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Not.nr. GE.66.97.001107/13 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

verdacht van: 

(RRN 

geboren te op 

bestuurder van vennootschappen, 

wonende te (voorheen 

- eerste beklaagde -

(KBO 

met maatschappelijke zetel te 

thans 

vertegenwoordigd door haar lasthebber ad hoc meester 

, advocaat met kantoor te , hiertoe 

aangesteld bij toepassing van artikel 2bis van de Voorafgaande Titel van het 

Wetboek van Strafvordering door de rechtbank van eerste aanleg Oost

Vlaanderen, afdeling Gent, bij vonnis van 5 september 2017, 

- tweede beklaagde-

de eerste en de tweede 

A. 

Om het wanbedrij f uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt t e hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4° 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, 
onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij 
de aard of de funct ie van het terrein wijzigt) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden: 
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oo de oercelen gelegen te kadastraa l gekend als sect ie 
eigendom van geboren te 

op Nonende te P n v:.n 

ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 
en eigendom van geboren te op 

wonende te de gemeente 
, ondernemingsnummer 

bus en met maatschappelijke zetel te 
ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 

bus 

meer bepaald in agrarisch gebied: 

1. het volledige terrein te hebben opgehoogd tussen 30 en 80 cm en een bestaande 
gracht op perceel gedeeltelijk te hebben gedempt 

2. een verhoogde berm te hebben aangelegd op perceelnummer langs perceel 

te op niet nader te bepalen data In de periode van 22 april 2013 tot 24 
oktober 2013 
(st. 1, 3, 13, 29) 

3. een gracht ter hoogte van de poort te hebbeningebuisd 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 24 oktober 2013 tot 
08januari2014 

4. aangevoerde compostgrond te Ingewerkt op perceel 
bijkomend werd gewijzigd 

waardoor het reliëf 

te op niet nader te bepalen data In de periode van 08 januari 2014 tot 11 
juli 2014 
(st. 43, 51) 

5. de bijzondere voorwaarde van de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door 
het College van Burgemeester en Schepenen van de stad op 19.12.2013 voor 
het verplaatsen van de niet-geklasseerde waterloop m.b.t. de afsluit ing en de taluds 
niet te hebben uitgevoerd 

t e :>p 17 mei 2016 (st. 62, 63 en 92) 
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met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door Instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inricht ingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 
bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namel ijk 
als aannemer. 
Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1 o en al. 2 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

B. 

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, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 
4.2.1.1 o a) en b) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 
a) het optrekken of plaatsen van een constructie 
b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 

op de percelen gelegen te kadastraal gekend als sectie 
eigendom van , geboren te 

op wonende te :!n van 
ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 

en ~igendom van 
w onendete 

1let maatschappelijke zetel te 
)ndernemingsnummer 

eeboren te :>p 
de gemeente 

ondernem ingsn1 JmmP.r 

en 
met maatschappelijke zetel te 

eigendom van 
ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald in agrarisch gebied: 

1. een doorgang over de weilanden te hebben aangelegd, deels verhard met steenslag 
en deels met brokken asfalt 

te op niet nader te bepalen data In de periode van 22 april 2013 tot 24 
oktober 2013 
(st. 1, 3, 13, 29) 
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2. een poort en afsluiting in draadgaas langs de openbare weg te hebben geplaatst 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 24 oktober 2013 tot 
08 januari 2014 
(st. 43) 

3. de doorgang over de weilanden verder te hebben afgewerkt door verharding met 
brokken asfalt aan te brengen op perceel 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 08 januari 2014 tot 11 
juli 2014 
(st. 43, 51) 

4. een berging te hebben opgericht op perceel , op de grens met perceel 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 11 juli 2014 tot 06 
augustus 2014 
(st. 43, 51) 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 
bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namelijk 
als aannemer 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.r en al. 2 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

c. 

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, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunni ng, 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) van de 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}, te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden 
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op de percelen gelegen te 
eigendom van 

op , wonenr!P. tP. 

kadastraal gekend als 
geboren te · 

en van 
ondernemingsnummer met maatschaooeliike zetel te 

eigendom van 
wonende te 

met maatschappelijke zetel te 
ondernemingsnummer 

geboren te op 
de gemeente 

ondernemingsnummer 
en 

met maatschappelijke zetel te 
eigendom van 

ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald in agrarisch gebied de grond te hebben gebruikt voor het opslaan van grond, 
steenpuin en afval 

te in de periode van 22 aprll2013 tot en met 11 jull2014 (st. 1, 3, 29, 43) 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die In de uitoefening van hun beroep of activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 
bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namelijk 
als aannemer 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. Lr en al. 2 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

0. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medege~erkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning , hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel4.2.1.3a 
(het vellen van bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een 
stamomtrek van één meter hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 
20) 

op de percelen gelegen te kadastraal gekend al~ 
eigendom van eigendom van 
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ondernemlngsnummer met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald hoogstammige bomen te hebben gerooid achteraan de zone waar het reliëf 
werd gewijzigd 

te in de periode van 11 juli 2014 tot 06 augustus 2014 (st. 38, 43, 51) 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die In de uitoefening van hun beroep of activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die 
bij die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namelijk 
als aannemer. 

. . "' . 
1. 
1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 6 februari 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Spreekt vrij voor de telastlegging 8.4. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1, A.2, A.3, AA A.S, 8.1, 8.2, 8.3, C en D samen tot een geldboete van 
3.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 18.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt 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 hem tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 
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Spreekt lfij voor de telastlegging B.4. 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen 
A.l, A.2, A.3, A.4, A.5, B.1, B.2, B.3, C en D samen tot een geldboete van 5.000 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 30.000 euro. 

Veroordeelt 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 bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op de 
percelen geleoen te kadastraal gekend als 
nummer(s): door: 

Het verwijderen van de poort en het herstellen van de gracht ter hoogte van de poort 
door het verwijderen van de buizen van het terrein en herstellen van de taluds; 
Het wijzigen van de afsluiting met Ursusdraad van 2 meter hoogte naar een 
omheining van maximaal1,5 meter hoogte met maaswijdte minimaal15 op 10 cm, 
vastgehecht aan houten weidepalen conform de voorwaarde van het agentschap 
Natuur en Bos ANB; 
Het uitvoeren van de bijzondere voorwaarde van de vergunning van 19 december 
2013 voor het verplaatsen van de niet-geklasseerde waterloop (o.a. de afsluiting op 5 
meter van de oever plaatsen, het aanleggen van de oever op met een helling 
tussen 8/4-12/4}. 

En dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel lastens en ten voordele van de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 6 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief is. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen 
voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig 
artlkel6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelden. 
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KOSTEN 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de gerechtskosten voor 
het openbaar ministerie, begroot op 298,92 euro. 

Stelt tevens vast dat deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans in hun hoofde 
bewezen verklaarde misdrijven. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 11 

1.2 Tegen dit vonnis van 6 februari 2018 werd op 2 maart 2018 door de (raadsman van de) 
eerste beklaagde hoger beroep Ingesteld door een verklaring ter griffie en de 
neerlegging van een grievenformulier, en door de (raadsman van de) lasthebber ad hoc van 
de tweede beklaagde door een verklaring ter griffie en de neerlegging van 
een grievenformulier op 5 maart 2018. 

Het openbaar ministerie tekende op 12 maart 2018 hoger beroep aan tegen dit vonnis ten 
aanzien van de beide beklaagden door een verklaring ter griffie en de neerlegging van een 
afzonderlijk grievenformulier voor elke beklaagde. 

1.3 Op de rechtszitting van 7 september 2018 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman van de eerste beklaagde en na de partijen 
te hebben gehoord, bij toepassing van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek 
van Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van 15 februari 2019. 

Op de rechtszitting van 15 februari 2019 van dit hof, zelfde kamer, werd de zaak op vraag 
van de raadsman van de eerste beklaagde en zonder bezwaar van het openbaar ministerie 
en van de raadsman van de tweede beklaagde, uitgesteld naar de rechtszitting van 18 
oktober 2019. 

Het hof stelt vast dat de op de rechtszitting van 7 september 2018 vastgelegde 
conclusieka lender niet werd nageleefd. Op die rechtszitting werd, mede gelet op de 
omstandigheid dat het openbaar ministerie verklaarde niet te zullen concluderen en 
dienvolgens zelf niet aandrong op een conclusietermijn, voor de beide beklaagden een 
conclusietermijn bepaald. Uiteindelijk werden er pas na de rechtszitting van 15 februari 2019 
conclusies neergelegd ter griffie, namelijk op 10 oktober 2019 (elektronische neerlegging) 
door de lasthebber ad hoc van de tweede beklaagde en op 16 oktober 
2019 (per faxbericht) door de eerste beklaagde dit is ruimschoots na het 
verstrijken van de desbetreffende conclusietermijn (uiterlijk op 8 februari 2019). Op de 
rechtszitting van 18 oktober 2019 hebben het openbaar ministerie en alle aanwezige 
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raadslieden verklaard dat zij akkoord gaan dat deze na de vastgelegde conclusietermijn 
neergelegde conclusies in de debatten worden gehouden. 

Daar nergens uit blijkt dat de laattijdige neerlegging louter dilatoire· doeleinden zou 
nastreven of de rechten van de andere partijen of het verloop van de rechtspleging zou 
schenden, dienen deze conclusies dan ook niet uit de debatten te worden geweerd. 

Het hof houdt bijgevolg rekening met alle conclusies die werden neergelegd. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 18 oktober 2019 in het Nederlands: 

2. 

de eerste beklaagde 
vertegenwoordigd door meester 

beiden advocaat met kantoor tE 

in zijn middelen van verdediging, 
en meester 

de tweede beklaagde 
vertegenwoordigd door meester 
raadsman van qe lasthebber ad hoc, meester 
kantoor te 

in haar middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te als 

advocaat met 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 

~dvocaat-

2.1 Tegen het vonnis van 6 februari 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent, werd door de eerste beklaagde hoger beroep 
aangetekend blijkens een op 2 maart 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde 
verklaring, waarbij tegen dit vonnis een onbeperkt hoger beroep werd ingesteld. Tevens 
werd door de (raadsman van de) eerste beklaagde op diezelfde datum (2 maart 
2019) en op diezelfde griffie een verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger 
beroep") neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald welke grieven tegen het voormelde 
vonnis worden ingebracht. 

Voorts werd tegen het voormelde vonnis ook door de lasthebber ad hoc van de tweede 
beklaagde hoger beroep aangetekend blijkens een op 5 maart 2018 ter 
griffie van de voormelde rechtbank afgelegde verklaring, waarbij tegen dit vonnis een 
onbeperkt hoger beroep werd ingesteld en waarbij door de (raadsman van de) lasthebber ad 
hoc van de tweede beklaagde op diezelfde datum (5 maart 2019) en op 
diezelfde griffie een verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger beroep") werd 
neergelegd met daarin een nauwkeurige aanduiding van de beroepsgrieven. 

Vervolgens werd ook door het openbaar ministerie hoger beroep aangetekend tegen het 
voormelde vonnis, namelijk blijkens een op 12 maart 2018 ter griffie van de voormelde 
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rechtbank afgelegde verklaring, dit is binnen de bijkomende termijn van tien dagen zoals 
bedoeld in artikel 203, §1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, waarbij dit hoger beroep 
werd gericht tegen de beide beklaagden. Op diezelfde datum (12 maart 2018) legde het 
openbaar ministerie op diezelfde griffie twee verzoekschriften met grieven neer (telkens 
"grievenformulier hoger beroep" genoemd) waarin met betrekking tot de eerste beklaagde, 
respectievelijk met betrekking tot de tweede beklaagde, telkens nauwkeurig werd bepaald 
welke grieven tegen het voormelde vonnis worden ingebracht. 

De hoger beroepen van de beklaagden en van het openbaar ministerie werden aldus tijdig 
en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (artt. 203-204 Sv.). 

2.2 De grievenformulieren werden alle opgesteld volgens het bij koninklijk besluit van 18 
februari 2016 vastgestelde model. 

Blijkens het op 2 maart 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier acht de eerste 
beklaagde zich gegriefd door het bestreden vonnis op het vlak van de 
procedure (omdat de schending van de redelijke termijn in strafzaken niet werd aanvaard), 
de schuldigverklaring (met aanduiding van de telastleggingen waarvoor de eerste beklaagde 
werd veroordeeld) en de straftoemeting (met aanduiding van de opgelegde straf en 
bijkomende specificering dat er geen opschorting werd verleend), en voorts, onder de 
rubriek "andere", omdat volgens hem ten onrechte de herstelvordering werd toegekend. 

