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Not,nr. DE.66.LE.008768/ 14/ GESW4 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

3. nr. 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

De eerste, de tweede en de derde 

A. 

op 

op 

(RRN 

op 

(RRN 

(RRN 

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, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald 
bij artikel 4.2.1.4° 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 functie van het terrein wijzigt) te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of in stand gehouden, 
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op het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als 

geboren te 
geboren te 

op 
eigendom van 

en van 
op beiden wonende te 

te 
bij aankoopakte van 9 februari 1998 verleden door notaris 

en verkregen door vererving uit de nalatenschap van 
overleden op 

meer bepaald door het laaggelegen deel van de weide te hebben opgehoogd waarbij een 
poel/meander van de niet-geklasseerde waterloop nr. gedeeltelijk werd gedempt, 

te op een niet nader te bepalen datum In de periode van 1 oktober 
2014 tot 10 oktober 2014 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° en al. 2 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

De derde 

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 bouwwerken. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 4 februari 2019 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank SPREEKT eerste beklaagde VRIJ voor de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging en stelt haar buiten zake zonder kosten. 

2. 

De rechtbank SPREEKT tweede beklaagde VRIJ voor de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging en stelt hem buiten zake zonder kosten. 
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3. 

De rechtbank SPREEKT derde beklaagde VRIJ voor de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging en stelt hem buiten zake zonder kosten. 

Kosten 

De rechtbank legt de kosten van huidige procedure, thans begroot op 311,06 euro ten laste 
van de Belgische Staat. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank wijst de herstelvordering af." 

1.2 Tegen dit vonnis werd door het openbaar ministerie op 15 februari 2019 hoger beroep 
ingesteld tegen." alle beschikkingen op straf gebied". 

Er werd door het openbaar ministerie op 15 februari 2019 eveneens een verzoekschrift in de 
zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend op de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. 

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

De conclusietermijnen blijken te zijn nageleefd. 

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

- het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door 

- de beklaagden 
meester 

- de beklaagde 
kantoor te 

en 
advocaat met kantoor te 

bijgestaan door meester 

advocaat-generaal; 

vertegenwoordigd door 

advocaat met 

2.1 De verklaring van hoger beroep tegen het vonnis van 4 februari 2019 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werd tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 
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Het grievenformulier dat de grieven bevat die tegen het vonnis worden ingebracht, werd 
eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grief tegen het vonnis wordt ingebracht, namelijk op strafgebied 
met betrekking tot de schuld. Het openbaar ministerie verduidelijkt hierbij dat het de 
vrijspraak van de beklaagden betwist. 

2.3 Het hoger beroep van het openbaar ministerie is ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek 
van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van het hoger beroep en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 

3. De eerste rechter vatte de feiten oordeelkundig samen als volgt: 

"Op 10 oktober 2014 ontvangt de dienst stedenbouw van de Stad een 
schrifteliike klacht m.b.t. het demoen van een waterpoel op een perceel gekend als 

Bij plaatsbezoek stelt de gemachtigd 
ambtenaar vast dat de foto's in de klacht overeenstemmen met de realiteit op het terrein. Op 
het terrein blijkt een ,grote hoeveelheid aarde te zijn gestort aan de rand van de poel. De 
overtreding lijkt zich echter voor te doen op perceel Dit perceel is gelegen in agrarisch 
gebied. De (deels) gedempte poel betreft een meander van de niet-geklasseerde waterloop 
nr. Het deels dempen van de poel - een aanmerkelijke reliëfwijziging - komt niet in 
aanmerking voor regularisatie. 

Het terrein is eigendom 
zoon. 

en Tweede beklaagde is hun 

Volgens is de gedempte poel gelegen op zijn eigendom (gelegen 
sinds 1994, doch gebeurden de werken vanop de weide van 

De grond werd geleverd door Volgens hem werd de grond 
deels in de poel gestort als demoina. 
De percelen gekend als zijn eigendom van 
Volgens landmeter zou de poel gelegen zijn op hun eigendom. Een 
herstelvordering werd ingeleid. Het bestuur vordert het volgende herstel. 

Herstel in de oorspronkelijke toestand. 
Binnen een termijn van drie maanden. 
Met machtiging aan het bestuur om ambtshalve in herstel te voorzien. 
Onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per veroordeelde per dag vertraging in 
geval van niet-uitvoering binnen de gestelde termijn. 
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De herstelvordering kreeg het positief advies van het Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 
op 21 mei 2015. 

