag op: 

Kadastraal: 
Historiek: dd. 23/6/1998 door Min. Vl. Gemeenschap dienst Milieu 
inspectie 
Beschrijving van de wederrechtelijk uitgevoerde werken: 
In week 10/2018 werden bijkomende vergunningsp/ichtige terreinaanlegwerken aan dé illegale 
parking uitgevoerd m.n. 
- Er werd bijkomende grindverharding over een dikte tot ca. 20cm aangebracht over de volledige 
perceelsoppervlakte. De bijkomende grindverharding is duidelijk ingegeven opdat parkeren optimaler 
en intensiever zou kunnen plaatsvinden; ook de online beschikbare historische luchtfoto's staven dat 
de achterste (= oostelijke} zone over een breedte van min. 15m functioneel minder geschikt was voor 
het stallen van de opliggers van vandaag (diepe spoorvorming, grassen en onkruid af te leiden van de 
groene kleur, ... ). Dit is meer dan louter een bestendiging van de bestaande toestand: door de nieuwe 
werken is een nieuwe aanzet gegeven voor een nieuwe lange periode van wederrechtelijk gebruik, 
terwijl het uitdovende karakter van de te gedogen (?) toestand daarmee teniet gedaan wordt. Het 
uitbreiden van de verharding en de ermee gepaard gaande reliëfwijziging is een stedenbouwkundige 
overtreding. 
- Er werd tevens een nieuwe berm aangebracht van ca. 2m breedte en 60 tot 80cm hoogte ter hoogte 
van de zuidoostelijke perceelsgrenzen waarbij tevens de originele talud plaatselijk ca. 80cm werd 
verhoogd. Ook dat is een stedenbouwkundige overtreding. 
- De gedane handelingen kaderen duidelijk in de doelstelling om het terrein intensiever te gaan 
gebruiken desondanks het niet formeel is opgenomen binnen de (milieu)vergunning(saanvrag)en van 
de bedrijven in van de eigenaar. Het is vooralsnog niet duidelijk in welke 
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mate van belang of welke rol het terrein speelt binnen de logistiek van de verschillende 
bedrijfsactiviteiten van de eigenaar. We weten wel dat de eigenaar ook een garage bezit in de 

i.f v. zijn transportbedrijf. Wetende dat in het kader van die garage-activiteit, 
afgedankte (opleggers) gebruikt worden om te dienen als wisselstukken voor het actief rollend 
materieel van het transportbedrijf, is de bezorgdheid reëel dat de gedane terreinaanlegwerken ook 
hierin kaderen. De VCRO stelt uitdrukkelijk dat een grond gebruiken, aanleggen of inrichten voor het 
opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval 
vergunningsplichtig is. Als het de bedoeling is dat het 'afgedankte materieel' daar wordt gestald is er 
ook hier een nieuwe (bijkomende) stedenbouwkundige overtreding.' 

Van die vaststellingen werd ook een uitgebreid fotoverslag gemaakt. 

Ook de politie ging op 18 april 2018 samen met de gemeente/ijk stedenbouwkundig ambtenaar ter 
plaatse en stelde het volgende vast : ' ... een nieuwe grindlaag is aangebracht over de volledige 
oppervlakte van het perceel. Dit is duidelijk te zien in het fotodossier. Hier zien we duidelijk dat er 
nieuwe aarde en steengruis werd aangebracht doordat hierop nog geen begroeiing aanwezig is. Door 
deze grindlaag is het perceel ongeveer 20 cm opgehoogd over de volledige oppervlakte. Op het 
perceel staan er verschillende opleggers. Dus vermoedelijk werd het perceel verhard en gelijk 
getrokken zodat het perceel beter en intensiever zou gebruikt kunnen worden als opslag voor de 
voertuigen. In de aarde en steengruis die werden aangebracht bevindt zich ook wat betonafval. Te 
zien op pagina 15 en 16 van het fotodossier. 
Inzake de inbreuk, het opslaan van voertuigen, hebben we de volgende info. Het perceel heeft geen 
enkele vergunning voor eventueel gebruik als parking of opslag van voertuigen etc. Hiervoor zou 
volgens de info die we hebben van de stedenbouwkundig ambtenaar in 1998 ook reeds een dossier 
gestart zijn. Dit dossier zou doorheen de jaren blijven liggen zijn en uiteindelijk verjaard zijn. 

