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Not.nr. DE.66.L4.004406/16/BW48 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. )4'?JO 
met maatschappelijke zetel te 

(ON 

- beklaagde -

(RRN ), 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek; 

De eerste en de tweede 
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

A. 
hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strij d met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald 
bij artikel 4.2.1.5° a) Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het gewoonlijk gebruiken, 
aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval) en b) het parkeren van 
voertuigen, wagens of aanhangwagens, te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden 

op het perceel gelegen te 
als 

- perceel eigendom 
ondernemingsnummer 

kadastraal gekend 

van de met 
en maatschappelijke zetel gevestigd te 
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en de met ondernemingsnummer en 
maatschappelijke zetel gevestigd te en de 

met ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel gevestigd te 
verworven bij akte van 24 januari 2008 verleden door 

notaris te voor de geheelheid in volle eigendom door de 
verlenen van een recht van erfpacht aan de bij akte van 30 april 2009 verleden 
door notaris te en notaris te De ondergrond wordt 
verkocht aan de bil akte van 18 mei 2009 verleden door notaris 

te 

te en notaris te Verlenen van een recht van opstal aan de 
bij akte van 15 oktober 2009 verleden door notaris 

- perceel eigendom van de met 
ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel gevestigd te 

met ondernemingsnummer en de 
maatschappelijke zetel gevestigd te 

en 

verworven bij akte van 24 januari 2008 voor de 2eheelheid in volle eigendom door de 
verleden door notaris te verlenen van een recht van erfpacht 

aan de bij akte van 30 april 2009, verleden door notaris 
te en notaris te De ondergrond wordt verkocht aan de 

met ondernemingsnummer bij akte van 18 mei 2009 bij akte 
verleden door notaris te en notaris te 

- perceel eigendom van de met ondernemingsnummer en 
maatschappelijke zetel gevestigd te de 

met ondernemingsnummer en 
maatschappelijke zetel gevestigd te en de 

met ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel gevestigd te 
verworven bij akte van 24 januari 2008 voor de geheelheid in 

volle eigendom door de verleden door notaris te 
verlenen van een recht van erfpacht aan de bij akte van 11 mei 2012 verleden 
door notaris te en notaris te De ondergrond wordt 
verkocht aan de bij akte van 29 mei 2012 verleden door notaris te 

en notaris te Verlenen van een recht van opstal aan de 
bij akte van 9 augustus 2012 verleden door notaris te 

meer bepaald het perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertuigen, 
en het opslaan van materialen; 

te 
56). 

in de periode van 14 maart 2016 tot en met 12 januari 2017 (st. 1, 2, 42 en 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

B. 
bij inbreuk op artikel 6.1.1.6° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, na de datum van 
inwerkingtreding van dit decreet, een inbreuk te hebben gepleegd op de plannen van 
aanleg en verordeningen, tot stand gekomen volgens de bepalingen van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en die nog van 
kracht waren omdat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften uitgevaardigd 
krachtens onderhavig decreet, of een dergelijke inbreuk te hebben voortgezet of in 
standgehouden, op welke wijze ook, zonder dat de uitgevoerde handelingen vergund zijn, of 
het gaat om onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om 
handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht; 

op het perceel gelegen te 
als 

kadastraal gekend 

- perceel eigendom van de met 
ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel gevestigd te 

en de met ondernemingsnummer en 
maatschappelijke zetel gevestigd te en de 

net ondernemingsnummer ?n maatschappelijke zetel gevestigd te 
verworven bij akte van 24 januari 2008 verleden door 

notaris te ,oor de geheelheid in volle eigendom door de 
verlenen van een recht van erfpacht aan de bij akte van 30 april 2009 verleden 
door notaris te en notaris te De ondergrond wordt 
verkocht aan de bij akte van 18 mei 2009 verleden door notaris 

te en notaris te Verlenen van een recht van opstal aan de 
bij akte van 15 oktober 2009 verleden door notaris 

te 

- perceel eigendom van de 
ondernemingsnummer 

en de 
maatschappelijke zetel gevestigd te 

en maatschappelijke zetel gevestigd te 
, met ondernemingsnummer 

verworven bij akte van 24 januari 2008 voor de geheelheid in volle eigendom door de 

met 

en 

verleden door notaris te verlenen van een recht van erfpacht 
aan de bij akte van 30 april 2009, verleden door notaris 