In zijn op 5 maart 2018 ter griffie neergelegde, uitgebreid gemotiveerde grievenformulier 
duidde de lasthebber ad hoc van de tweede beklaagde onder de rubriek 
"procedure" eveneens als grief aan dat de eerste rechter ten onrechte geen overschrijding 
van de redelijke termijn heeft aanvaard. Wat de beslissing van de eerste rechter omtrent de 
schuld betreft, acht de (lasthebber ad hoc van de) tweede beklaagde zich gegriefd omdat hiJ 
schuldig werd bevonden aan de telastleggingen A.3 en D.l. Voorts acht de (lasthebber ad 
hoc van de) tweede beklaagde zich gegriefd door de hem opgelegde straf, waarbij hij voorts 
om de vrijspraak verzoekt voor de telastleggingen A.3 en 0.1 en in ondergeschikte orde, in 
zoverre hij schuldig zou worden verklaard, om een eenvoudige schuldigverklaring of 
minstens om een opschorting van de uitspraak, en in meest ondergeschikte orde om een 
milde toepassing van de strafwet, met toekenning van uitstel van tenuitvoerlegging van de 
straf en beperking van de straf tot het minimum. Onder de rubriek "andere" voert de 
(lasthebber ad hoc van de) tweede beklaagde vooreerst aan dat er in het licht van artikel 5 
van het Strafwetboek geen sprake kan zijn van een gecumuleerde bestraffing van de 
rechtspersoon en de natuurlijke persoon, en vervolgens dat ook de herstelvordering ten 
onrechte werd opgelegd, daar deze volgens hem kennelijk onredelijk is. 

Blijkens de op 12 maart 2018 ter griffie neergelegde grievenformulieren acht het openbaar 
ministerie zich louter gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld 
over de strafmaat die aan elke beklaagde werd opgelegd, waarbij telkens werd 
gespecificeerd dat een volgberoep werd ingesteld. 
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Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de grieven zoals bedoeld in 
artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. 

In dit verband stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin 
van het voormelde artikel 210 op te werpen. 

2.3 Aangezien er in de voormelde grievenschriften geen grieven worden aangevoerd tegen 
de beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de telastlegging B.4, waarvoor de 
beide beklaagden in het beroepen vonnis werden vrijgesproken, en er volgens het hof. zoals 
hoger reeds gesteld ook geen redenen voorhanden zijn om ambtshalve enige grief op te 
werpen, staat het ingevolge het op dat punt niet bestreden vonnis vast dat de telastlegging 
B.4 niet bewezen is in hoofde van de eerste beklaagde en in hoofde van de 
tweede beklaagde 

Het hof stelt vast dat, hoewel de lasthebber ad hoc van de tweede beklaagde 
in het grievenformulier van deze laatste onder de rubriek "schuld" slechts de 

schuldigverklaring aan de telastleggingen A.3 en 0.1 als grief vermeldt, hij onder de rubriek 
"andere" van datzelfde grievenformulier, bij de omschrijving van zijn grief omtrent de 
toepassing van de gecumuleerde str~frechtelijke verantwoordelijkheid van de natuurlijke 
persoon en de rechtspersoon, ook het bestaan van een schuldelement ("moreel element'' ) in 
hoofde van de rechtspersoon globaal blijkt te betwisten. Het hof gaat hierna dan ook nader 
in op alle telastleggingen (behalve de telastlegging B.4) in hoofde van de ·beide beklaagden. 

3. 
De procedure werd regelmatig aanhangig gemaakt voor de eerste rechter door de op 11 juli 
2017 aan de tweede beklaagde en de op 12 juli 2017 aan de tweede beklaagde betekende 
dagvaarding. Deze dagvaarding, waarbij het bevel tot dagvaarding van 23 juni 2017 is 
gevoegd waarin de hoger aangehaalde telastleggingen zijn vervat, werd op 14 juli 2017 
overgeschreven op het toenmalige kantoor der hypotheken (thans: kantoor rechtszekerheid) 
te onder het nummer (voorheen art. 6.2.1 VCRO; zie sinds 1 
maart 2018 art. 6.3.1, §6 VCRO). De dagvaarding werd voorts ingeschreven in het 
vergunningenregister van de stad (voorheen art. 6.2.2 VCRO; zie sinds thans art. 6.6.3 
VCRO). 

4. 
De eerste rechter verklaarde de beide beklaagden schuldig aan de hen ten laste gelegde 
misdrijven, met uitzondering van het in de telastlegging B.4 bedoelde misdrijf, op grond van 
de volgende overwegingen: 

"Feiten 

4. De beklaagden zijn eigenaars van een kasteeldomein te 
afgevaardigd bestuurder van de tweede beklaagde. 
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Volgens het gewestplan • " (Koninklijk Besluit van 14 september 1977} 
liggen de percelen in agrarisch gebied. 

Naar aanleiding van een melding van de groendienst werd op 22 april 2013 door de Afdeling 
bouw- en woontoezicht van de stad (BWT) vastgesteld dat zonder stedenbouwkundige 
vergunning grond, puin en afval werd opgeslagen op de eigendom van de beklaagden. 

De eigenaar werd aangemaand het afval, steenpuin en de aarde te verwijderen binnen de 30 
dagen en het terrein te herstellen naar de oorspronkelijke toestand. 
Intussen werd op 27 mei 2013 een aanvraag tot het verplaatsen van een niet-geklasseerde 
gracht ingediend. Het college van burgemeester en schepenen weigerde echter de vergunning 
op 25 juni 2013. Naar aanleiding van deze weigering vond op 24 oktober 2013 een nieuwe 
controle plaats en werd vastgesteld dat steenpuin en afval werd gebruikt en het reliëf 
gewijzigd werd voor de aanleg van een doorgang over de weilanden, deels verhard met 
steenslag en deels verhord met brokken asfalt. Het volledige terrein werd tussen de 30 en 80 
cm opgehoogd en een bestaande gracht werd gedeeltelijk gedempt. Er werd een berm op het 
perceel en langs perceel aangelegd. · 
Op 17 december 2013 werd de beklaagde aangemaand een einde te stellen aan de 
stedenbouwkundige inbreuk. 

Op 19 december 2013 verleende het college van burgemeester en schepenen een vergunning 
voor het verplaatsen van een niet-geklasseerde gracht. 

Op 8 januari 2014 werd vastgesteld dat er eveneens een hoge omheining, parallel met de 
weg werd geplaatst, alsook een poort. De gracht ter hoogte van de poort werd ingebuisd. Op 
het perceel werd compost aangevoerd. De beklaagde zou een regularisatievergunning 
aanvragen. 

Op 11 jufi 2014 stelde de conti ofew bijkomende inb1 etJken vast. De §>'''6cht ep de achterste 
perceelsgiens van het perceel werd weer gedeeltelijk opengemaakt. De compostgrond 
waarvan op 8 januari 2014 werd vastgesteld dat deze op het terrein was aestort, was 
ingewerkt waardoor het reliëf nogmaals gewijzigd werd. De weg op perceel Nerd verder 
afgewerkt door het verder openvoeren van de resten brokken asfalt. Op de percelen 
en werd grond gestort. 

Op 6 augustus 2014 werden opnieuw inbreuken vastgesteld. Op de percelen en 
werd de gestorte grond opengespreid en genivelleerd. Op de grens met het perceel 

werd een berging opgericht. Er waren resten van gerooide bomen aanwezig 
op het terrein. Achteraan in de zone waar het reliëf laatst werd gewijzigd werden er bomen 
gerooid. Uit de omvang van de resten bleek dat voor het rooien van deze bomen een 
stedenbouwkundige vergunning nodig was. 

Op 22 september 2014 werd de beklaagde nogmaals aangemaand een einde te stellen aan 
de stedenbouwkundige inbreuken. 

Op 20 oktober 2014 werd een aanvraag Ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning 
voor het plaatsen van een houten toegangspoort tot het perceel, het (her)lnbuizen van de 
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gracht ter hoogte van de houten toegangspoort om het perceel toegankelijk te maken, de 
heraanleg van de gedempte gracht, de reliëfwijziging en aanleg van het circulatiepad. 
Deze aanvraag werd door het college van burgemeester en schepenen vergund op 5 februari 
2015 onder volgende voorwaarden: 
- Het advies van het agentschap Natuur en Bos van 28 november 2014 moet strikt 

nageleefd worden; 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij van 10 

december 2014 moeten strikt nageleefd worden; 
- De aanleg van de gracht dient te gebeuren via de principes van natuurtechnische 

milieu bouw; 
- Het in buizen van de gracht en het plaatsen van de poort wordt uit de vergunning gesloten. 

Op 1 april 2015 werd vastgesteld dat er geen einde werd gesteld aan de wederrechtelijke 
toestand. 

Op 16 februari 2016 stelde de bouwcontroleur vast dat: 
- de gedempte gracht (van 6 meter breedte op perceel I werd heraangelegd zoals op 

het plan; 
de afsluiting niet werd gewijzigd (Ursusdraad van 2m hoogte); 
de poort en de berging niet werden verwijderd; 
de gracht ter hoogte van de poort niet werd hersteld door het verwijderen van de buis en 
herstel-van de taluds niet werd uitgevoerd; 
de bulzen die bij het vorig plaatsbezoek naast de reeds bestaande overwelving in de 
gracht lagen wel uit de gracht werden verwijderd en op het naastliggend terrein lagen; 
de verhoogde berm loo oerceel m niet werd verwijderd; 
op de percelen en wel werd heraangeplant; 
de bijzondere voorwaarde van de vergunning van 19 december 2013 voor het verplaatsen 
van een niet-geklasseerde waterloop nog steeds niet volledig was vervuld: 
9 de afsluiting staat niet op Sm 11an de 6 
9 de bijzondere voorwaarden: er moet een strook van 5 meter vanaf de oever van de 

nieuwe aan te leggen bedding langsheen de en tussen perceelnummers 
en vrijgehouden worden. In deze strook mogen geen aanplantingen gebeuren. 
Afsluitingen dienen geplaatst te worden op 5 meter van de oever; Om de oppervlakte 
waardevolle natte vegetatie, langs de oevers van de waterloop In stand te houden 
moeten de oevers minder steil ingericht worden. Vooral de zijde langs perceel zou 
op termijn kunnen begroeien met waardevolle natte vegetatie indien deze oever wordt 
aangelegd met een helling tussen 8/4-12/4 in plaats van de voorgestelde steile oever op 
doorsnede 8-8. 

Op 17 mei 2016 werd vastgesteld dat de toestand ongewijzigd was. 

s. werd op 30 januari 2014 verhoord en verklaarde: 

'Ikzelf heb de of)dracht aegeven de werken uit te voeren. 
Ikzelf en de zijn eigenaar van de gronden waarop de werken werden uitgevoerd. 
Het betreft een commerciële vennootschap. 
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De werken zijn gestart begin 2013 met het zeven van een erkende stortplaats voor eigen 
rekening. 
Omdat de gronden voorbestemd zijry voor het aanplanten van een bos waarvoor we een 
vergunning bekomen hebben van de stad Eind 2013 zijn de werken gestopt. 
Er werd geen architect aangesteld. 
De werken voerde ikzelf uit. Ik huurde enkel een zeefmachine van dt 

te 
De werken welke ik uitvoerde zijn het uitzeven van de vervuilde grond, het wegvoeren van de 
vervuilde grond naar een erkende stortplaats, met name . waarvan ik attesten 
heb. 
Ik wist niet dat ik voor voornoemde werken over een vergunning diende te beschikken. Ik 
oefen mijn beroep uit onder vorm van de vennootschap. 
Er werd een reaularisatievergunnlng aangevraagd die dient voorgelegd te worden aan 
mevrouw 1an de stad Dit zal voorgelegd worden half februari 2014. 
Verder wens ik jullie mede te delen dat ik sedert oktober of november 2013 reeds over een 
vergunning beschik voor het zeven van de grond en over een vergunning beschik voor het 
verleggen van de gracht. 
Voor wat betreft het steenpuin uit de gezeefde grond kan ik jullie mededelen dat deze werd 
gebruikt als bedieningsweg op het terrein. Hiervoor werd dus een regularisatieaanvraag 
ingediend. 
Ik was er niet van op de hoogte dat ik voor deze werken over een vergunning diende te 

· beschikken. 
De werken zijn uitgevoerd om de terreinen klaar te leggen teneinde te voldoen aan de 
vereisten om te mogen bebossen.' 