Via Geopunt doen wij verschillende opmetingen om na te gaan of het perceel vergroot werd doorheen 
de jaren. Dit is negatief. Deze luchtfoto's va/len onder bijlage 4. 
Om een duidelijk zicht te hebben over wat er het laatste jaar werd aangepast bekijken wij ook de 
foto's van google streetview. Deze foto's bevinden zich in bijlage 05. Hierop is duidelijk te zien dat 
{het) grind laag nog niet aanwezig was op de eerste foto. Op pagina 4 is de huidige situatie te zien. 
Hier is duidelijk dat op het volledige perceel er een grindlaag was aangebracht.' 

6. Op 29 mei 2018 verklaarde 'Het perceel te 
's reeds lange tijd eigendom van mijn bedrijf Dit perceel wordt gebruikt als parking 

voor de bedrijfsvoertuigen. 
Er is zeker geen grind verharding bij gelegd door ons. U legt mij de foto's voor van (Google Street 
View) hierover heb ik het volgende te zeggen: wij hebben onlangs het terrein wel wat (genivelleerd) 
en opgekuist. Hierbij hebben ook het onkruid verwijderd en er dus voor gezor(g)d dat het terrein 
proper is. Verder hebben wij geen aanpassingen gedaan aan het (originele) perceel. U vraagt mij of er 
een berm werd aangebracht bij de reeds aanwezige ophoging. Ook dit is negatief' 

Nadien wou ieen verklaring meer afleggen. Hij wou eerst met zijn advocaat overleggen." 

5.1 Het is ook voor het hof bewezen dat de beklaagden het reliëf van het terrein in de 
in aanmerkelijk hebben gewijzigd tussen 5 en 11 maart 

2018, zonder dat ze daarvoor de benodigde voorafgaande vergunning hadden. 
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Op de foto's in bijlage aan proces-verbaal met nummer van 19 april 
2018 is goed te zien dat de beklaagden het terrein voorzagen van nieuwe aarde en 
steengruis (p. 41 strafdossier), met daarin ook wat betonafval (p. 17 en 23 strafdossier). Er 
werd een grindlaag gestort over de volledige oppervlakte van het perceel, waardoor het 
perceel met ongeveer 20 cm werd opgehoogd. Daarnaast brachten de beklaagden een 
nieuwe berm aan van ongeveer twee meter breed en 60 tot 80 cm hoogte, ter hoogte van 
de zuidoostelijke perceelsgrenzen. De originele talud werd hierdoor op die plaats ongeveer 
80 cm verhoogd (zie de foto's op pagina 9, 10 en 20 van het strafdossier). De aanmerkelijke 
reliëfwijziging blijkt eveneens bij vergelijking van de foto op pagina 39 van het strafdossier, 
een foto van Google Street View genomen in april 2010, met de foto genomen op 8 mei 
2018 op pagina 40 van het strafdossier. 

De beklaagden voerden de reliëfwijziging uit om het verder te gebruiken als parking voor de 
vrachtwagens van het bedrijf. Het perceel is gelegen in agrarisch gebied. De aard en functie 
van het perceel, dat intrinsiek bedoeld is om te dienen voor landbouwdoeleinden, blijven 
hierdoor gewijzigd. Het perceel wordt ook blijvend onttrokken aan zijn bestemming als 
landbouwgrond. Dat de beklaagden in 1998 werden geverbaliseerd voor een eerdere 
reliëfwijziging maar hiervoor niet werden veroordeeld en dat de destijds voor de burgerlijke 
rechter ingediende herstelvordering verjaard was, doet hieraan niets af. 