te en notaris te De ondergrond wordt verkocht aan de 
met ondernemingsnummer bij akte van 18 mei 2009 bij akte 

verleden door notaris te en notaris te 
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- perceel eigendom van de met ondernemingsnummer en 
maatschappelijke zetel gevestigd te de 

met ondernemingsnummer en 
maatschappelijke zetel gevestigd te en de 

met ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel gevestigd te 
verworven bij akte van 24 januari 2008 voor de geheelheid in 

volle eigendom door de verleden door notaris te 
verlenen van een recht van erfpacht aan de bij akte van 11 mei 2012 verleden 
door notaris te ~n notaris te De ondergrond wordt 
verkocht aan de bij akte van 29 mei 2012 verleden door notaris te 

en notaris :e Verlenen van een recht van opstal aan de 
bij akte van 9 augustus 2012 verleden door notaris te 

meer bepaald In strijd met het BPA de volledige bufferstrook en de groenvoorzieningen, 
opgenomen in de stedenbouwkundige vergunningen . niet te hebben vrijgemaakt 
en aangelegd; 

te op niet nader te bepalen data In de periode van 14 maart 2016 tot 12 
januari 2017 (st. 1, 2, 21-27, 42, 54-55 en 56). 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 18 maart 2019 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

l. 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A en B; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 70 deciemen (x 8} of 4.000,00 euro; 
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De rechtbank verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 
Wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een geldboete van 
meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

- spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

2. 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2 de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

De rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A en B; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 70 deciemen (x B) of 1.600,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangen;sstraf van 2 
maanden; 

De rechtbank verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 
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Wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf 
of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bi/dragen - vergoeding 

De rechtbank: 

- spreekt In hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

Kosten 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdeli/k tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 325,53 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

✓ Herstelvordering 

BEVEELT t.a.v. eerste en tweede beklaagde hoofdelijk het uitvoeren van 
aanpassingswerken, nl. de volledige bufferstrook vriimaken en alle groene zones aanleggen 
volgens de voorwaarden van de verleende vergunning op het perceel te 

kadastraal gekend als 
binnen een termijn van 9 maanden na het in kracht van 

gewijsde treden van dit vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 125 per dag 
vertraging t.a.v. eerste beklaagde en 125 euro per dag vertraging t.a.v. tweede beklaagde. 
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ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 6.3.6. van de VCRO indien de herstelmaatregel 
vrijwillig wordt uitgevoerd, onmiddellijk de stedenbouwkundige inspecteur of burgemeester 
die de t itel heeft laten betekenen met bevel tot uitvoeren, onmiddellijk met een beveiligde 
zending ervan op de hoogte dienen brengen. 

MACHTIGT voor het geval dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen de gestelde 
termijn worden uitgevoerd, de stedenbouwkundig Inspecteur en de burgemeester van de 
Stad. om ambtshalve in de uitvoering ervan te kunnen voorzien in de plaats en op 

kosten van de veroordeelde. 
ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van 9 maanden enkel aan de hoofveroordeling 
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Ger. Wb.

11 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
16 april 2019 door de beklaagde 
vonnis"; 

tegen "alle beschikkingen van het 

17 april 2019 door de beklaagde de tegen "alle 
beschikkingen van het vonnis"; 
24 april 2019 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op strafgebled". 

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

Dendermonde, op: 
16 april 2019 door de advocaat van de beklaagde 
17 april 2019 door de advocaat van de beklaagde de 

- 24 april 2019 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beide beklaagden. 

1.4 Op de rechtszitting van 6 februari 2020 (inleidingszitting) legde dit hof met toepassing 
van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen vast, na de partijen te hebben gehoord en bepaalde de rechtsdag op de 
rechtszitting van 17 september 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 17 september 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde de vertegenwoordigd door meester 

advocaat met kantoor te , in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc; 

- de beklaagde 
voor meester 

vertegenwoordigd door meester 
beiden advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door advocaat-generaal. 
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2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 18 maart 2019 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde Ingediende "grievenformulier 
hoger beroep", opgesteld volgens het door de Kon ing vastgestelde model, wordt bepaald 
welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking 
tot de schuld (telastleggingen A en B) en de straf. Daarnaast verduidelijkt de beklaagde in de 
rubrieken "Burgerlijke rechtsvordering" en "Andere" dat hij het niet eens is met de beslissing 
van de eerste rechter over de herstelvordering. 