Beoordeling 

6. Ten onrechte werpen de beklaagden op dat de redelijke termijn is overschreden. 

Overeenkomstig artikel6.1 E. V.R.M. en art. 14 I. V.B. P.R. heeft eenieder, bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op een behandeling van 
zijn zaak binnen een redelijke termijn. De behandeling van een strafzaak mag immers niet 
onredelijk lang aanslepen. De beklaagde mag niet onredelijk lang in de onzekerheid blijven 
omtrent de uitspraak en zijn daaraan verbonden lot. 

De redelijke termijn gaat in op de dag waarop de betrokkene In beschuldiging wordt gesteld 
wegens het plegen van een strafbaar feit of wanneer hij wegens enige daad van opsporings
of vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft, en dit een ernstige 
weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest 
bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die tegen 
hem werden ingebracht. 

De beklaagden kunnen bezwaarlijk voorhouden dat zij leefden onder dreiging van een 
strafvervolging en dat dit een ernstige weerslag heeft op hun persoonlijke toestand. 

Uit de verklaring blijkt dat de eerste beklaagde helemaal niet onder de indruk was van het feit 
dat er een proces-verbaal werd opgesteld. Uit de bouwhistoriek blijkt dat er van in het begin 
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onregelmatigheden werden begaan en dat dit bleef duren ondanks de controles en 
aanmaningen. 
Het is dan ook niet geloofwaardig dat de beklaagden leefden onder een dreigende vervolging 
en dit een ernstige weerslag op hun persoonlijke toestand zou gehad hebben. 

Bovendien moet in concreto nagegaan worden of de redelijke termijn is overschreden. Daarbij 
kan naast de complexiteit van de zaak rekening gehouden worden met de houding van de 
beklaagden en het gedrag van de gerechtelijke overheid. 
Uit het dossier blijkt dat de beklaagden kansen werden geboden om zich in regel te stellen. 
De beklaagden hebben er alles aan gedaan om de illegale toestand te bestendigen. 

De houding van de administratieve en gerechtelijke overheid waarbij gestreefd wordt naar 
een regularisatie en minnelijke afdoening, is in het voordeel van de beklaagden. De termijn 
die daarvoor nodig is kan geenszins nadien door de beklaagden worden aangewend om een 
overschrijding van de redelijke termijn in te roepen. 
Dit aanvaarden zou contraproductief zijn en elke andere afdoening dan strafrechtelijke 
vervolging van milieudelicten ernstig bemoeilijken. 

De redelijke termijn is niet overschreden. 

7. De herhaalde vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

De beklaagden hebben de werken uitgevoerd zonder stedenbouwkundige vergunning. 

De bebossingsvergunning stelde de beklaagden niet vrij van het hebben van een 
stedenbouwkundige vergunning voor de uitgevoerde werken. 

Bovendien werd de regularisatievergunning niet nageleefd. Dat geldt ook voor de constructie 
van de ajslwtmg d1e met voldeed aan de opgelegde vergwmingsvoot wam de. 

De telastleggingen zijn bewezen, met uitzondering van de berging (telastlegging B.4). Er werd 
genoegzaam aangetoond, en het blijkt uit de foto's in het strafdossier, dat het een bijenstal 
betreft. Bijenstallen in agarisch gebied zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning 
(artikel5.2,4° Vrijstellingsbesluit). 

De verzwarende omstandigheid is eveneens bewezen. De tweede beklaagde heeft onder meer 
als doel het uitvoeren van bouwwerken. 

8. Krachtens artikelS Strafwetboek {Sw) 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 
zijn rekening zijn gepleegd. 

De gepleegde misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel 
of de waarneming van de belangen van de vennootschap of zijn voor haar rekening gepleegd. 
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5. 

Cumulatie in de vervolging van rechtspersonen en natuurlijke personen is mogelijk. Wanneer 
de geïdentificeerde natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, dan 
kan hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden (art. 5, tweede lid, Sw.). 
Uit het dossier blijkt dat de eerste beklaagde afgevaardigd bestuurder is en de 
beslissingsmacht had in de tweede beklaagde. 
Hij pleegde de misdrijven wetens en willens. Wetens in de zin dat hij kon weten dat hij een 
misdrijf pleegde, en willens, in de zin dat hij zich niet op een rechtvaardigingsgrond kan 
beroepen. De eerste beklaagde kan dus samen met de rechtspersoon worden vervolgd en 

veroordeeld" (randnrs. 4-8 op het ge tot en met het 14e blad van het beroepen 
vonnis). 

5.1 Op grond van de gegevens van het strafdossier en de behandeling voor het hof zijn de 
feiten, voorwerp van de telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.S, 8.1, 8.2, 8.3, C en D, en de 
schuld van de eerste beklaagde en de tweede beklaagde :~an 

die feiten bewezen gebleven. De desbetreffende misdrijven zijn immers zowel aan de eerste 
beklaagde als aan de tweede beklaagde strafrechtelijk toerekenbaar (zie ook verder, randnr. 
6). 

Het hof stelt vast dat de feiten, voorwerp van de voormelde telastleggingen, voorheen 
strafbaar waren op grond van de in die telastleggingen aangehaalde bepalingen. Vanaf 1 
maart 2018 tot op heden zijn die feiten strafbaar gebleven op grond van de ·artikelen 4.2.1 
en 6.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

5.2 De in de telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.S, 8.1, 8.2, 8.3 en C bedoelde feiten hebben 
alle betrekking op werken of handelingen die werden uitgevoerd op de aan de te 

in agrarisch gebied gelegen percelen met kadastrale nummers 
De in de telastlegging D bedoelde feiten betreffen handelinR"en op de aan de 

te gelegen percelen met kadastrale nummers 

Vooraf wijst het hof erop dat de eerste beklaagde niet kan worden gevolgd in zijn verweer in 
zoverre daarbij wordt voorgehouden dat het bestuur, onder meer bij het meermaals 
welgeren van een (regularistaie)vergunning, blijk zou hebben gegeven van een houding die 
strijdig is met de algemene doelstelling van de regelgeving betreffende de ruimtelijke 
ordening, zoals die met name blijkt uit artikel 1.1.4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
Volgens die bepaling Is de ruimtelijke ordening gericht op een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generat ie, 
zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden, 
waarbij de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten 
gelijktijdig tegen elkaar worden afgewogen en er rekening wordt gehouden ·met de 
ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, 
esthetische en sociale gevolgen, en dit teneinde te streven naar ruimtelijke kwaliteit. Uit he~ 
optreden van het bestuur en de diverse administratieve beslissingen die werden gewezen 
met betrekking tot de percelen waarop de thans 'voorliggende telastleggingen betrekking 
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hebben, blijkt wel degelijk dat het bestuur heeft gehandeld vanuit de bekommernis om de in 
die bepaling geformuleerde doelstelling te respecteren. Dat er met betrekking tot de 
bewuste percelen nooit een bijzonder plan van aanleg (BPA) noch ~en ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) werd opgesteld, doet hieraan geen afbreuk en betekent geenszins dat 
er, zoals de eerste beklaagde voorhoudt, sprake zou zijn van "een kader tot wilekeur ( ... ) 
waarbij in casu de coherent ie ver zoek raakte en het hoger normdoel van de VCRO op de 
achtergrond verdween". Van een inbreuk op de beginselen van behoorlijk bestuur is er geen 
sprake. 

1) Onder de telastlegging A worden de beklaagden vervolgd omdat ze hetzij zonder de 
vereiste voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met een verleende vergunning, op 
de voormelde percelen het reliëf van de bodem aanmerkelijk hebben gewijzigd, 
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 werd gewijzigd (art. 4.2.1-4° VCRO). 

a. Uit de vaststellingen van de bevoegde controleur van de stad Gent blijkt dat de 
beklaagden het volledige terrein hebben opgehoogd met een laag tussen 30 en 
80 cm en dat zij een bestaande gracht op perceel gedeeltelijk hebben 
gedempt (telastlegging A.1), terwijl ze voorts een verhoogde berm hebben 
aangelegd op perceelnummer langs de grens met perceel 
(telastlegging A.2). 

De beklaagden voeren niet pertinent aan dat het strafdossier niet zou aantonen 
dat het "volledige" terrein zou zijn verhoogd met een laag tussen 30 en 80 cm. Uit 
het fotodossier dat bij de vaststellingen van de controleur van de stad werd 
gevoegd, blijkt immers dat wel degelijk een substantieel gedeelte van de percelen 
werd opgehoogd, waardoor het reliëf van de bodem van het volledige terrein 
aanmerkelijk werd gewijzigd waardoor ook de aard van het terrein werd 
gewijzigd. Het betrof hier dan ook wel degelijk vergunningsplichtige werken, 
terwijl het vaststaat dat de beklaagden niet beschikten over een voorafgaande 
schriftelijke vergunning. 

Zo ook werd het reliëf van de bodem aanmerkelijk gewijzigd met een wijziging 
van de aard van het terrein tot gevolg door het gedeeltelijk dempen van de 
gracht op perceel en het aanleggen van de verhoogde berm op perceel 

Dat deze toestand nadien ongedaan werd gemaakt en werd 
geregulariseerd - waarbij de stedenbouwkundig inspecteur stelde dat de 
regularisatievergunning van 5 februari 2015 impliceerde dat onder meer de 
verhoogde berm werd geregulariseerd (stuk 92 van onderkaft 1 van het 
strafdossier) - doet aan het misdrijf geen afbreuk. Hetzelfde geldt voor het 
verweer van de beklaagden dat de geregulariseerde werken volgens het advies 
van het departement Landbouw en Natuur kaderden In de uitvoering van het 
inrichtingsproject '' bossen" en dus ten behoeve van het 
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bebossingsproject, en dat - althans volgens de beklaagden - het "normdoel" 
werd bereikt. 

Het verweer van de beklaagden dat zij er niet van op de hoogte zouden zijn 
geweest dat een en ander vergunningsplichtig was en dat zij te goeder trouw 
zouden hebben gehandeld, is voorts niet aannemelijk. Voor schuld aan het 
beoordeelde misdrijf, dat enkel (algemeen) opzet als moreel element vereist, is 
goede trouw bovendien niet relevant. 

b. De telastlegging A.3 heeft betrekking op de zonder vergunning doorgevoerde 
aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem door het lnbuizen van de 
gracht ter hoogte van de poort, welke werken werden uitgevoerd op een niet
nader bepaald tijdstip in de periode tussen de vaststellingen van 24 oktober 2013 
en 8 januari 2014. Het hof volgt de beklaagden niet in hun verweer dat het reliëf 
van de bodem door het bewuste inbuizen van de gracht ter hoogte van de poort 
niet, of zeker niet aanmerkelijk, zou zijn gewijzigd. Het inbuizen van een gracht, 
gelegen op een blijkens de foto's in het strafdossier uitgestrekt weide- en 
bouwland, en het daarbij horende aanvullen van de bodem over een breedte van 
meerdere meters (zie foto 1 in stuk 46 van onderkaft 1 van het strafdossier), 
moet wel degelijk worden beschouwd als een aanmerkelijke wijziging van het 
reliëf van de bodem met een wijziging van de aard van het terrein tot gevolg. Die 
handeling was en is dan ook vergunningsplichtig, terwijl de beklaagden ook voor 
die werken niet beschikten over een voorafgaande schriftelijke vergunning. 

De beklaagden kunnen niet worden gevolgd in hun standpunt dat zij door het 
inbuizen van de gracht ter hoogte van de poort slechts de vervanging hebben 
verwezenlijkt van het van oudsher bestaande '' ", dit is de overgang d1e 
voorheen werd gebruikt om vanop de openbare weg het perceel toegankelijk te 
maken voor vee en landbouwwerktuigen. De door de inbuizing van de gracht ter 
hoogte van de poort verwezenlijkte bodemsituatie is immers van een 
fundamenteel andere aard dan de voordien bestaande overgang tussen de 
openbare weg en het perceet dat inderdaad een typisch agrarisch 
betrof {zie de blijkbaar van 30 april 2007 daterende foto op de onderste helft van 
het eerste blad van stuk 22 van de door de raadsman van de eerste beklaagde 
neergelegde stukkenbundel). 