Het proces-verbaal van 19 april 2018 werd niet opgesteld door een officier van gerechtelijke 
politie of een bevoegde toezichthouder in het kader van de wetgeving op de ruimtelijke 
ordening. Dit neemt niet weg dat de erin gedane vaststellingen door Nel 
bewijswaarde hebben, zij het geen bijzondere. De beklaagden slagen er niet in deze 
vaststellingen die worden geïllustreerd door duidelijke kleurenfoto's, te weerleggen. 

De beklaagden betwisten niet dat zij tijdens de incriminatieperiode werken op het terrein 
uitvoerden, maar houden ten onrechte voor dat het slechts om onderhoudswerken zou 
gaan, zoals bedoeld in artikel 4.2.1, 1 ° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Anders dan ze 
beweren, is de afwezigheid van begroeiing het gevolg van een nieuwe ophoging en is dit niet 
te wijten aan het louter onderhouden van het perceel. Op de luchtfoto genomen in de 
winter van 2017 is te zien hoe de achterzijde van het perceel over een diepte van een tiental 
meter grotendeels was begroeid, net als de zijdelingse perceelsgrenzen (p. 35 strafdossier). 
De begroeiing en de diepe bandensporen aan die achterzijde, verhinderden dat dit deel van 
het perceel werd gebruikt om vrachtwagens te stallen, zoals te zien op de foto op pagina 37 
van het strafdossier. De foto's genomen op 18 mei 2018 en in het bijzonder de foto 
bovenaan pagina 41 van het strafdossier illustreren dat er bovenop de toen aanwezige, deels 
begroeide verharding, een grindverharding werd gestort. Die laatste foto maakt duidelijk dat 
de grindlaag recent is en werd aangebracht bovenop de al aanwezige verharding, nu er aan 
de kant van de afrastering langs de spoorweg een opvallend hoogteverschil is op te merken 
met de begroeide perceelrand. De grindlaag ligt merkelijk hoger dan de begroeide 
perceelrand. Door de ophoging met deze grindlaag, konden de beklaagden het perceel weer 
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over de volledige diepte gebruiken voor het parkeren van vrachtwagens en opleggers, zoals 
eveneens te zien is op de foto's op pagina 41 strafdossier. 

De vaststellingen van weerleggen dit alles niet. Dat de op vij'f punten 
gemeten bovenste laag op vier plaatsen zou bestaan uit betonzand en kiezel van maximaal 
15 cm hoog, spreekt niet tegen dat het terrein globaal genomen over de totale oppervlakte 
met 20 cm werd verhoogd, zoals vastgesteld door de politie en onder meer geïllustreerd 
door de hoger al vermelde foto op pagina 41 van het strafdossier. Bovendien betreft de bij 
de wet vereiste omvang van de reliëfwijziging geen louter kwantitatief criterium en heeft dit 
geen betrekking op een welbepaalde of bepaalbare hoogte, diepte, oppervlakte, dikte of 
aanvoer van materie, vanaf waar het misdrij f zou zijn aangetoond. De omvang van de 
w ijziging moet worden beoordeeld reken ing houdend met de impact van de werken op h~t 
gebied. Het staat vast dat de bijkomende terreinverharding en daarbij horende ophoging de 
vooraf bestaande toestand dermate wijzigde dat daaruit aanzien lijke en blijvende schade 
voortvloeit voor het milieu, en de aard en de functie van de grond daardoor blijvend werden 
gewijzigd. 

Uit de vergelijking van de foto van Google Street View daterend van 2009, weergegeven op 
pagina 6 van de conclusie voor de beklaagden, met de foto's op pagina 8 en 9 van de 
herstelvordering (p. 79 en 80 strafdossier - foto's genomen op 13 maart 2019) volgt, in 
tegenstelling tot wat de beklaagden voorhouden, dat het perceel op de meest recente foto's 
net hoger ligt dan in 2009, en dus dat de beklaagden het perceel wel degelijk hebben 
opgehoogd. 