Volgens het door de advocaat van de beklaagde de 
ingediende grievenformulier. is deze beklaagde gegriefd door het vonnis om net dezelfde 
redenen als de beklaagde . Hij duidde In het grievenformulier volledig 
dezelfde rubrieken aan, die op identieke wijze werden gepreciseerd. 

Het openbaar ministerie duidde in het grievenformulier een grief aan met betrekking tot de 
straf en preciseerde in de rubriek "Andere" dat het volgberoep aantekent. Hierdoor geeft 
het te kennen dat het, binnen de perken van de hoger beroepen van de beklaagden, 
dezelfde grieven aanvoert als deze beklaagden. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 Alle hoger beroepen zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

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 deze bepaling op te 
werpen. 

3. De dagvaarding voor de eerste rechter werd met toepassing van artikel 6.3.1, § 6 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening op 6 augustus 2018 overgeschreven op het kantoor 
Rechtszekerheid te Dendermonde (referte: . Met toepassing van 
artikel 6.6.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd ze op 31 augustus 2018 ingeschreven 
in het vergunningenregister van de stad 

De strafvordering is ontvankelijk. 

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

r PAGE 01- 00001782031- 0009- 0021-01- 01-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2019/NT/502- p. 10 

> ·-··-----------------------------

"Op de terreinen te _ . . werd In het 
verleden al een inbreuk vastgesteld. Nadien werd de volledige bufferstrook leeggemaakt en 
aangelegd als groenzone. Het PV werd op 04.07.2013 zonder gevolg geklasseerd wegens 
regularisatie van de toestand. Het gebouw is gelegen binnen de grenzen van een 
goedgekeurd Volgens de voorschriften van het BPA moet de bufferstrook 
als groenzone worden aangelegd. 

Op 14 maart 2016 stelt de gemachtigde ambtenaar van de Stad 
vast. 

het volgende 

De groene bufferstrook wordt opnieuw gebruikt voor de opslag van allerlei materialen. 
De strook van 5 m langs de waterloop die vrijgehouden dient te worden voor onderhoud, 
is niet gerealiseerd. 
De bufferstrook is niet beplant zoals opgelegd in de vergunning. De aanleg en het 
onderhoud van de groenbuffer dient zo te gebeuren dat deze een visuele functie vervult. 
De groenzone aan de linkerkant van het bedrijf is niet uitgevoerd zoals vergund. 
Aan de voorkant van de groenzone worden auto's geparkeerd op het gras. 
De laatste groenzone is niet uitgevoerd: hier staan twee containers voor afval. 

Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

De bufferstrook is thans volledig ontruimd. 
Ze kampen met een nijpend plaatsgebrek, zowel voor bedrijfsmaterialen als voor parking 
voor klanten. 

Op 15 juni 2016 wordt vastgesteld dat: 

de bufferstrook achteraan wel werd ontruimd, maar niet werd beplant. Er is enkel gras; 
de linkerz/jkant wordt gebruikt als parking en opslag voor materiaal. 

Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

De bufferstrook achteraan is volledig ontruimd en ingezaaid. Dit is aanvaardbaar voor de 
stad. 
De groenzones aan de linkerkant zullen gerespecteerd en ontruimd worden. 
Voor de containers aan de brandweerdoorgang achteraan heeft h/j geen oplossing." 

4.1 In de telastlegging A worden de beklaagden vervolgd voor het gewoonlijk gebruiken van 
hun perceel voor het parkeren van voertuigen en het opslaan van materialen, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning (of na een 
vervallen, vernietigde, verstreken of geschorste vergunning). 

Deze telastlegging heeft betrekking op de groenzone aan de linkerzijde van het 
bedrijfsgebouw, volgens het ter plaatse geldende bijzonder plan van aanleg gelegen In een 
voortuinstrook. 

r PAGE 01 - 00001782031-0010-0021-01-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - 2019/NT / 502 - p. 11 

Op het vergunde plan horende bij de stedenbouwkundige vergunning van 4 juni 2012 (met 
nummer staan de voorziene zones voor parkeerplaatsen en de groenzones 
duidelijk afgebakend en opgetekend in de voortuinstrook (p. 32 strafdossier). Deze 
vergunning en meer bepaald het bij de vergunning horende plan, voorziet aan de linkerzijde 
van het bedrijf een groenzone, behoudens enkele verharde delen als toegang tot het 
gebouw en/of voor het laden en lossen, maar geen parkeerplaatsen. 