Het is dan ook ten onrechte dat de beklaagden zich beroepen op artikel 6.2-r 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van 
stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is 
(het zgn. Vrijstellingsbeslult). Nog afgezien van de vaststelling dat die bepaling 
eerst werd ingevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, is een 
omgevingsvergunning volgens die bepaling immers niet nodig voor het aanleggen 
of herinrichten van perceelsopritten of perceelsovergangen, inclusief de 
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eventueel hiervoor strikt noodzakelijke inbuizing van grachten. Het inbuizen van 
de gracht ter hoogte van de poort kan echter geenszins worden beschouwd als 
een voor de aanleg of herinrichting van het bewuste strikt 
noodzakelijke inbuizing van de bewuste gracht. Bovendien blijkt de 
grachtoversteek 3 à 4 meter zuidelijker te zijn aangelegd (zie ook verder, randnr. 
10.1). 

c. Onder de telastlegging A.4 worden de beklaagden vervolgd op grond van de 
zonder vergunning doorgevoerde aanmerkelij ke wijziging van het reliëf van de 
bodem door het inwerken van aangevoerde compostgrond op perceel 
waardoor het reliëf bijkomend werd gewijzigd. 

Uit de foto's in het strafdossier blijkt dat er grote hopen compost op het bewuste 
perceel werden aangevoerd (zie de foto's in stuk 46 van onderkaft 1 van het 
strafdossier). Hierdoor werd, in weerwil van wat door de beide beklaagden werd 
voorgehouden, het reliëf van de bodem aanmerkelijk gewijzigd, met een wijziging 
van de aard van het terrein tot gevolg, zodat er geenszins sprake is van een 
"bijzonder kleine impact" . De beide beklaagden moesten weten en beseften 
terdege dat voor het aanvoeren en inwerken van dergelijke grote hoeveelheden 
compost een voorafgaande vergunning noodzakelijk was, doch hebben die 
werken desondanks zonder de vereiste vergunning uitgevoerd. 

De beklaagden ontkennen niet dat zij compost hebben aangevoerd op en 
ingewerkt in het bewuste perceel, maar stellen dat dit, gelet op de slechte 
kwaliteit van de grond, nodig was om met succes bomen en struiken te kunnen 
aanplanten. De beklaagden verwijzen hierbij naar studies van instanties die de 
waarde van compost aantonen, waarbij zij erop wijzen dat de percelen ook voor 
het Ag~ntschap van Natuur en Bos slechts een zeer beperkte ecologische waarde 
hebben en er voorheen zelfs een stortplaats was gevestigd (zie de stukken 3 en 4 
van de door de raadsman van de eerste beklaagde neergelegde stukkenbundel). 
Dit alles doet echter geen afbreuk aan de voormelde vergunningsplicnt. 

Het hof merkt hierbij nog op dat, anders dan wordt gesteld in de conclusies van 
de tweede beklaagde, er uit de vergunning die op 11 april 2013 werd verleend 
voor bebossing in agrarisch gebied, geenszins kan worden afgeleid dat ook het 
aanvoeren en inwerken van compost, althans in de hoeveelheden die hebben 
geleid tot de in de telastlegging A.4 bedoelde aanmerkelijke reliëfwijziging, 
vergund zou zijn geweest. Voorts wordt aan het bewijs van deze telastlegging 
geen afbreuk gedaan door het verweer van de tweede beklaagde dat de bewuste 
reliëfwijziging nadien werd geregulariseerd. 

d. De in de telastlegging A.S bedoelde aanmerkel ijke wijziging van het reliëf van de 
bodem heeft betrekking op de omstandigheid dat de beklaagden de bijzondere 
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voorwaarde van de stedenbouwkundige vergunning van 19 december 2013 voor 
het verplaatsen van de niet-geklasseerde waterloop met betrekking tot de 
afsluiting en de taluds niet hebben uitgevoerd. 

In de stedenbouwkundige vergunning van 19 december 2013, waarbij het 
verplaatsen van een niet-geklasseerde waterloop op de percelen werd vergund 
(stuk 9 van de door de raadsman van de eerste beklaagde . neergelegde 
stukkenbundel), werden de volgende bijzondere voorwaarden opgenomen : 

• Er moet een strook van 5 meter vanaf de oever van de nieuwe aan te 
leggen bedding langsheen de en tussen perceelnummers 
en vrijgehouden worden. In deze strook mogen geen aanplantingen 
gebeuren. Afsluitingen dienen geplaatst te worden op 5 meter van de 
oever; 

• Om de oppervlakte waardevolle natte vegetatie ~angs de oevers van de 
waterloop in stand te houden moeten de oevers minder steil ingericht 
worden. Vooral de zijde langs perceel z:ou op termijn kunnen 
begroeien met waardevolle natte vegetatie indien deze oever wordt 
aangelegd met een helling tussen 8/4-12/4 ipv de voorgestelde steile 
oever op doorsnede 8-8. 

Ten onrechte stellen de beklaagden dat, bij gebrek aan technische opmetingen 
van het grachtprofiel, deze telastlegging niet bewezen zou ziin. Immers blijkt er 
ook door de voorzitter van het bestuur van de er 
te zijn vastgesteld dat de opgelegde hellingsgraad werd overschrede n, zij het dat 
deze overschrijding slechts minimaal zou zijn en niet de waardevolle natte 
vegetatie langs de oevers zou verhinderen (stuk 20 van de door de raadsman van 
de eerste beklaagde neergelegde stukkenbundel). Zelfs in zoverre dit laatste 
correct zou zijn (zie in die zin ook het standpunt van het voormelde bestuur in 
stuk 11 van de door de raadsman van de eerste beklaagde neergelegde 
stukkenbundel), doet dit nog steeds geen afbreuk aan de vaststelling dat de 
bewuste voorwaarde niet werd nageleefd en het reliëf van de bodem hierdoor 
aanmerkelijk werd gewijzigd. 

De tweede beklaagde verwijst in dit verband niet pertinent naar een 
misdrijfperiode vanaf 8 januari 2014 (zie p. 19/32 en p. 30/32 van de 
beroepsconclusie van de tweede beklaagde). Immers werd de telastlegging A.S 
gedateerd op 17 mei 2016. Dat de tweede beklaagde er vóór 30 april 2015 nooit 
zou zijn op gewezen dat hij de bijzondere voorwaarden van de vergunning van 19 
december 2013 niet zou hebben nageleefd, is voorts niet relevant. Hetzelfde 
geldt voor het verweer van de tweede beklaagde dat de bewuste bijzondere 
voorwaarden "tergend en nutteloos" zouden zijn, dat de oppervlakte naast de 
waterloop "een trekpleister voor sluikafval" zou zijn, dat het volgens haar 
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"compleet zinloos is om de oevers minder steil in te richten" en dat "een vlakker 
talud geen meerwaarde oplevert". 

Derhalve is ook de telastlegging A.S bewezen gebleven voor het hof. 

2) Onder de telastlegging B worden de beklaagden vervolgd omdat ze hetzij zonder de 
vereiste voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met een verleende vergunning, 
bouwwerken hebben verricht, meer bepaald constructies hebben opgetrokken of 
geplaatst of minstens materialen functioneel hebben samengebracht waardoor een 
constructie ontstaat (art. 4.2.1-r, punten a en b, VCRO). 

a. Telastlegging B.1 heeft betrekking op het feit dat de beklaagden zonder 
vergunning een doorgang over de wei landen hebben aangelegd, deels verhard 
met steenslag en deels met brokken asfalt. 

Dat deze werken zonder voorafgaande vergunning werden uitgevoerd, blijkt uit 
de bevindingen van de controleur van de stad en wordt als zodanig door de 
beklaagden niet betwist . 

. Voor het overige kunnen de beklaagden niet worden gevolgd in hun verweer als 
zouden zij niet hebben beseft dat voor dergelijke werken een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning (thans: omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen) was vereist, en dat er in hunnen hoofde 
derhalve geen delictueel opzet voorhanden was. De beklaagde wisten maar al te 
goed dat voor het uitvoeren van werken van een dergelijke aard en omvang een 
voorafgaande vergunning vereist was, te meer daar de tweede beklaagde als 
commerciële vennootschap, waarvan de eerste beklaagde de afgevaardigd 
bestuurder is, als aannemer professioneel actief is In onder meer de 
onroerendgoedsector. 

Ook de omstandigheid dat er nadien, naar aanleiding van een door de tweede 
beklaagde ingediende aanvraag tot het verkrijgen van een 
regularisatievergunning, op 5 februari 2015 door de stad een 
stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor onder meer het aanleggen 
van een clrculatiepad/bedieningsweg (te realiseren In grind, zie stuk 72 van 
onderkaft 1 van het strafdossier), doet aan het bestaan van het desbetreffende 
misdrijf geen afbreuk. 

De te lastlegging B.1 is dan ook bewezen gebleven voor het hof. 

b. Zo ook is het bewezen dat de beklaagden op het terrein langs de openbare weg 
een poort hebben geplaatst zonder dat zij beschikten over de daartoe vereiste 
voorafgaande vergunning, en dat zij een afsluiting in dráadgaas hebben 
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aangebracht in strijd met een hen eerder verleende vergunning, zodat ook de 
telastlegging B.2 bewezen is. 

Wat de afsluiting in draadgaas betreft, stellen de beklaagden niet pertinent dat 
deze niet vergunningsplichtig zou zijn op grond van het Vrijstellingsbesluit, dat 
bepaalt dat er in agrarisch gebied geen vergunning is vereist voor open 
afsluitingen of open afsluitingen met dwarslatten met een maximale hoogte van 
twee meter (art. 5.1-2" van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 
tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen 
omgevingsvergunning nodig is; zie voorheen art. 5-2" van het Vrijstellingsbesluit, 
dit is vóór de wijziging door het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 
2014). Immers heeft de telastlegging B niet enkel betrekking op het uitvoeren van 
vergunningsplichtige handelingen zonder voorafgaande vergunning, maar ook op 
het uitvoeren van handelingen in strijd met de betreffende vergunning (voorheen 
art. 6.1.1 VCRO; vanaf 1 maart 2018 art. 6.2.1 VCRO). 

De stedenbouwkundige vergunning van 19 december 2013, waarbij het 
verplaatsen van de niet-geklasseerde waterloop op de percelen werd vergund, 
behelsde zoals hoger reeds aangehaald onder meer de volgende voorwaarde : "Er 
moet een strook van 5 meter vanaf de oever van de nieuwe aan te leggen bedding 
langsheen de en tussen perceelnummers vrijgehouden 
worden. In deze strook mogen geen aanplantingen gebeuren. Afsluitingen dienen 
geplaatst te worden op 5 meter van de oever". 

Er kan niet de minste twijfel over bestaan dat de telastlegging B.2 betrekking 
heeft op het feit dat de beklaagden de bewuste draadafspanning hebben 
geplaatst in strijd met de aldus opgelegde verplichting (zie ook randnr. 7 op het 
13e blad van het beroepen vonnis). De desbetreffende vergunningsvoorwaarde 
wordt in dit verband overigens uitdrukkelijk aangehaald in de herstelvordering 
van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur (onderaan stuk 119 en stuk 120 
van het strafdossier), die precies op grond van dit misdrijf de desbetreffende 
herstelmaatregel vordert. De eerste beklaagde voegde bovendien zelf een 
afschrift in zijn stukkenbundel van de stedenbouwkundige vergunning van 19 
december 2013 waarin de bewuste voorwaarde is vervat (stuk 9 van de door de 
raadsman van de eerste beklaagde neergelegde stukkenbundel), en heeft zich 
dienaangaande ook verdedigd. Hetzelfde geldt voor de tweede beklaagde (zie 
onder meer de tweede alinea van p. 30/32 van de beroepsconclusie van de 
tweede beklaagde). 

Aan het bovenstaande wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de 
telastlegging ~.2 temporeel wordt gesitueerd in de periode vanaf 24 oktober 
2013, zijnde enkele weken vóór de vergunning van 19 december 2013, tot 8 
januari 2014. Die misdrijfperiode, die overigens een louter gevolg is van de data 
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waarop er vaststellingen werden verricht, betreft immers ook de houten poort 
(zie verder), die werd opgericht op een niet nader bepaald tijdstip in de periode 
van 24 oktober 2013 tot 8 januari 2014. De draadafspanning werd daarentegen 
aangebracht op een niet nader bepaald tijdstip in de periode van 19 december 
2013 tot 8 januari 2014, wat binnen de misdrijfperiode van de telastlegging B.2 
valt. 

Uit de foto's in het strafdossier blijkt duidelijk dat de draadafsluiting op de oever 
zelf, onmiddellijk boven op het talud, werd geplaatst, zijnde dus in strijd met de 
verplichting om de afsluit ing op vijf meter van de oever te plaatsen. Dit laatste 
staat als zodanig trouwens niet ter discussie. 