De ta lud van twee meter breed en zo'n 60 tot 80 cm hoog is wel degelijk nieuw en dateert 
eveneens van in de incriminatieperiode. De foto's op pagina's 15 en 16 van het strafdossier 
tonen verse aarde en niet oude, verdroogde en aangestampte aarde die is ontdaan van gras 
en onkruid. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan doordat de berm niet is te zien bij 
vergelijking van de luchtfoto genomen op 20 april 2016 met de luchtfoto genomen op 10 
april 2019 (p. 6 conclusie voor de beklaagden). Een berm van 80 cm hoog is op een luchtfoto, 
genomen van op grote hoogte, nu eenmaal onmogelijk waar te nemen. Dat de berm zich 
bevindt binnen de contouren van de blauwe lijnen, aangebracht op de beide foto's, is zonder 
relevantie. 

5.2 In de telastlegging B worden de beklaagden vervolgd voor het zonder vergunning 
gewoonlijk gebruiken van hetzelfde perceel als bedoeld in de telastlegging A, voor het 
stallen van bedrijfsvoertu igen en dit in de periode van 18 april 2018 tot en met 9 juni 2020. 

De beklaagden erkennen dat ze het perceel voor dat doel aanwendden, maar betwisten dat 
ze hiervoor een vergunning nodig hebben. Omdat ze het perceel al sedert 1998 
ononderbroken als parkee rplaats gebruiken en het gewoonlijk parkeren van voertuigen en 
aanhangwagens pas met ingang van 1 mei 2000 vergunningsplichtig is geworden, menen ze 
zich te kunnen beroepen op het vermoeden van vergunning voorzien door artikel 4.2.14, § 1, 
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Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (bedoeld wordt: art. 4.2.14, § 2, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening). 

Dit is onjuist. Het in artikel 4.2.14, § 2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalde 
vermoeden van vergunning geldt niet voor de in artikel 4.2.1, 5°, b) Vlaamse Codex 
Ru imtelijke Ordening omschreven vergunningsplichtige handelingen van het gewoonlijk 
gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens 
of aanhangwagens. 

De telastlegging B is eveneens bewezen. 

6. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste Jout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
t itel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking 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." 

Elke beklaagde pleegde de bewezen feiten van de telast leggingen A en B met eenzelfde 
misdadig opzet. Deze feiten vormen dus een voortgezet misdrijf dat zich ook nog na 30 juli 
2018 situeert, en dus na de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 5 Strafwetboek. Artikel 
5, tweede lid (oud) Strafwetboek gold dus niet meer voor het bewezen voortgezet misdrijf. 
Bovendien pleegden de beklaagden de bewezen feiten met opzet, dit is wetens en willens, 
zodat er hoe dan ook geen grond was voor toepassing van de decumul van de 
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strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen de rechtspersoon en de natuurlijke persoon 
door wiens optreden de rechtspersoon handelde. 

7.1 Nu de bewezen feiten een voortgezet misdrijf vormen, past het hof voor elke beklaagde 
overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek slechts een straf toe. 

De beklaagden brachten langdurig schade toe aan het agra risch gebied en de open ruimte. 
Ze gebruikten goedkopere landbouwgrond als stalplaats voor bedrijfsvoertuigen om te 
besparen op het bezetten van duurdere industriële gronden als parking en opslagplaats. Met 
het oog daarop w ijzigden ze het reliëf van de bodem. Terecht overwoog de eerste rechter 
dat ze het eigen economisch belang stelden boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
een goede ruimtelijke ordening. 

Het strafregister van is ongunstig. Hij werd veertien keer veroordeeld voor 
verkeersinbreuken, waaronder meermaals voor inbreuken op de regelgeving met betrekking 
tot het bezoldigd vervoer van zaken met motorvoertu igen. Het arrest van het hof van 
beroep te Gent van 27 april 2018 waarbij hem de gunst van de opschorting werd verleend, 
toont aan dat hij zich al eerder schuldig maakte aan inbreuken op de wetgeving inzake 
ruimtelijke ordening. Hetzelfde hof veroordeelde hem bij arrest van 19 november 2020 tot 
een gevangenisst raf van twee jaar, deels met uitstel en een geldboete van 5_000 euro voor 
onder meer mensenhandel en inbreuken op de arbeidsongevallenwetgeving. 