Op 14 maart 2016 stelde de gemachtigd ambtenaar van de stad vast dat er in 
strijd met de verleende vergunning in deze zone voertuigen werden geparkeerd op het gras 
(foto's 10, 11 en 12, p. 20 strafdossier). Achteraan werden twee afvalcontainers geplaatst 
(foto's 5 en 7, p. 19 en 20 strafdossier). 

In tegenstelling tot wat de beklaagden voorhouden, blijkt niet dat volgens de 
stedenbouwkundige vergunning verleend op 22 juni 2009 de aanleg van parkeerplaatsen 
aan de linkerzijde van het bedrijfsgebouw wel vergund was (stuk 3a van de beklaagden). Hoe 
dan ook is dit zonder relevantie, nu dit niet (langer) het geval is volgens de latere vergunning 
van 4 juni 2012 en deze zone diende te worden ingericht als groenzone. 

Het is ongeloofwaardig dat er in de bewuste groenzone slechts occasioneel werd 
geparkeerd, zoals de beklaagden beweren. Deze zone werd volgens de beklaagden 
(grotendeels) ingezaaid met gras, maar van gras is op foto's 10, 11 en 12 (p. 20 strafdossier) 
nauwelijks nog iets te zien. De bodem bestaat quasi uitsluitend uit platgereden gras en 
aarde, waarin een grote hoeveelheid bandensporen duidelijk zijn afgetekend. Dit toont aan 
dat de zone systematisch als parkeerplaats werd gebruikt. 

Uit niets blijkt dat het gebruik van de groenzone als parkeerstrook noodzakelijk was uit 
veiligheidsoverwegingen. De loutere bewering van de beklaagden dat dit zo was, volstaat 
niet. 

Dat volgens het bijzonder plan van aanleg een beperkte mate van parkeren in de 
voortuinstrook is toegelaten, neemt niet weg dat het gebruik als parkeerplaats van de zone 
aan de linkerzijde van het bedrijfsgebouw, in elk geval niet was toegelaten volgens de 
vergunning van 4 juni 2012. 

Het gegeven dat de beklaagden de bewuste zone in de loop van het najaar 2019 hebben 
beplant met streekeigen soorten en het parkeren er onmogelijk hebben gemaakt, zoals blijkt 
uit de overgelegde foto en het proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder van 7 
september 2020, neemt de strafbaarheid van de feiten tijdens de incriminatieperiode niet 
weg. 

Wat de twee afvalcontainers betreft, helemaal achteraan de groenzone aan de linkerzijde 
van het gebouw, blijkt niet dat deze uit veiligheidsoverwegingen of om andere redenen 
enkel daar konden worden geplaatst. Dat ze geen milieuhinder, zichthinder of schade 
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zouden veroorzaken is niet alleen niet relevant, maar ook niet helemaal juist: de plaatsing 
ervan brengt schade toe aan de goede ruimtelijke ordening in een zone die werd vergund als 
groenzone en is strijdig met de bestemming als groenzone. De boven deze zone 
aangebrachte hoogspanningsleidingen, noch het (n iet bewezen) feit dat de achterliggende 
zone toekomstig ontwikkelingsgebied voor een bijkomende KMO-zone zou zijn, doen 
hieraan afbreuk. 

Ten onrechte menen de beklaagden zich te kunnen beroepen op artikel 3.1.12° van het 
Vrijstellingsbesluit, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten. Volgens deze 
bepaling is geen stedenbouwkundige vergunning (nu: omgevingsvergunning) vereist voor de 
voorlopige opslag van afvalstoffen op hun plaats van productie, Indien dit gebeurt in functie 
van een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen. Het gegeven dat voor de 
opslag van dergelijk afval in principe geen stedenbouwkundige vergunning dient te worden 
aangevraagd en bekomen, doet er niet aan af dat de permanente plaatsing van twee 
afvalcontainers in het geval van de beklaagden strijdig is met de op 4 juni 2012 verleende 
bouwvergunning. De zone waarin de afvalcontainers werden geplaatst, diende immers 
volledig te worden ingericht en beplant als groenzone. 