In dit verband merkt de tweede beklaagde ten onrechte op dat door de 
stedenbouwkundige vergunning van 5 februari 2015 "opeens ook de geplaatste 
draadafsluiting een inbreuk vormt'' (voorlaatste alinea van p. 22/32 van de door 
de lasthebber ad hoc voor de tweede beklaagde neergelegde beroepsconclusie). 
Het desbetreffende misdrijf bestaat Immers louter in het oprichten van die 
afsluiting in strijd met de vergunning van 19 december 2013. 

De omstandigheid dat er in beginsel geen vergunning is vereist voor het plaatsen 
van open afsluitingen met een maximale hoogte van twee meter, impliceert 
uiteraard niet dat de voormelde vergunningsvoorwaarde zou mogen worden 
genegeerd. Ook de omstandigheid dat het bestuur van de Watering volgens de 
beklaagden ermee akkoord ging dat de omheining binnen de vijfmeterstrook het 
onderhoud van de gracht niet belemmerde (stuk 11 van de door de raadsman van 
de eerste beklaagde neergelegde stukkenbundel), doet geen afbreuk aan de 
f lagrante miskenning van de verplichting om de afsluit ing op vijf meter van de 
oever te plaatsen. 

De beschouwingen van de beklaagden omtrent het nut van deze verplichting, die 
een uitdrukkelijke vergunningsvoorwaarde inhoudt, zijn volstrekt irrelevant. 
Bovendien wijst het hof erop dat het bestuur van de Watering, anders dan wat 
door de eerste beklaagde wordt voorgehouden, geenszins voorbehoudsloos heeft 
bevestigd dat het respecteren van de vijfmeterstrook nutteloos Is voor het 
onderhoud van de gracht, maar louter een voorzichtig en voorwaardelijk akkoord 
heeft geformuleerd bij het desbetreffende standpunt van de beklaagden (stuk 11 
van de door de raadsman van de eerste beklaagde neergelegde stukkenbundel). 

Wat de in de telastlegging B.2 bedoelde poort betreft, blijkt uit de gegevens in 
het strafdossier, waaronder de foto's van de plaatselijke toestand, dat de 
beklaagden op het terrein (meer in het bijzonder op perceel nr. zie stuk 51 
van onderkaft 1 van het strafdossier) zonder voorafgaande vergunning een grote 
volhouten poort hebben geplaatst met een lengte van meerdere meters en een 
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hoogte die aansluit bij deze van de draadafsluiting, zijnde twee meter (zie onder 
meer de foto's in de stukken 46, 66 en 95 van onderkaft 1 van het strafdossier). 
Het staat vast dat er hiervoor geen vergunning werd verleend (waarbij bovendien 
ook de in dit verband aangevraagde regularisatievergunning werd geweigerd). 

Aan de strafbaarheid wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de 
beklaagden van oordeel zijn dat heri in dit verband ten onrechte een 
regulariserende stedenbouwkundige vergunning (thans: omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handel ingen) werd geweigerd, waarbij zij meer bepaald 
erop wijzen dat er nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP} voorligt waaruit zou 
blijken dat de zou worden omgevormd tot een fietspad. 

Zo ook kan het verweer van de beklaagden niet worden gevolgd in zoverre ze 
voorhouden dat op de plaats van de poort voorheen een mennegat aanwezig was 
dat reeds bestond vóór 22 april 1962, zodat deze toestand als vergund moet 
worden beschouwd (art. 4.2.14 VCRO). De in de telastlegging 8.2 bedoelde poort 
houdt immers een totaal nieuwe en zelfstandige constructie in en kan geenszins 
worden beschouwd als een bestendiging van het voorheen bestaande mennegat, 
dat louter bestond uit een overgang, aangeduld met twee paaltjes waartussen 
hoogstens wat prikkeldraad was gespannen (zie de op de onderste helft van het 
eerste blad van stuk 22 van de door de raadsman van de eerste beklaagde 
neergelegde stukkenbundel). Ook de omstandigheid dat er 100 meter verder 
volgens de beklaagden al jaren een identieke poort zou zijn aangebracht 
waaromtrent de stad nooit bezwaren uitte, is volstrekt irrelevant. 

c. De telastlegging 8.3, die betrekking heeft op het zonder voorafgaande vergunning 
afwerken van de doorgang over de weilanden door op perceel -;:e;-;::;e:..-n---
verharding aan te brengen met brokken asfalt, is eveneens bewezen. 

In tegenstelling tot wat door de beklaagden wordt voorgehouden, kan uit de 
gegevens van het strafdossier wel degelijk worden afgeleid dat zij deze werken 
hebben verricht op niet nader te bepalen data in de periode van 8 januari 2014 
tot 11 juli 2014. Waar er op 8 januari 2014 blijkbaar nog geen sprake was van 
brokken asfalt waarmee de bewuste weg zou zijn afgewerkt, was dit wél het 
geval bij de vaststellingen van 11 juli 2014 (stuk 43, alsook de aanduiding van de 
precieze locatle op het plan in stuk 51 van onderkaft 1 van het straf dossier). Die 
vaststellingen werden bovendien gestaafd door foto's waarop de afwerking van 
de weg met asfaltbrokken kan worden waargenomen (stuk 48 van onderkaft 1 
van het strafdossier). Dat hiervan geen melding meer wordt gemaakt in het 
navolgend proces-verbaal van 6 augustus 2014 (stuk 40 van onderkaft 1 van het 
strafdossier), laat deze vaststellingen onverlet. 
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Dat de toestand nadien werd geregulariseerd, doet aan het misdrijf, gelet op de 
afwezigheid van een voorafgaande vergunning, geen afbreuk. 

d. Het hof gaat niet nader in op de conclusies van de beklaagden in zoverre daarin 
verweer wordt gevoerd met betrekking tot de telastlegging 8.4, waarvoor de 
beklaagden immers definitief werden vrijgesproken door de eerste rechter (zie 
hoger, randnr. 2.3). 

3) De telastlegging C heeft betrekking op het feit dat de beklaagden, in strijd met artikel 
4.2.1-So(a) VCRO, zonder voorafgaande vergunning hun grond gewoonlijk hebben 

· gebruikt, aangelegd of ingericht voor het opslaan van allerhande materialen, 
materieel of afval, meer bepaald omdat ze hun grond hebben gebruikt voor hef 
opslaan van grond, steenpuin en afval. 

Gelet op de vaststellingen van de controleur van de afdeling bouw- en woontoezicht 
van de stad is het bewezen dat de beklaagde gedurende een relatief lange 
periode van meer dan een jaar de percelen gewoonlijk hebben gebruikt om er hopen 
steenslag, asfalt en puin op te slaan (zie ook de foto's in de stukken 10 en 49 van 
onderkaft 1 van het strafdossier). Er is geenszins een gegronde reden voorhanden om 
de misdrijfperiode van de telastlegging C aan te passen : hoewel op 24 oktober 2013 
werd vastgesteld dat het afval was verwijderd (stuk 3 van onderkaft 1 van het 
strafdossier), blijkt dat de beklaagden nadien opnieuw hopen grond op de percelen 
hebben gestort (stuk 43 en de foto in stuk 49 van onderkaft 1 van het strafdossier). 
Hiervoor beschikten de beklaagden niet over een voorafgaande vergunning, terwijl zij 
als aannemers, bedrijvig in de onroerendgoedsector, moesten weten en ook heel 
~oed wisten dat hiervoor een voorafgaande vergunning noodzakelijk was. 

Het verweer van de eerste beklaagde dat het nooit zijn intentie zou zijn geweest om 
grond, steenpuin en afval op te slaan en dat deze werken kaderden in een project 
waarbij er vervuilde grond werd verwijderd met het oog op bebossing, doet aan het 
bovenstaande geen afbreuk. Het misdrijf vereist enkel (algemeen) opzet zodat een 
eventuele intentie zonder relevantie is. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat 
Ovam volgens de beklaagden op de hoogte was van dit project (stuk 18 van 
onderkaft 1 van het strafdossier) en dat de toestand nadien werd geregulariseerd. Uit 
de voormelde vaststellingen blijkt immers duidelijk dat de hopen afval niet van de 
percelen werden verwijderd, en dat dit slechts is gebeurd na aanmaningen daartoe 
vanwege de verbalisant. 

Bijgevolg is ook de telastlegging C bewezen gebleven voor het hof. 

4) Ten slotte is ook de telastlegging D bewezen. Die telastlegging heeft betrekking op 
het zonder voorafgaande vergunning vellen van bomen die op een hoogte van één 
meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en dit in strijd 
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met artikel 4.2.1-3° VCRO, meer bepaald het rooien van hoogstammige bomen 
achteraan de zone waar het reliëf werd gewijzigd. 

Ten onrechte stellen de beklaagden dat uit het strafdossier niet zou blijken dat het 
rooien van de bewuste bomen vergunningsplichtig was, terwijl ze evenmin kunnen 
worden gevolgd in hun standpunt dat uit het strafdossier louter kan worden afgeleid 
dat het slechts om één boom zou gaan, en dat het dan nog zou gaan om een al dode 
knotwilg. Uit de vaststellingen van de controleur van de stad blijkt dat er wel 
degelijk meerdere bomen werden gerooid, en dat gelet op de omvang van de resten 
van de gerooide bomen hiervoor wel degelijk een stedenbouwkundige vergunning 
(thans: omgevlngsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen) vereist was 
(stuk 43 van onderkaft 1 van het strafdossier), wat dus Impliceert dat de verbalisant 
heeft vastgesteld dat de bewuste bomen op een hoogte van één meter boven het 
maaiveld een stamomtrek van één meter hebben. 

Dit laatste blijkt overigens ook uit een foto in het strafdossier waarop de resten te 
zien zijn van afgezaagde bomen, waarbij het duidelijk is dat het hier gaat om 
volgroeide hoogstammige bomen die, gelet op de doorgezaagde gedeelten van de 
stam die op de bewuste foto kunnen worden waargenomen, onmiskenbaar bomen 
waren die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van 
één meter hadden (foto 22 in stuk 49 van onderkaft 1 van het strafdossier ). 

5.3 Ook de verzwarende omstandigheid, bepaald In artikel 6.2.1, tweede lid, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (zie vóór 1 maart 2018: art. 6.1.1, tweede lid, VCRO), Is bewezen In 
hoofde van de beide beklaagden. De beide beklaagden moeten worden beschouwd als 
personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, 
verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of 
verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of als personen die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep. 

De tweede beklaagde . waarvan de eerste beklaagde de 
afgevaardigd bestuurder is, is immers professioneel actief in de onroerendgoedsector, onder 
meer als aannemer (zie onder meer de activiteit als "algemene bouwonderneming" in de 
statuten van de tweede beklaagde, onderkaft 4 van het strafdossier) . Bovendien blijkt uit de 
verklaringen van de eerste beklaagde dat hij zich volledig vereenzelvigt met de tweede 
beklaagde en haar activiteiten, en zelf opmerkte dat hij "(z)ijn beroep uit(oefent) onder vorm 
van de vennootschap" (stuk 29 van onderkaft 1 van het strafdossier). 

6. 
Volgens de tweede beklaagde kan er bij toepassing van artikel 5 
Strafwetboek geen sprake zijn van een gecumuleerde bestraffing van de natuurlijke persoon 
(zijnde de eerste beklaagde) en de rechtspersoon (zijnde de tweede beklaagde). 
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Tot en met 29 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 fout 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 verantwoordelijk 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 o tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel2, § 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." 

Gezien de strafuitsluitende verschoningsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van 
artikel 5 Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is, doch wel 
nog gold op het ogenblik van de feiten van de hoger bewezenverklaarde telastleggingen, 
past het hof, voor zover van toepassing, artikelS, tweede lid, (oud) Strafwetboek toe. 

De hoger bewezenverklaarde misdrijven hebben alle een intrinsiek verband met de 
verwezenlijking van het doel of de waarneming van de belangen van de tweede beklaagde 

. of werden minstens voor haar rekening gepleegd. 

Bovendien werden de hoger bewezenverklaarde misdrijven, die enkel een algemeen opzet 
vereisen, dit is het wetens en willens aannemen van een strafbare gedraging, ook 
daadwerkelijk wetens en willens gepleegd door de beide beklaagden, die zich niet louter 
schuldig hebben gemaakt aan een loutere nalatigheid. De beklaagden beseften als 
professionele aannemers, actief in de onroerendgoedsector, heel goed dat zij voor de 
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bewuste werken een voorafgaande vergunning nodig hadden of zich minstens dienden te 
schikken naar de voorwaarden van eerder verleende vergunningen, welke verplichting zij 
doelbewust naast zich neer hebben gelegd. De strafuitsluitende verschoningsgrond van 
artikel 5, tweede lid, (oud) Strafwetboek is dan ook niet van toepassing. 