Het strafregister van de rechtspersoon dat het openbaar ministerie neerlegde op de 
rechtszitting van 21 oktober 2022 is blanco, maar betreft een andere vennootschap, 
namelijk de Het strafdossier bevat ook een minder recent, maar 
correct uittreksel uit het st rafregister op naam van de beklaagde in 
deze zaak en met KBO-nummer (zie onderkaft 3). Het strafregister van de 

is net als dat van ongunstig. De vennootschap werd twaalf 
keer veroordeeld, waaronder verschillende keren voor inbreuken op de regels rond rij- en 
rusttijden in het wegvervoer en voor het niet meedelen van de identiteit van de best uurder 
van een voertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon. Ook de vennootschap 
verkreeg bij arrest van dit hof op 27 april 2018 de gunst van de opschorting voor inbreuken 
op de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. 

Deze talrijke veroordel ingen wijzen op een zekere normvervaging bij de beide beklaagden. 
Door deze eerdere veroordelingen en de feiten die ter beoordeling voorliggen, wekken ze de 
indruk te menen dat ze de wet niet moeten naleven. 

7.2 De beklaagden werpen op dat de redelijke termij n is overschreden en vragen dat het hof 
de veroordeling bij eenvoudig schuldigverklaring zou uitspreken. 

De beklaagden werden voor het eerst verontru st over de hen te last gelegde feiten door het 
verhoor van op 29 mei 2018. Tussen 6 november 2018 en 3 juni 2020 
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gebeurde er geen verder onderzoek in deze weinig complexe zaak. Het onderzoek was 
volledig afgerond met het tweede verhoor van deze beklaagde op 23 juni 2020. Op 14 
augustus 2020 maakte de st edenbouwkundig inspecteur de herstelvordering aanhangig bij 
het openbaar ministerie. Beide beklaagden werden op 1 april 2021 gedagvaard voor de 
eerste rechter, bij wie de zaak werd ingeleid op de rechtszitting van 1 juni 2021, en die 
conclusietermijnen bepaalde. Nadat de eerste rechter de zaak op 5 oktober 2021 in beraad 

nam, volgde er vonnis op 23 november 2021. Beide beklaagden tekenden hoger beroep aan 
tegen het vonnis, beroep dat op 22 april 2022 werd ingeleid voor het hof. Nadat ook het hof 
conclusietermijnen vastlegde, werd de zaak behandeld en in beraad genomen op de 
rechtszitting van 21 oktober 2022. 

Hieruit bl ijkt dat de zaak in de fase van het onderzoek een eerder beperkte vertraging heeft 
gekend, die niet te wijten is aan de beklaagden en die tot gevolg heeft dat de redel ijke 
termijn in beperkte mate is overschreden. 

Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de duur van 
de strafvervolging de redelij ke termijn overschrijdt, de rechter de veroordel ing bij 
eenvoudige schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan zijn 
dan de wettelijke minimumstraf. Deze bepaling sluit een meer of minder vergaand 
rechtsherstel niet uit. 

Het dossier bevat alle elementen die voor een eerlijke procesvoering nodig zijn met het oog 
op de waarheidsvinding. De bewijsvoering en het recht van verdediging van de beklaagden 
zijn niet aangetast door het tijdsverloop tussen de feiten en de behandeling voor de rechter. 
De impact van de overschrijding van de redelijke termijn heeft alleen betrekking op de 
straftoemeting. De vastgestelde overschrijding van de redelijke termij n heeft niet tot gevolg 
dat de strafvordering onontvankelijk is. 