De telastlegging A is ook voor het hof bewezen. 

4.2 Volgens de telastlegging B hebben de beklaagden in de periode van 14 maart 2016 tot 12 
januari 2017 de bufferstrook en de groenvoorzieningen, zoals opgenomen in de 
stedenbouwkundige vergunning niet vrijgemaakt en aangelegd en dit in strijd met 
het van toepassing zijnde bijzonder plan van aanleg. 

Zoals hoger aangehaald, stelde de gemachtigd ambtenaar van de stad op 14 
maart 2016 ter plaatse vast dat de groene bufferstrook aan de achterzijde van het 
bedrijfsgebouw opnieuw werd gebruikt voor de opslag van allerlei materia len. De strook van 
vijf meter langs de waterloop 1246a, die diende vrijgehouden te worden voor onderhoud, 
werd niet gerealiseerd en de bufferstrook werd niet beplant zoals opgelegd in de 
stedenbouwkundige vergunning Deze vaststellingen worden weergegeven in 
proces-verbaal van 16 maart 2016 en blijken uit de foto's van bijlage 
2 bij dit proces-verbaal (foto's 4, 8 en 9). 

Dit is in strijd met de voorwaarden van het van toepassing zijnde bijzonder plan van aanleg 
, zoals ook opgenomen in de stedenbouwkundige vergunninE 

Ook de groenzones aan de linkerzijde van het bedrijfsgebouw werden niet aangeplant zoals 
vereist volgens het bijzonder plan van aanleg (zie foto's 5, 7, 10, 11 en 12). 

Volgens artikel 6.2.4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn de verbalisanten ruimtelijke 
ordening (in het vroegere artikel 6.1.5 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: de 
stedenbouwkundige inspecteurs, de andere door de Vlaamse Regering aangewezen 
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ambtenaren en de door de gouverneur aangewezen ambtenaren van de provincie en van de 
gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in zijn provincie) bevoegd om 
de misdrijven, omschreven in het in dat artikel bedoelde hoofdstuk van de Vlaamse Codex, 
vast te stellen bij proces-verbaal. Dergelijk proces-verbaal geldt tot bewijs van het 
tegendeel. 

De beklaagden leveren dit tegenbewijs niet. 

Ten onrechte verwijzen de beklaagden naar een passage in het aanvankelijk proces-verbaal 
waarin wordt beschreven dat er al op 15 maart 2013 een proces-verbaal voor het strijdig 
gebruik van de bufferstrook werd opgemaakt, maar dat de beklaagden zich toen in regel 
stelden, waarna dit proces-verbaal zonder gevolg werd geklasseerd. Hieruit blijkt niet dat de 
situatie sindsdien en op 14 maart 2016 nog steeds conform de voorschriften van het 
bijzonder plan van aanleg was. De bewering van de beklaagden dat ze niets meer aan de 
toestand zouden hebben veranderd sedert het voorjaar van 2013, is onjuist. Het tegendeel 
blijkt net uit de vaststellingen weergegeven in het proces-verbaal van 16 maart 2016 en de 
foto's in bijlage daarvan. 

Het is evenzeer onjuist dat het materiaal in de bufferstrook, zoals te zien op de foto's 4, 8 en 
9 van het proces-verbaal van 16 maart 2016, er slechts exceptioneel werd geplaatst. Dat dit 
niet het geval is, blijkt uit de enorme hoeveelheid en omvang van het in de bufferstrook 
gestalde materiaal. De ondergrond van de bufferstrook, zoals te zien op de foto's, bestaat uit 
aarde en verdroogd/platgetreden gras. Ook dit toont aan dat de beklaagden de bufferstrook 
intensief en niet slechts uitzonderlijk gebruikten voor het stapelen van materiaal. Dat het 
niet om "afval" zou gaan, zoals de beklaagden stellen, maar om bedrijfsmateriaal, is niet 
relevant. De beklaagde verklaarde bij verhoor op 15 april 2016: "Wij 
kampen met een nijpend plaatsgebrekî zowel voor bedrijfsmateriaal als parking voor de 
klanten." (p. 38 strafdossier). Dit wijst op een structureel probleem, dat werd opgelost door 
materiaal gewoonlijk te plaatsen in de bufferstrook. Het gegeven dat de beklaagden af en 
toe beroep deden op een tuinaannemer voor het onderhoud van de groenvoorzieningen 
rond het bedrijfsgebouw wijst evenmin op een slechts uitzonderlijk gebruik als opslagplaats, 
zeker nu uit de voorgelegde facturen van de tuinaannemer niet blijkt waar de onderhouden 
groenvoorzieningen zich precies bevonden. Bovendien staat vast dat het weinige groen dat 
in de bufferstrook aanwezig was, niet voldoende was en dat de bufferstrook niet werd 
beplant zoals vereist volgens het BPA. 