Zo ook voert de eerste beklaagde ten onrechte aan dat hij door de overheid in een toestand 
van onoverkomelijke dwaling zou zijn gebracht. 

De hoger bewezenverklaarde misdrijven dienen bijgevolg alleszins te worden toegerekend 
aan de eerste beklaagde die de afgevaardigd bestuurder is van de tweede 
beklaagde en overigens zelf verklaarde dat hijzelf de opdracht had 
gegeven voor de werken, die hij ook zelf uitvoerde, op de gronden waarvah hij verklaarde 
dat de tweede beklaagde en hijzelf er eigenaar van waren (stuk 29 van 
onderkaft 1 van het strafdossier). 

Bovendien dienen alle hoger bewezenverklaarde misdrijven strafrechtelijk ook te worden 
toegerekend aan de tweede beklaagde In weerwil van wat door deze 
laatste wordt voorgehouden, volgt uit de dossiergegevens immers wel degelijk dat er binnen 
haar onderneming schromelijk onvoldoende aandacht was voor de naleving van de 
wettelijke en reglementaire bepalingen op het vlak van de ruimtelijke ordening. Dit klemt te 
meer daar de werken kaderden in een grootscheeps project van de tweede beklaagde op 
haar eigen terreinen of minstens op percelen waar zij en de met haar gelieerde personen de 
mede-eigenaars van waren, en die reeds vanaf 22 april 1993 hebben geleid tot controles 
waarbij zij op haar verplichtingen werd gewezen (zie onder meer stuk 3 van onderkaft 1 van 
het strafdossier}. 

Voor elk van de hoger bewezenverklaarde misdrijven is het dan ook bewezen dat er ook in 
hoofde van de tweede beklaagde sprake was van een schuldelement. De 
tweede beklaagde heeft de werken en handelingen, voorwerp van de 
telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.S, 8.1, 8.2, 8.3 en C, uitgevoerd terwijl ze heel goed 
besefte dat ze hierbij handelde hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
hetzij in strijd met een vergunning. De tweede beklaagde bekommerde 
zich duidelijk niet om de desbetreffende voorschriften en voerde op een eigengereide wljzé 
de werken ult. 

Het hof stelt dan ook vast dat de beklaagden rechtvaardiging, schuldontheffingen/of niet
toerekeningsvatbaarheid niet enigszin-s aannemelijk maken. 

7. 
De beklaagden stellen in ondergeschikte orde dat er sprake is van een overschrijding van de 
redelijke termijn waardoor volgens hen bij toepassing van artikel 21ter Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring zou 
dienen te worden uitgesproken. 
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In strafzaken heeft het vereiste van de redelijke termijn tot doel te vermijden dat de 
beklaagde al te lang in onzekerheid verkeert over de uitkomst van de strafvervolging. Een 
berechting binnen een redelijke termijn en "zonder onredelijke vertraging" houdt dan ook 
een fundamenteel recht in van de beklaagde (zie art. 6.1 EVRM, zijnde het Verdrag van 4 
november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; 
art. 14.3.c IVBPR, zijnde het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten}. 

Het aanvangspunt voor de berekening van de redelij ke termijn zoals bedoeld in artikel 6.1 
EVRM is het tijdstip waarop een persoon het voorwerp uitmaakt van een beschuldiging, dit is 
vanaf het ogenblik dat hij In verdenking is gesteld of door kennisname van enige andere 
daad van het opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek onder de dreiging van een 
strafvervolging leeft, waardoor hij verplicht is bepaalde maatregelen te nemen om zich te 
verdedigen tegen die beschuldiging. Indien een strafvervolging tegen een beklaagde 
meerdere gedurende een zekere tijdsperiode gepleegde misdrijven tot voorwerp heeft, 
waarvan moet worden aangenomen dat ze werden gepleegd met eenzelfde misdadig opzet, 
vangt de redelijke termijn aan op het ogenblik waarop de beklaagde voor één of meerdere 
van die misdrijven wordt beschuldigd. Artikel 6.1 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, verzet er zich immers tegen dat bij voortgezette 
misdrijven de redelijke termijn voor het geheel van de vervolgde misdrijven slechts een 
aanvang neemt op het tijdstip waarop het laatste misdrijf wordt gepleegd of beëindigd. 

Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de beklaagden eerst naar aanleiding van de 
ondervraging van de eerste beklaagde als afgevaardigd bestuurder van de tweede beklaagde 
op 30 januari 2014 (stuk 28 van onderkaft 1 van het strafdossier) kunnen zijn verontrust 
door een dreigende strafvervolging. Er blijkt nergens uit- en het is ook niet aannemelijk -
dat de beklaagden reeds naar aanleiding van de vaststellingen van de groendienst van de 
stad op 22 april 2013 (stuk 3 van onderkaft 1 van het strafdossier) of naar aanleiding 
van de vaststellingen van 24 oktober 2013 (stuk 1 van onderkaft 1 van het strafdossier) 
reeds onder de dreiging van de strafvervolging zouden hebben geleefd. Wat die laatste 
vaststellingen betreft, werden de beklaagden bij schrijven van 17 december 2013 door de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur louter aangemaand om de vastgestelde inbreuken 
ongedaan te maken, waarbij louter werd meegedeeld dat, in zoverre dit niet zou gebeuren, 
een gerechtelijke vervolging zou kunnen worden ingesteld, maar zonder dat daarbij te 
kennen werd gegeven dat dit reeds het geval was (stukken 32 en 35 van onderkaft 1 van het 
strafdossier). In dat schrijven werd aan de beklaagden een maand de tijd gegeven om hierop 
te reageren. 

Dat er pas In juli 2017 werd overgegaan tot dagvaarding van de beklaagden voor de 
correctionele rechtbank, kan in de gegeven omstandigheden geenszins als onredelijk worden 
beschouwd. Na de ondervraging van 30 januari 2014 werd in september 2014 andermaal de 
gelegenheid geboden aan de beklaagden om de toestand te regulariseren, waarbij hen toen 
opnieuw werd meegedeeld dat zij anders een gerechtelijke vervolging riskeerden (stukken 
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52 e.v. van onderkaft 1 van het strafdossier). Nadat was gebleken dat er effectief een 
regularisatievergunning was aangevraagd, werd in april 2015 echter vastgesteld dat de 
toestand op slechts enkele punten- doch nog geenszins volledig- was geregulariseerd (stuk 
62 van onderkaft 1 van het strafdossier), wat na een nieuwe controle op 16 februari 2016 
nog steeds het geval bleek te zijn (stuk 89 van onderkaft 1 van het strafdossier). Hierop werd 
er in juni 2016 een herstelvordering geformuleerd door de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur, die werd overgemaakt aan de (toenmalige) Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid, die bij beslissing van 20 oktober 2016 een positief advies over deze 
herstelvordering verleende. 

Nadat de beklaagden bij gerechtsdeurwaardersexploten van 11 en 12 juli 2017 voor de 
correctionele rechtbank waren gedagvaard, verzocht de raadsman van de (toentertijd nog 
beide) beklaagden dat op de rechtszitting van 5 september 2017 niet alleen een lasthebber 
ad hoc over de tweede beklaagde zou worden aangesteld maar ook dat een 
conclusiekalender zou worden vastgelegd (zie stuk 7 van onder kaft 7 van het strafdossier 
met betrekking tot de procedure in eerste aanleg), waarop de eerste rechter is ingegaan. De 
zaak werd vervolgens behandeld op de rechtszitting van 5 december 2017, waarna het thans 
beroepen vonnis van 6 februari 2018 werd gewezen. 

Vervolgens werden de beklaagden opgeroepen voor dit hof op de rechtszitting van 7 
september 2018. Hoewel het openbaar ministerie op die laatste rechtszitting uitdrukkelijk te 
kennen heeft gegeven geen conclusietermijnen te willen, heeft de raadsman van de eerste 
beklaagde verzocht om conclusietermijnen op te leggen, waarop het hof is ingegaan door 
aan de beklaagden één conclusietermijn toe te kennen en de rechtsdag vast te stellen op 
vrijdag 15 februari 2019. 

Evenwel blijkt geen van de beklaagden voor die rechtszitting een conclusie te hebben 
neergelegd ter griffie. De raadsman van de eerste beklaagde deelde in dit verband mee dat 
er op 7 september 2018 een regularisatieaanvraag werd ingediend, en verzocht om de 
behandeling van de zaak uit te stellen (zie stuk 6 van de procedurekaft van het hof), waarop 
het hof is ingegaan. 

Uiteindelijk hebben de beklaagden pas op 10 oktober 2019, respectievelijk op 16 oktober 
2019, conclusies neergelegd ter griffie. 

In het licht van al deze gegevens is er van een overschrijding van de redelijke termijn geen 
sprake. De duurtijd van het vooronderzoek is immers voornamelijk een gevolg van de 
omstandigheid dat aan de beklaagden de gelegenheid werd geboden om de toestand te 
regulariseren, waarna slechts na verloop van enige tijd is gebleken dat zij slechts ten dele 
hierop zijn ingegaan. 

Ook wat de duurtijd van de behandeling van de zaak ten gronde voor de rechter betreft, 
kunnen de beklaagden niet worden gevolgd in hun standpunt dat er sprake zou zijn van een 
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overschrijding van de redelijke termijn. Uit het hierboven weergegeven procedureverloop 
blijkt immers dat de zaak zowel in eerste aanleg door de correctionele rechtbank als in hoger 
beroep door het hof zonder onverantwoorde vertraging werd behandeld. Ook de 
omstandigheid dat, op verzoek van de beklaagden of minstens een van hen, bij toepassing 
van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen werden bepaald, leverde geen onredelijke vertraging van het 
procedureverloop op, daar er naar aanleiding van dit verzoek een redelijke- dat wil zeggen: 
voldoende ruime- termijn om conclusies te nemen werd vastgelegd. 

Bovendien kunnen de beklaagden zich evenmin beroepen op de omstandigheid dat de 
behandeling van de zaak in hoger beroep, die aanvankelijk was bepaald voor de rechtszitting 
van 15 februari 2019, op hun eigen verzoek werd uitgesteld door het hof, te meer daar zij dit 
verzoek tot uitstel hebben geformuleerd omdat zij zelf pas op 7 september 2018, zijnde de 
datum van de inleidingszitting voor het hof, een aanvraag tot regularisatievergunning 
hadden ingediend. 

Het verweer van de eerste beklaagde dat het t ijdsverloop "geheel te wijten (is) aan de 
houding van de gerechtelijke overheid", is dan ook onjuist, daar dit tijdsverloop grotendeels 
een gevolg is van de eigen houding van de beklaagden ten aanzien van de administratieve 
procedures. Het hof merkt hierbij op dat bij de beoordeling van de redelijkheid van de 
termijn van de strafvervolging geenszins het gedrag van de beklaagden in rekening wordt 
gebracht in zoverre dit betrekking heeft op de aanwending van proceduremiddelen die 
voortvloeien uit een wettige uitoefening van het recht van verdediging- zoals het verzoek 
tot het formuleren van conclusietermijnen of het instellen van rechtsmiddelen. Daarentegen 
zijn de beklaagden er wel degelijk zelf verantwoordelijk voor dat het vooronderzoek enige
overigens geenszins onredelijk lange - tijd is blijven aanslepen omdat zij geen duidelijkheid 
hebben verschaft aan de administratieve instanties over hun uiteindelijke intenties wat de 
(volledige) regularisatie van de toestand betreft, zoals zij er ook voor verantwoordelij k zijn 
dat de behandeling ten gronde voor het hof werd uitgesteld ingevolge hun eigen verzoek, en 
dit omdat zij pas op 7 september 2018 een regu larisatievergunning hadden aangevraagd. 

In de voormelde omstandigheden is er van een overschrijding van de redelijke termijn geen 
sprake. 

8. 
8.1 De misdrijven die het voorwerp vormen van de bewezenverklaarde telastleggingen A.l, 
A.2, A.3, A.4, A.S, 8.1, 8.2, 8.3, C en D zijn in hoofde van de eerste beklaagde de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet, zodat er slechts 
één straf moet worden uitgesproken (art. 65, eerste lid, Sw.). 