De ernst van de feiten, het ongunstig strafrechte lijk verleden van de beklaagden en de 
beperkte overschrij ding van de redelijke termijn rechtvaardigen dat het hof de beklaagden 
nog steeds veroordeelt tot een straf. 

7.3 Nu ze handelden uit winstbejag, is een effectieve geldboete voor beide beklaagden de 
meest passende sanctie. Deze geldboete moet voldoende hoog zijn, opdat de beklaagden 
niet langer het economisch voordeel van de inbreuken en de pakkans zouden afwegen. Zo 
de redelijke termijn niet zou zijn overschreden, zou het hof elke beklaagde hebben 
veroordeeld tot een geldboete van 6.000 euro. Nu dit wel het geval is, volstaat de door de 
eerste rechter opgelegde geldboete van 5.000 euro. 

Deze geldboete is, zelfs rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn, 
nog steeds noodzakel ijk als maatschappelijke reactie en om de beklaagden aan te sporen tot 
een effectieve gedragswijziging. 
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De eerste rechter vermeerderde de geldboete met de j uiste deciemen en legde aan 
:?en passende vervangende gevangenisstraf op, die hem er voldoende toe aanzet de 

geldboete te betalen. 

Uit niets blijkt dat deze straf de beklaagden sociaal zou declasseren, of hun sociale 
reclassering disproportioneel in het gedrang zou brengen. Het hof gaat daarom n iet in op 
hun vraag om hen de gunst van de opschorting te verlenen. Ook op de vraag van de beide 
beklaagden om de geldboete met uitstel op t e leggen gaat het hof niet in. Deze gunst zou in 
het geval van de beklaagden aan de straf elk ontradend karakter ontnemen. 

Het gebrek aan hinder voor de omwonenden en de dwingende noodzaak aan bijkomende 
parkeerruimte voor de bedrijfsvoering rechtvaardigen niet dat het hof de door de 
beklaagden gevraagde gunsten toch zou verlenen. Dit is ook niet het geval voor de geruime 
t ij d die is verlopen sinds de eerste vaststell ingen in 1998 en deze van 2018. Dit laatste 
gegeven betekent niets minder dan dat de beklaagden het perceel landbouwgrond ruim 
twintig jaar ongestoord en in strijd met de wet hebben kunnen gebruiken als parkeerruimte, 
nu ze enkel worden vervolgd voor d it strijdig gebruik gepleegd in de periode van 18 april 
2018 tot 9 juni 2020. Uit dit jarenlange strijdige gebruik kunnen ze geen rechten putten, ook 
niet voor wat betreft de st raftoemeting. 

8. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, aan de zijde van het openbaar 
ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Veroordeeld tot een correctionele hoofdstraf moet elke beklaagde de bijdrage beta len van 
25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet van 1 august us 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen 
straf inhoudt, wordt ve rmeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten. 

M et toepassing van artikel 91 kon inklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken is elke beklaagde gehouden tot 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 in 
hoger beroep met 10 %. 

Overeenkomstig artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, is elke beklaagde ook de 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand verschuldigd, die 
sinds 1 oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

9.1 De stedenbouwkundig inspecteur van diende op 14 
augustus 2020 een herstelvordering in bij het openbaar ministerie, waarover de Hoge Raad 
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voor Handhavingsuitvoering positief adviseerde. Concreet vorderde de inspecteur het 
herstel van de plaats in de oorspronkelij ke toestand door: 

het verwijderen van alle gestorte materialen naar een daartoe erkende verwerker of 
bestemde stortplaats; 
het herstellen van het maaiveld; 

het verwijderen van alle afgedankte voertuigen, wagens of aanhangwagens; 
het verwijderen van alle materialen, materieel of afval. 

De eerste rechter beva l het herstel zoals gevorderd, binnen een termijn van drie maanden 
na het definitief worden van het vonnis en onder verbeurte van een dwangsom van 300 
euro per dag vertraging in de nakoming van het bevel tot herstel. 

Hij besliste ook dat de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de 
uitvoering van het herstel kunnen voorzien, zo de beklaagden het herstel niet vrijwillig 
uitvoeren. 