De beklaagden stellen dat ze in de loop van november 2019 het gras in de bufferstrook 
hebben verwijderd, teelaarde hebben aangevoerd en haagbeuk en hazelaar hebben 
aangeplant. Ook hieruit blijkt dat de bufferstrook gedurende de gehele incriminatieperiode 
niet in overeenstemming met het bijzonder plan van aanleg was aangelegd, nu de 
beklaagden daarvoor pas In november 2019 het nodige deden. 
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De vaststellingen van gerechtsdeurwaarder van 7 september 2020 geven 
enkel de toestand weer op die datum, maar zeggen niets over de toestand van het perceel 
gedurende de incriminatieperiode. 

De telastlegging B is bewezen. 

4.3.1 Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoorde/ijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en wiflens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelij~e rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, 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. 

(. .. ) 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Nu de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
arrest, maar wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30 
juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek toe. 

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 
veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de 
natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de 
fout wetens en willens heeft gepleegd. 
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4.3.2 Toegepast op de beide beklaagden stelt het hof vast dat de gepleegde misdrijven 
verband houden met de waarneming van de belangen van de vennootschap en voor haar 
rekening werden gepleegd. Zo stelde de beklaagde bij verhoor op 15 april 
2016, als verklaring waarom de bufferstrook en de groenzone aan de linkerzijde van het 
gebouw werden gebruikt voor de opslag van materiaal en het parkeren van voertuigen: "Wij 
kampen met een nijpend plaatsgebrek, zowel voor bedrijfsmateriaal als parking voor 
klanten" (p. 38 strafdossier). 

De beklaagde is gedelegeerd bestuurder van de 
en had in die hoedanigheid beslissingsbevoegdheid In de vennootschap, ook met 

betrekking tot de gepleegde misdrijven. In zijn tweede conclusie van 11 september 2020 
stelt hij: "Bij de uitbouw van de vennootschap heeft (de beklaagde ' altijd 
veel zorg besteed aan correctheid en stiptheid op het vlak van wetgeving en regels; deze 
inzet vertaalt zich In de uitbouw en de sterkte van de vennootschap." (p. 12 tweede conclusie 
voor 1. 

Daarbij komt dat er eerder al, namelijk op 15 maart 2013, een proces-verbaal werd 
opgesteld voor het gebruik van de bufferstrook als opslagruimte. De beklaagden hebben zich 
toen in regel gesteld en de volledige bufferstrook vrijgemaakt en aangelegd als groenzone, 
waarna het proces-verbaal zonder gevolg werd geklasseerd. Dit toont aan dat de beklaagde 

wetens, dit is bewust en met kennis van zaken handelde bij het plegen van 
de misdrijven waarvoor hij in de voorliggende zaak wordt vervolgd. Om dezelfde reden kan 
hij maar moeilijk voorhouden te goeder trouw te zijn geweest, terwijl de eventuele goede 
trouw bovendien geen criterium is bij de beoordeling van (algemeen) opzet. Verder wordt 
geen grond van rechtvaardiging, schuldontheffing of niet toerekeningsvatbaarheid enigszins 
aannemelijk gemaakt, zodat vaststaat dat de beklaagde de feiten ook 
willens heeft gepleegd. De beslissing tot seponering in 2013 impliceert niet dat de 
beklaagden ervan uit mochten gaan dat de situatie ook in de incriminatieperiode nog steeds 
conform de geldende regelgeving was. Zoals hoger al besproken, is het onjuist dat de 
beklaagden sinds het voorjaar van 2013 niets meer aan de situat ie van het perceel hebben 
veranderd. 