Derde beklaagde verklaart in verhoor dat het is mogelijk dat dat hij aanvularond heeft 
geleverd bij tweede beklaagde. Deze bewerkte de gronden van zijn vader Ze leveren 
dit gratis op hun vraag. Hij levert enkel grond. 

Tweede beklaagde verklaart in verhoor dat derde beklaagde toegestaan heeft om grond te 
storten voor de poel. De poel is nooit gedempt geweest. De poel is nooit groter geweest dan 
op de foto's. Het was nooit zijn bedoeling om de poel te dempen. Derde beklaagde heeft de 
grond open gereden. Valk voor de poel lag een greppel en hij wilde de sporen van de tractor 
opvullen. Het was nooit zijn bedoel om de poel te dempen." 

4. De eerste rechter sprak de beklaagden vrij voor de telastlegging op grond van de volgende 
overwegingen: 

"Uit de vaststellingen van de verbalisanten blijkt dat inderdaad een deel van een weide met 
aarde werd opgevuld. Een stedenbouwkundige vergunning is vereist, wil men 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 functie van het terrein wijzigt 

De VCRO legt geen een kwantitatief criterium op waaraan rellëfwijzigingen worden 
beoordeeld (de vaak gehanteerde '50 cm-norm' was bedoeld als toelichting bij het KB van 16 
december 1971). Of een reliëfwijziging aanmerkelijk is of niet, en dus vergunningsplichtig of 
niet, moet worden beoordeeld in het licht van de aard en functie van het terrein. 

Niet de omvang van de hoogte- of dieptewijziging op zich, maar wel de invloed van de 
wijziging op de bestemming, het feitelijk gebruik of het uitzicht van het terrein is 
determinerend voor de vereiste. van een voorafgaande vergunning. Bij de beoordeling of er 
sprake is van aanmerkelijke reliëfwijziging moet de toestand na de werken vergeleken 
worden met de toestand voor de uitvoering ervan, niet met toestanden die zich eventueel nog 
eerder zouden hebben voorgedaan. In de praktijk worden de mathematische en de niet
mathematische benadering gecombineerd: de impact op de aard en de functie van het terrein 
wordt immers mede bepaald door de hoegrootheid van de niveauwijziging. 

Uit het strafdossier kan niet worden besloten tot een aanmerkelijke reliëfwijziging. Er werd 
slechts een kleine hoeveelheid aarde aangevoerd (noch de oppervlakte van het aangevulde 
terrein noch de opvulhoogte werd nagegaan), duidelijk ter aanvulling van de bodem tot op de 
hoogte van het maaiveld tot aan de oever dan een poel. Uit de bij het strafdossier gevoegde 
foto's blijkt niet dat de poel deels werd gedempt. Het past om beklaagden vrij te spreken van 
het hen ten laste gelegde feit." 

Het hof treedt deze overwegingen bij en maakt ze tot de zijne. Volledigheidshalve voegt het 
hof eraan toe dat er geen stukken (zoals bijvoorbeeld foto's) voorliggen waaruit de omvang 
van de poel blijkt voor en na de beweerde demping. Ook uit de foto's die deel uitmaken van 
het strafdossier blijkt niet dat de poel werd gedempt (p. 5, 6, 10 en 11 strafdossier). Uit deze 
foto's blijkt enkel dat het water van de poel tot net tegen de nieuw aangevoerde aarde 
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loopt. Dit toont op zichzelf niet aan dat (een deel van) de aarde in de poel werd gestort en 
dat de poel oorspronkelijk doorliep onder de gestorte aarde. 

Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter om de beklaagden vrij te spreken. 

5. Het hof legt de kosten van de strafvordering in hoger beroep, aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot op 110,38 euro, te last van de Staat. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
191, 211 en 212 Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart het hoger beroep ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beslissingen; 

legt de kosten van de strafvordering in hoger beroep, aan de zijde van het openbaar 
ministerie begroot op 110,38 euro, te last van de Staat. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschrift akte HB OM: 
Dagv. 1 een 3e beklaagde: 

Dagv. 2e beklaagde: 

€ 18,00 
€ 3,00 

€ 52,95 
€ 36,43 

C 110,38 

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

en en in ooenbare rechtszitting van 30 oktober 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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