De eerste beklaagde verzoekt het hof in ondergeschikte orde om hem de gunst van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen. 
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Het hof gaat niet In op dit verzoek, daar het toekennen van een proeftermijn aan de eerste 
beklaagde door het opschorten van de uitspraak van de veroordeling een onvoldoende 
krachtig signaal zou inhouden voor de eerste beklaagde, die slechts door de hierna bepaalde 
straf tot het besef zal worden gebracht dat zijn handelswijze onaanvaardbaar was en dat hij 
zich strikt dient te houden aan de voorschriften die de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw betreffen. De omstandigheid dat de eerste beklaagde naar eigen zeggen de 
beste intenties had om "in communicatie met de overheidsdiensten" van een voormalige 
gemeentelijke stortplaats een bos te maken, waarbij hij ook wijst op de omstandigheid dat 
hij zelfs een bijenkorf heeft geplaatst, doet hieraan geen afbreuk. 

Bovendien blijkt nergens uit dat de hierna bepaalde bestraffing nadelig zou ziin voor de 
reclassering en resocialisatie van de eerste beklaagde. De eerste beklaagde 
stelt weliswaar dat hij als zakenman "de wereld rondreist'' en dat een strafblad "een ernstige 
hinderpaal vormt, ook voor mogelijke toekomstige professionele benoemingen", maar deze 
bewering wordt niet in het minst op enigerlei wijze geconcretiseerd of aannemelijk gemaakt. 
Het hof stelt vast dat de eerste beklaagde thans een 58-jarige man is die afgevaardigd 
bestuurder is van een familievennootschap, en in het verleden overigens al meermaals werd 
veroordeeld door de politierechtbank voor verkeersgerelateerde misdrijven. 

De hierna bepaalde geldboete houdt rekening met de aard en de omvang van de gepleegde 
misdrijven, waarbij ten gunste van de eerste beklaagde ook in rekening wordt gebracht dat 
bepaalde misdrijven werden geregulariseerd. Het hof volgt de beklaagde echter niet in zijn 
verweer in zoverre hij gewaagt van een "al bij al toch beperkte ernst van de ten laste gelegde 
misdrijven". 

De hierna bepaalde effectieve geldboete, die, in weerwil van het verweer van de eerste 
beklaagde, geenszins als onevenredig kan worden beschouwd, is naar het oordeel van het 
hof bovendien absoluut noodzakelijk om de eerste beklaagde te weerhouden van recidive, 
en om hem ertoe aan te zetten zich in de toekomst strikt te houden aan de voorschriften die 
betrekking hebben op de ruimtelijke ordening. Om diezelfde reden kan er aan d ie geldboete 
dan ook niet, geheel noch gedeeltelijk, de gunst van het uitstel van de tenuitvoerlegging 
worden gekoppeld, daar hierdoor afbreuk zou worden gedaan aan de voormelde doelstelling 
die het hof met het opleggen van de geldboete mede beoogt. 

De bewezenverklaarde misdrijven werden gepleegd na 31 december 2011 maar vóór 1 
januari 2017, zodat de geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 opdeciemen moet worden 
verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende 
effectieve vervangende straf te voorzien mocht de geldboete niet worden betaald door de 
eerste beklaagde. 
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8.2 De misdrijven die het voorwerp vormen van de bewezenverklaarde telastleggingen A.1, 
A.2, A.3, A.4, A.S, 8.1, 8.2, 8.3, C en D zijn in hoofde van de tweede beklaagde 

de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet, 
zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken (art. 65, eerste lid, Sw.). 

Ook de tweede beklaagde verzoekt het hof in ondergeschikte orde om haar de gunst van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen. 

Het hof gaat echter ook niet in op het desbetreffende verzoek van de tweede beklaagde, 
daar het toekennen van een proeftermijn aan de tweede beklaagde door 
het opschorten van de uitspraak van de veroordeling een onvoldoende krachtig signaal zou 
inhouden voor de tweede beklaagde, die slechts door de hierna bepaalde straf tot het besef 
zal worden gebracht dat haar handelswijze onaanvaardbaar was en dat zij zich strikt dient te 
houden aan de voorschriften die de ruimtelijke ordening en de stedenbouw betreffen. 

Bovendien blijkt nergens uit dat de hierna bepaalde bestraffing nadelig zou zijn voor de 
reclassering en resocialisatie van de tweede beklaagde die dit overigens 
ook niet voorhoudt. 

De hierna bepaalde geldboete houdt rekening met de aard en de omvang van de gepleegde 
misdrijven, waarbij ten gunste van de tweede beklaagde ook in rekening wordt gebracht dat 
bepaalde misdrijven werden geregulariseerd. Voorts houdt het hof ook rekening met de 
klaarblijkelijke financiële draagkracht van de tweede beklaagde, die als naamloze 
vennootschap een geplaatst kapitaal heeft van 8.392.600,- EUR (onderkaft 4 van het 
strafdossier) en blijkens de gegevens van de administratie van de patrimoniumdocumentatie 
eigenares is van vele onroerende goederen (zie onderkaft 2 van het strafdossier). 

De hierna bepaalde effectieve geldboete Is naar het oordeel van het hof bovendien absoluut 
noodzakelijk om de tweede beklaagde te weerhouden van recidive en om haar ertoe aan te 
zetten zich in de toekomst strikt te houden aan de voorschriften die betrekking hebben op 
de ruimtelijke ordening. Om diezelfde reden kan er aan die geldboete dan ook niet, geheel 
noch gedeeltelijk, de gunst van het uitstel van de tenuitvoerlegging worden gekoppeld, daar 
hierdoor afbreuk zou worden gedaan aan de voormelde doelstelling die het hof met het 
opleggen van de geldboete mede beoogt. 

Aan het bovenstaande wordt geen afbreuk gedaan door de uiteenzetting van de tweede 
beklaagde dat hij op eigen initiatief, op eigen kosten en zonder enige subsidie, In het kader 
van het landinrichtingsproject " bossen", Is overgegaan tot 
bebossing van de bewuste percelen. 

De bewezenverklaarde misdrijven werden gepleegd na 31 december 2011 maar vóór 1 
januari 2017, zodat de geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 opdeciemen moet worden 
verhoogd. · 

r--PAGE 01-00001517884-0034-0044-01-01-~ 

L 
~~ 
~ _j 



Hof van beroep Gent · tiende kamer- 2018/NT/392- p. 35 

9. 
De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezenverklaarde telastleggingen, die hen 
gemeen zijn. Aan de telastlegging B.4, waarvoor de beklaagden door de eerste rechter 
werden vrjgesproken, zijn er geen afzonderlijke kosten verbonden. 

De beklaagden dienen, als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf, elk ook te 
worden verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25,- EUR 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 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, dient thans 
vermeerderd te worden met 70 opdeciemen tot telkens 200,- EUR, en dit ongeacht de 
datum van de bewezenverklaarde feiten. 

Tevens zijn de beklaagden elk gehouden tot: 

10. 

de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure, die thans, 
na indexat ie, 54,76 EUR bedraagt (zie art. 91 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
("Tarief Strafzaken" ), zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 
november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/6 van 24 juni 2019, 85 15 
juli 2019), alsook 
tot de bijdrage aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die 
thans 20,- EUR bedraagt (art. 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrat ingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand). 

10.1 De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur leidde een herstelvordering in bij het 
parket, waarvoor de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (thans: Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering) op 20 oktober 2016 een positief advies verleende. 

Deze herstelvordering strekt ertoe om op de percelen, gelegen aan de 
kadastraal gekend als 

te 

het herstel in de oorspronkelijke staat te bevelen, namelijk het verwijderen van de 
poort en het herstellen van de gracht ter hoogte van de poort door het verwijderen 
van de buizen van het terrein en. herstellen van de taluds; 
bouw- of aanpasslngswerken te bevelen, meer bepaald : 

- het wijzigen van de afsluiting met Ursusdraad van 2 meter hoogte naar een 
omheining van maximaal 1,5 meter hoogte met maaswijdte minimaal 15 op 
10 cm, vastgehecht aan houten weidepalen conform de voorwaarde van het 
agentschap Natuur en Bos (ANB); 
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het uitvoeren van de bijzondere voorwaarde van de vergunning van 19 
december 2013 voor het verplaatsen van de niet-geklasseerde waterloop 
(o.a. de afsluiting op 5 meter van de oever plaatsen, het aanleggen van de 
oever op 217b met een helling tussen 8/4-12/4). 

Tevens vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur dat aan elke veroordeelde 
een dwangsom zou worden opgelegd wanneer binnen de toegestane uitvoeringstermijn dit 
herstel niet zou zijn uitgevoerd. 

Artikel 6.1.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat sinds 1 maart 2018 artikel 6.1.41 van 
diezelfde codex heet opgeheven, luidt als volgt: 

11Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde 
overheid, een meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te 
voeren en/of de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige 
gebruik te staken. Dat gebeurt, met inachtneming van de volgende rangorde: 
1 o als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 
ordening, het betalen van een meerwaarde; 
r als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering 
van bouw- of aanpassingswerken; 
3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 
Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschillende 
herstelmaatregelen gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in 
het eerste lid. Het bevolen herstel dekt steeds de volledige illegaliteit ter plaatse, ook 
al werd die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die 
niet bij de rechter aanhangig zijn." 

Deze bepaling moet worden gelezen in de context van artikel159 Grondwet, dat stelt dat de 
rechter geen gevolg mag geven aan bestuurshandelingen die niet met de wetten 
overeenstemmen. De rechter dient de herstelvordering op haar externe en interne 
wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet, dan wel of ze op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust. Meer bepaald dient het hof na te gaan of 
de beslissing van het bestuur om het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, 
respectievelijk bouw- of aanpassingswerken te vorderen, uitsluitend met het oog op de 
goede ruimtelijke ordening is genomen. Het hof beoordeelt niet de opportuniteit van de 
gevorderde maatregel. 

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ruimtelijke ordening door 
het misdrijf is geschaad, waarbij de maatregel ertoe strekt deze plaatselijke ordening te 
herstellen. Een niet-regulariseerbare overtreding van de bestemmingsvoorschriften 
impliceert dan ook niet dat het herstel in de oorspronkelijke toestand steeds moet worden 
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bevolen, daar steeds de impact van de constructie op de plaatselijke ordening moet worden 
nagegaan. 

Overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM moet de rechter nagaan of de 
vordering van de stedenbouwkundig inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te 
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Hij moet de 
vordering die gebaseerd is op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op 
een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg 
laten. 

De rangorde van de te bevelen herstelmaatregelen in artikel 6.3.1, § 1, eerste lid, 1°, 2° en 
3°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening toont aan dat de omvang van de schade aan de 
plaatselijke ruimtelijke ordening, nog meer dan de overtreding zelf, bepalend is voor de 
keuze van de herstelmaatregeL 

In beide gevallen blijft de evenredigheids- en redelijkheidstaets onverminderd van 
toepassing: het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde 
aantasting van de ruimtelijke ordening en de maatregel moet redelijk blijven in vergelijking 
tot de last die dit voor de betrokkenen meebrengt. De concrete vaststelling dat de gevolgen 
van het misdrijf kennelijk niet verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening volstaat 
om het eventueel te bevelen herstel naar recht te verantwoorden. 

Zoals hoger reeds opgemerkt, staat het bovendien hoe dan ook niet aan het hof om de 
opportuniteit van de herstelvordering te beoordelen. 

Het hof volgt de beklaagden niet in hun standpunt dat de herstelvordering kennelijk 
onredelijk zou zijn. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur heeft niet zonder meer op alle niet
geregulariseerde punten het herstel in de oorspronkelijke staat bevolen, maar heeft zich met 
betrekking tot bepaalde punten beperkt tot het vorderen van bouw- of aanpassingswerken. 

Terecht wordt in de herstelvordering gesteld dat het gevorderde herstel in de 
oorspronkelijke staat - zijnde dus het verwijderen van de poort en het herstellen van de 
gracht ter hoogte van de poort door het verwijderen van de buizen van het terrein en 
herstellen van de taluds - noodzakelijk is voor de goede ruimtelijke ordening, die door 
bouw- of aanpassingswerken of door het betalen van een meerwardesom niet afdoende 
wordt gevrijwaard. 

Ten onrechte stellen de beklaagden dat dit herstel slechts een beperkt voordeel zou 
opleveren voor de goede ruimtelijke ordening in vergelijking met het nadeel dat hen door 
een bevolen herstel zou worden berokkend. De bewering van de beklaagden dat het 
verwijderen van de poort en het herstellen van de gracht en de taluds een risico zou doen 
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ontstaan op beschadiging van het wortelgestel van de aangeplante bomen als de bestaande 
circulatieweg zou worden gebruikt door zware machines die nodig zijn voor het onderhoud 
van het bos, is louter speculatief en wordt door geen enkel objectief gegeven aannemelijk 
gemaakt. 