Tot slot doet het in het geheel niet ter zake dat de beklaagde in alle 
transparantie zou hebben meegewerkt aan de vaststellingen door de gemachtigd ambtenaar 
en elke vorm van controle zou hebben gefaciliteerd. He~zelfde geldt voor het gegeven dat hij 
nooit enige bezoldiging of andere voordelen voor zijn mandaat in de 

ontving, of dat hij er alles aan heeft gedaan om de toestand te regulariseren. 

Het hof rekent de misdrijven toe aan zowel de als aan 
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5. De beide beklaagden pleegden de feiten van de telastleggingen A en B met een zelfde 
misdadig opzet, zodat het hof voor ze samen slechts een straf toepast (artikel 65, eerste lid 
Strafwetboek). 

De door de beklaagden gepleegde feiten zijn ernstig. Terecht overwoog de eerste rechter 
dat de beklaagden het eigen belang hebben gesteld boven het belang dat de gemeenschap 
heeft bij een goede ruimtelijke ordening en de vrijwaring van natuur, landschap en 
leefmilieu. De beklaagden legden de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg naast 
zich neer en leefden de voorwaarden van de verleende stedenbouwkundige vergunning niet 
na. Door het plegen van de bewezen misdrijven hebben de beklaagden de omgeving en het 
landschap aangetast. 

De heeft nog een blanco strafregister. 
werd een keer veroordeeld voor misdrijven In het verkeer. 

Bij het bepalen van de straf houdt het hof er rekening mee dat de beklaagden ondertussen 
inspanningen deden om de toestand te regulariseren (evenwel zonder dat het bewijs 
voorligt dat de toestand volledig werd geregulariseerd). 

Rekening houdend met al deze gegevens is de hierna bepaalde effectieve geldboete voor elk 
van de beide beklaagden noodzakelijk en passend als maatschappelijke vergelding en om 
hen ertoe aan te zetten de regels ter bescherming van de ruimtelijke ordening voortaan wel 
strikt na te leven. 

Uit geen enkel gegeven blijkt dat deze effectieve geldboete de beklaagden sociaal zou 
declasseren, of hun reclassering op onevenredige wijze in het gedrang zou brengen. Het hof 
gaat daarom niet in op hun vraag om hen de gunst van de opschorting of het uitstel van 
tenuitvoerlegging te verlenen. Deze gunsten staan trouwens niet in verhouding tot de ernst 
van de gepleegde feiten en zouden hen onvoldoende weerhouden van recidive. 

Nu de misdrijven werden gepleegd zowel deels voor als deels op en na 1 januari 2017, moet 
de geldboete met 70 deciemen worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagde 
voldoende mate aan tot betaling van de opgelegde geldboete. 

in 

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

Terecht veroordeelde de eerste rechter de beklaagden tot het betalen van: 

- de bijdrage 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 
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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 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten; 

- de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 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. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (8.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
kosten met 10% en veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van de vergoeding van 50 
euro. 

7.1 De stad diende op 6 februari 2017 een herstelvordering in, waarover de 
Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (nu: Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering) 
posit ief adviseerde. Concreet vordert de stad het volgende herstel: 

- de volledige bufferzone vrijmaken en alle groene zones aanleggen volgens de 
voorwaarden van de verleende vergunning 
binnen een termijn van zes maanden; 
met machtiging van het bestuur om ambtshalve in het herstel te voorzien; 

- onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in geval van 
niet-uitvoering binnen de gestelde termijn. 

Anders dan de beklaagden stellen, is deze herstelvordering niet zonder voorwerp. Er ligt 
immers geen proces-verbaal voor, opgemaakt met toepassing van artikel 6.3.6, § 1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, waaruit blijkt dat het herstel volledig werd uitgevoerd. 
Krachtens het laatste lid van paragraaf 1 van dat artikel, geldt alleen het proces-verbaal van 
vaststelling, opgemaakt door de (gewestelijk) stedenbouwkundig inspecteur (of 
burgemeester) als bewijs van het herstel en de datum van het herstel. Dit bewijs kan dus 
niet worden geleverd door een proces-verbaal van vaststelling van een 
gerechtsdeurwaarder, zoals in dit geval het overgelegde proces-verbaal van 7 september 
2020 van gerechtsdeurwaarder Dat de vaststellingen van een 
gerechtsdeurwaarder volgens artikel 519, § 1, 2° Gerechtelijk Wetboek authentiek zijn, doet 
hieraan niets af. 
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Om dezelfde redenen gaat het hof niet in op de vraag van de beklaagden om ter plaatse na 
te (laten) gaan of het herstel werd gerealiseerd. 