9.2 Anders dan de beklaagden stellen, is de herstelvordering niet kennel ijk onredelijk. 
Vooreerst is ze niet gesteund op motieven die vreemd zijn aan de goede ruimtelijke 
ordening. Terecht overwoog de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering dat de door de 
telastleggingen geviseerde handelingen functioneel niet inpasbaar zijn in de onmiddellijke 
omgeving, leiden tot onaanvaardbare visueel-vormelijke hinder in de onmiddellijke 
omgeving en een verstoring van het bodemreliëf. Concreet stelde de Hoge Raad: 

"Het perceel ligt aan de oostelijke zijde van de voorliggende weg en in de onmiddellijke 
nabijheid van een spoorlijn. Het perceel zelf vormt het begin van een open ruimtekamer in 
oostelijke richting. Vanuit dat oogpunt is het perceel structurerend voor dit achterliggende, 
landelijk gebied." 

De aanwezigheid van de spoorlijn, voorzien van een opgehoogde berm en bovenleiding, is 
dus zonder relevantie en impl iceert niet dat de gepleegde inbreuken geen afbreuk zouden 
doen aan de goede ruimtelijke ordening. 

De Hoge Raad overwoog verder: "Dit landelijke gebied is zeer uitgestrekt en heeft duidelijke 
agrarische kwaliteiten. Die agrarische kwaliteiten zijn ook in (de) onmiddellijke omgeving van 
het kwestieuze perceel manifest aanwezig. Zo blijkt uit het fotomateriaal dat het onmiddellijk 
aanpalende perceel een akker betreft waarop landbouwgewassen worden geteeld. Het 
perceel is dus ingebed in een duidelijk agrarische omgeving. De omstandigheid dat aan de 
overliggende westelijke zijde van de weg een bedrijventerrein ligt, doet te dezen hier evenmin 
aan af. De weg verschijnt als een harde, fysieke grens tussen het oostelijk gelegen 
landbouwareaal en de westelijk gelegen bedrijvenzone." 
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Deze laatste overwegingen weerleggen de stelling van de beklaagden dat ook de 
aanwezigheid van een perceel aan de overkant van de straat aan dezelfde zijde van het 
spoor, waarop eveneens materiaal staat gestald, aantoont dat de gepleegde misdrijven niet 
strijdig zouden zijn met de goede ruimtelijke ordening. 

De Hoge Raad vervolgde: "Het perceel wordt blijkens het dossier met de rechtens vereiste tijd 
en regelmaat, en dus gewoonlijk en niet occasioneel, gebruikt als parking voor 
bedrijfsvoertuigen. In functioneel opzicht laat dit onvergunde, gewoonlijk gebruik als parking 
zich niet verzoenen met de agrarische potenties van het perceel zelf, noch met die van de 
onmiddellijke en zelfs de ruimere omgeving. Het perceel sluit aan op de omliggende 
landbouwgronden, doch wordt door de geviseerde handelingen blijvend onttrokken aan de 
agrarische structuren die prominent aanwezig zijn binnen de onmiddellijke en ook ruimere 
omgeving. Daarnaast vormen de geviseerde handelingen een aantasting van de agrarische 
kwaliteiten van het perceel. Zo is op het fotomateriaal zichtbaar dat in 2018 een 
terreinophoging is uitgevoerd. Die heeft het feitelijk uitzicht van het perceel nog meer dan 
voorheen veranderd. De huidige toestand refereert nog minder dan voorheen aan 
landbouwgrond. Daarnaast is er ook een nieuwe grindlaag voorzien, waardoor het perceel 
door ononderbroken actieve gebruiksdaden niet alleen verder wordt gebruikt als parking 
voor bedrijfsvoertuigen, maar het blijvend geschikt is gemaakt en verder is aangelegd om als 
parking te dienen en dus blijven te worden onttrokken aan de hiervoor beschreven 
landbouwstructuren. Er is een blijvende en onaanvaardbare verstoring van het bodemreliëf." 