Zo ook is er geen sprake van kennelijke onredelijkheid wat de gevorderde bouw- of 
aanpassingswerken betreft, met name wat de afsluiting in Ursusdraad betreft. Nog afgezien 
van de vaststelling dat de beklaagden in dit verband niet pertinent verwijzen naar artikel 5-
20 Vrijstell ingsbesluit (zie hoger, punt 2-b van randnr. 5.2), wordt niet in het minst 
aannemelijk gemaakt waarom deze herstelmaatregel onredelijk, laat staan kennelijk 
onredelijk zou zijn. Dit klemt te meer daar het gaat om een weideafslu it ing, bestaande uit 
houten palen en gaas in metaaldraad ("Ursusdraad"), welke gemakkelijk kunnen worden 
ingekort. 

Wat de herstelmaatregelen met betrekking tot de bijzondere voorwaarden van de 
vergunning van 19 december 2013 betreft, stelt de tweede beklaagde niet pertinent dat zij 
in de desbetreffende incriminatieperiode geen misdrijf zou hebben gepleegd (zie hoger), 
terwijl voorts ten onrechte wordt gesteld dat de desbetreffende maatregel "tergend en 
nutteloos" zou zijn. Uit de loutere omstandigheid dat de beklaagden van oordeel zijn dat in 
het inrichtingsplan " bossen" langs de perceelsgrens "op termijn" 
een wandel- en ruiterpad is voorzien, dat de gracht ook kan worden onderhouden vanop de 
straatkant en dat het respecteren van een vrije strook van 5 meter een trekpleister zou 
inhouden voor sluikafval, kan geenszins worden afgeleid dat het gevorderde herstel op dit 
punt kennelijk onredelijk zou zijn. 

Hetzelfde geldt voor de beweringen van de beklaagden omtrent het gevorderde herstel van 
de taluds van de gracht, waaromtrent zij stellen dat het compleet zinloos zou zijn om de 
oevers ervan minder steil in te richten, daar er volgens hen geen enkele zekerheid is dat er 
zich op vlakkere taluds waardevolle natte vegetatie zou ontwikkelen, en dat een vlakker 
talud slechts zou leiden tot woekerend onkruid en sluikstorten. Deze speculatieve 
beweringen tonen geenszins aan dat het gevorderde herstel kennelijk onredelijk zou zijn. 

Het hof voegt daaraan toe dat ook uit de besl issing van het college van burgemeester en 
schepenen van de stad van 21 februari 2019 en de beslissing van de deputatie van 18 
juli 2019, waarbij de aanvraag van de beklaagden voor een regulariserende 
omgevingsvergunning werd geweigerd, kan worden afgeleid dat de gevorderde 
herstelmaatregelen geenszins onredelijk, laat staan kennelijk onredelijk zijn, maar 
integendeel wel degelijk noodzakelijk z.ijn voor de vrijwaring van de plaatselijke ruimtelijke 
ordening. Aldus werd gesteld dat: 

gelet op de verleende bebossingsvergunning, het plaatsen van een draad van twee 
meter hoog in strijd is met de bosdoelstellingen (o.a. migratie), waarbij er absoluut 
geen extra migratiebarrières gewenst zijn; 
de poort het landschapsbeeld verstoort; 
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·~ .~~~--------------------------------------------------

de herprofilering van de grachten leidt tot kwaliteltsverlies en de steilere hellingen 
afbreuk doen aan het ecologisch functioneren; 
de voorgestelde omheining een extra barrière inhoudt voor fauna en flora, en dat het 
onderhoud van de gracht een vrije strook van 5 meter vereist; 
de wederrechtelijk uitgevoerde werken indruisen tegen de principes van een goede 
ruimtel ijke ordening (zie de weergave van de welgeringsbeslissing van het college 
van burgemeester en schepenen op p. 6 van de beslissing van de deputatie van 18 
juli 2019, stuk 19 van de door de raadsman van de eerste beklaagde neergelegde 
stukkenbundel). 

Deze argumentatie van het college van burgemeester en schepenen werd bij beslissing van 
18 juli 2019 bevestigd door de deputatie, die daarenboven onder meer ook erop wees dat: 

de grachtoversteek niet enkel werd verbreed maar ook werd verlegd (namelijk 3 à 4 
meter zuidelijker), en de poorttoegang niet kan worden toegestaan gezien de 
ontwikkeling van de " bossen" en het omvormen van de 

tot een fietspad, waarbij de nieuwe toegang zelfs overbodig is daar het 
terrein voldoende bereikbaar is door gebruik te maken van de centrale dreef en de 
erbij horende vertakkingen; 
een omheining van twee meter in plaats van de toegestane anderhalve meter een 
zeer grote barrière betekent voor migrerende dieren (waaronder niet enkel reeën 
maar ook andere dieren, zoals vossen, egels en marters); 
het oprichten van constructies in de 5-meterzone aan de gracht niet kan worden 
geduld, daar die vrije zone het onderhoud gemakkelijker maakt, terwijl het 
onderhoud van de gracht vanop het openbaar domein een gevaarlijk precedent zou 
scheppen (pp. 10-11 van de beslissing van de deputatie van 18 juli 2019, stuk 19 van 
de door de raadsman van de eerste beklaagde neergelegde stukken bundel). 

In het licht van al deze gegevens is het hof van oordeel dat de plaatselijke ruimtelijke 
ordening wel degelijk werd geschaad door de in hoofde van de beklaagden 
bewezenverklaarde misdrijven waarop de herstelvordering is gebaseerd, en dat de 
gevorderde herstelmaatregelen noodzakelijk zijn om deze plaatselijke ordening te 
herstellen. De herstelvordering werd in al zijn onderdelen uitsluitend met het oog op de 
goede ruimtelijke ordening genomen, is geenszins gebaseerd op motieven die vreemd zijn 
aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die 
kennelijk onredelijk is, en leidt er niet toe dat een herstel zou worden opgelegd dat 
onevenredige lasten voor de beklaagden tot gevolg zou hebben. 

De herstelvordering is dan ook gegrond zoals hierna bepaald. 

10.2 Gelet op de aard en de omvang van het bevolen herstel, dient aan de beklaagden voor 
het uitvoeren van de herstelmaatregelen een termijn te worden toegekend zoa ls hierna 
nader bepaald (art. 6.3.1, §4 VCRO). 
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De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert de niet-nakoming van het bevel tot het 
uitvoeren van aanpassingswerken te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom van 
150,- EUR per dag vertraging ten aanzien van elke veroordeelde. 

De gegevens van het dossier tonen aan dat de vrees bestaat dat de beklaagden niet zonder 
enig drukkingsmiddel tot de uitvoering van de herstelmaatregelen zullen overgaan. In die 
omstandigheden is het opleggen van een dwangsom aangewezen om de beklaagden tot het 
uitvoeren ervan aan te sporen. 

De lange tijd sinds welke de beklaagden al konden overgaan tot het uitvoeren van 
aanpassingswerken en de termijn welke hen thans 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 veroordeelden pas de dwangsom 
zullen kunnen verbeuren. 

Overeenkomstig artikel 6.3.4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt het hof dat als de 
plaats niet binnen de hierna gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld of als de 
bouw- of aanpassingswerken niet binnen die termijn worden uitgevoerd, de steden
bouwkundige inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen 
voorzien in de plaats en op kosten van de veroordeelde beklaagden. 

11. 
De eerste rechter besliste terecht om de burgerlijke belangen ambtshalve aan te houden bij 
toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. Derhalve 
wordt de beslissing op burgerrechtelijk vlak bevestigd. 

OP DEZE GRONDEN, 
het hof, recht doende op tegenspraak, 

Gelet op de hoger aangehaalde bepalingen, met inbegrip van de in de telastleggingen 
vermelde artikelen, alsook op: 

- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- de artikelen 5, 38, 39, 40, 41, 50, 65 en 66 Strafwetboek, 
- artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 

strafrechtelijke geldboeten, 
- artikel 2 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro, 
- artikel 5 van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de 

invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving, 
- artikel 4 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 
- de artikelen 162, 190, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering, 
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Verklaart de hoger beroepen tegen het vonnis van 6 februari 2018 van de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent ontvankelijk; 

Stelt vast dat de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
ingevolge het door de grievenformulieren in hoger beroep op deze punten niet bestreden 
vonnis van 6 februari 2018 definitief werden vrijgesproken van het misdrijf, voorwerp van de 
telastlegging 8.4; 

En opnieuw ten gronde beslissend binnen de grenzen van de aangetekende hoger beroepen 
en de aangevoerde grieven: 

Op strafgebled 

Verklaart de telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.S, B.l, 8.2, 8.3, C en D bewezen in hoofde 
van de eerste beklaagde en in hoofde van de tweede beklaagde 

Veroordeelt de eerste beklaagde uit hoofde van de bewezenverklaarde 
telastleggingen A.l, A.2, A.3, A.4, A.S, 8.1, 8.2, 8.3, C en D samen tot een geldboete van 
2.500,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 15.000,- EUR; 

Zegt dat bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn de aan de eerste beklaagde 
opgelegde geldboete vervangen zal kunnen worden door een vervangende 

gevangenisstraf van drie maanden; 

Veroordeelt de tweede beklaagde uit hoofde van de bewezenverklaarde 
telastleggingen A.l, A.2, A.3, A.4, A.5, B.l, 8.2, 8.3, C en D samen tot een geldboete van 
3.500,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 21.000,- EUR; 

Legt de eerste beklaagdE en de tweede beklaagde elk de 
verplicht ing op een bedrag van 25,- EUR, vermeerderd met 70 opdeciemen en aldus 
gebracht op telkens 200,- EUR te betalen als bijdrage tot de financiering van het fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

Legt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde elk de 
verplichting op een bedrag van 54,76 EUR te betalen als vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop van de strafprocedure; 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
elk tot een bijdrage van 20,- EUR ten behoeve van het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbij stand; 
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Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
hoofdelijk tot de kosten gevallen in eerste aanleg aan de zijde van het openbaar ministerie, 
begroot op 298,92 EUR, en veroordeelt hen tevens hoofdelijk tot de kosten gevallen in hoger 
beroep aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 213,32 EUR; 

Wat het gevorderde herstel betreft 

Beveelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde om op 
vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur over te gaan tot het herstel op 
de percelen, gelegen aan de kadastraal gekend als 

met name door : 

het herstel in de oorspronkelijke staat, bestaande in het verwijderen van de poort en 
het herstellen van de gracht ter hoogte van de poort door het verwijderen van de 
buizen van het terrein en het herstellen van de taluds; 
het uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken, meer bepaald : 

het wijzigen van de afsluiting met Ursusdraad van 2 meter hoogte naar een 
omheining van maximaal 1,5 meter hoogte met maaswijdte minimaal 15 op 
10 cm, vastgehecht aan houten weidepalen conform de voorwaarde van het 
agentschap Natuur en Bos (ANB); 

- het uitvoeren van de bijzondere voorwaarde van de vergunning van 19 
december 2013 voor het verplaatsen van de niet-geklasseerde waterloop 
(o.a. de afsluiting op 5 meter van de oever plaatsen, het aanleggen van de 
oever op met een helling tussen 8/4-12/4); 

En dit binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag waarop dit arrest in 
kracht van gewijsde zal treden; 

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door de 
eerste beklaagde een dwangsom zal worden verbeurd van 150,- euro per dag 
vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 
zes maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal zijn getreden, met 
een maximum van 250.000,- EUR aan te verbeuren dwangsommen; 

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door de 
tweede beklaagde een dwangsom zal worden verbeurd van 150,- euro 
per dag vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de 
termijn van zes maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal zijn 
getreden, met een maximum van 250.000,- EUR aan te verbeuren dwangsommen; 

Zegt voor recht dat als de plaats niet binnen de voormelde termijn in de vorige staat wordt 
hersteld of als de bouw- of aanpassingswerken niet binnen die termijn worden uitgevoerd, 
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de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan 
kunnen voorzien in de plaats en op kosten van de veroordeelde beklaagden; 

Op burgerrechtelijk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre de eventuele burgerlijke belangen daarin 
ambtshalve werden aangehouden overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 
Dagv. 

Dagv. 

+10%: 

Totaal : 

€ 298,92 

€ 63,00 
€ 9,00 . 

€ 70,00 
€ 25,87 
€ 26,06 

€ 193,93 
€ 19,39 

€ 213,32 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, en de 
raadsheren en en in openbare rechtszitting van 29 
november 2019 uit~esoroken door raadsheer - wnd. kamervoorzitter in 
aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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