7.2 De herstelvordering Is niet kennelijk onredelijk en niet gesteund op motieven die vreemd 
zijn aan de goede ru imtelijke ordening. 

Omwille van het talmen van de beklaagden in het verleden om tot het volledig herstel over 
te gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het 
bevel tot herstel. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke 
aansporing van de veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

Het voorzien van een dwangsom van 125 euro per beklaagde, hoewel de stad 
slechts "een" dwangsom van 150 euro vordert, zoals ook de eerste rechter deed, is geen 
schending van het beschikkingsbeginsel. De beide beklaagden zijn gehouden tot herstel, 
zodat ze allebei kunnen veroordeeld worden tot het betalen van een dwangsom bij gebrek 
aan herstel. Het is voldoende dat een dwangsom gevorderd wordt, het is aan de rechter om 
de modaliteiten ervan te bepalen. 

De lange t ijd sedert dewelke de beklaagden al konden overgaan tot het herstel conform de 
verleende vergunning en de ruime termijn die hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee 
dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk 
Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de beklaagden pas de dwangsom zullen 
kunnen verbeuren. 

Er is geen grond om een maximum voor de te verbeuren dwangsommen te bepalen, de 
duurtijd ervan te beperken of te bepalen dat er geen dwangsom verschuldigd is in de 
periode van het jaar waarin geen aanplant mogelijk is. Dit zou in het geval van de 
beklaagden de effectiviteit van de dwang die moet uitgaan van een dwangsom beperken. 

Terecht machtigde de eerste rechter de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het 
college van burgemeester en schepenen om ambtshalve in de uitvoering van het herstel te 
voorzien wanneer de beklaagden dit niet zelf binnen de gestelde termijn zouden doen (art. 
6.3.4, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

De bewering van de beklaagden dat de dwangsomveroordeling met deze ambtshalve 
uitvoering conflicteert en een arbitrair keuzerecht voor de stedenbouwkundig inspecteur en 
de burgemeester impliceert, is onjuist. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en de 
burgemeester worden immers slechts gemachtigd om tot ambtshalve uitvoering over te 
gaan, voor zover de beklaagden het herstel niet vrijwillig uitvoeren. Een vrijwillige uitvoering 
van de opgelegde herstelmaatregelen verdient vanuit het oogpunt van het algemeen belang 
de voorkeur, gezien een ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregelen kosten voor de 
gemeenschap veroorzaakt, waarbij er geen enkele zekerheid bestaat over de recuperatie van 
deze kosten. 
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Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, de in de telastleggingen 
aangehaalde artikelen en de artikelen: 

211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering; 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

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 als volgt: 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde de 
A en B; 

schuldig aan de telastleggingen 

veroordeelt de beklaagde de voor deze telastleggingen 
samen tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 
8.000 euro; 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telastleggingen A en B; 

veroordeelt de beklaagde voor deze telastleggingen samen tot een 
geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 8.000 euro. 

veroordeelt de beklaagden de en elk tot 
betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 declemen 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 occasione.le redders; 

veroordeelt de beklaagden de ~n elk tot 
betaling van een bedrag van 50 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 
strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden de en elk tot 
betaling van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand; 
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veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk 
tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 
325,53 euro in eerste aanleg en 191,35 euro in beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagden de 
oerceel te 

en om op het 
kadastraal gekend als 

- de volledige bufferstrook vrij te maken en alle groene zones aan te leggen 
volgens de voorwaarden van de op 4 juni 2012 verleende stedenbouwkundige 
vergunning 
binnen een termijn van negen maanden na het in kracht van gewijsde treden van 
dit arrest; 

- onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging in de 
nakoming van dit bevel voor elk van de beklaagden; 

machtigt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen van de stad overeenkomstig artikel 6.4.3, § 1, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tot ambtshalve uitvoering ervan. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. beklaagden: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 325,53 

€ 42,00 
€9,00 

€ 70,00 
€ 52,95 

€ 173,95 
€ 17,40 

€ 191,35 

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

en en in ooenbare recht szitting van 23 oktober 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