Het hof treedt deze motieven bij en maakt ze tot de zijne. 

De inbreuken hebben wel degelijk een weerslag op de rechten van derden. Het hof verwijst 
andermaal naar het advies van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoer ing: "In visueel 
opzicht vormt de huidige toestand een smet binnen de landelijke omgeving. De parking is 
zichtbaar in een voor het overige gave, landelijke omgeving en staat haaks op de ritmiek van 
het omliggende landbouwareaal. Zo staat de parking in kwestie in visueel opzicht in sterk 
contrast met de aanpalende cultuurgronden. De huidige toestand getuigt ook van een 
onoordeelkundig ruimtegebruik. Een perceel dat intrinsiek landbouwdoeleinden kan dienen, 
wordt gebruikt voor een visueel drukke en beeldverstorende parking." 

Dat er geen klachten van omwonenden bekend zijn niettegenstaande het perceel al zo lang 
wederrechtelijk als parking wordt gebruikt, weerlegt deze pertinente overwegingen niet en 
leidt er niet toe dat de herstelvordering kennelijk onredelijk zou zijn. 

Geen enkel gegeven laat toe te stellen dat de herstelmaat regel tot gevolg zou hebben dat 
gelijkaardige feiten in de onmiddellijke omgeving niet gelijk zouden worden behandeld. 

De gevolgen van de misdrijven van de telastleggingen A en B zijn kennelijk niet verenigbaar 
met een goede ruimtelijke ordening, zodat het herstel, dat nog altijd niet werd gerealiseerd, 
moet worden bevolen. Het betalen van een meerwaarde herstelt de gevolgen van deze 
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misdrijven niet op een w ijze die kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening. 
De enkele betaling van een meerwaardesom verandert niets aan de blijvende onttrekking 
van het percee l aan het gebruik als landbouwgrond en de visue le hinder die het gebruik als 
parking voor vrachtwagens voor de omgeving veroorzaakt. 

Het gevorderde herstel, dat inhoudt dat het perceel terug geschikt wordt gemaakt voor 
landbouwdoeleinden, is bovendien evenred ig aan de concreet vastgestelde aantasting van 
de ruimtelijke ordening en is redelijk in vergelijking tot de last die dit voor de beklaagden tot 
gevolg heeft. 

Omwille van het talmen van de beklaagden in het verleden om tot herste l over te gaan, 
voorzag de eerste rechter terecht de verbeurte van een dwangsom bij niet naleving van het 
bevel tot herstel. De door de eerste rechter uitgesproken modalite iten vormen een gepaste 
en noodzakelij ke aansporing van de beklaagden om effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagden al konden overgaan t ot herst el en de ruime 
termijn die hen hiertoe nog wordt verleend, hebben tot gevolg dat er geen reden is om bij 
toepassing van artikel 1385bis, laatst e alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn 
te bepalen waarna de beklaagden pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 

10. Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter om de burgerlijke belangen 
ambtshalve aan te houden, met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artike len en van de artikelen: 
211 Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der t alen in gerechtszaken. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan: 

op strafgebied: 

bevestigt het beroepen vonn is in al zijn beslissingen, met dien verstande en met die 
uitzonderingen dat : 
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de vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure 52,42 euro 
bedraagt in plaats van 50,45 euro; 

de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 24 euro 
bedraagt in plaats van 20 euro; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling 
van de kosten van de strafvordering in hoger beroep, voor het openbaar ministerie begroot 
op 190,39 euro; 

wat betreft de herstelvordering: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing over de herstelvordering, met dien verstande 
dat de termijn van drie maanden voor het herstel een aanvang neemt vanaf de dag dat dit 
arrest in kracht van gewijsde treedt. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschri ften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl. : 

Dagv. beklaagden: 

+ 10% : 

Totaal: 

€ 36,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 58,08 

€ 173,08 
€ 17,31 

C 190,39 

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

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

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




