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1. 

OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

1. geboren te op 

2. 

4. 

TENLASTELEGGING 

ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

⇒ Ter terechtzitting van 08 juni 2020 in oersoon aanwezig, bijgestaan 
door m, advocaat tt 

ingeschreven te 
Belgische nationaliteit 

, geboren te op 
van 

⇒ Ter terechtzitting van 08 Juni 2020 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat te 

ondernemingsnummer 
gevestigd te 

Ingeschreven onder het 
met maatschappelijke zetel 

⇒ Ter terechtzitting van 08 juni 2020 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat te 

ingeschreven te 
nat ionaliteit 

geboren te op 
van Belgische 

⇒ Ter terechtzitting van 08 juni 2020 vertegenwoordigd door mr. 
advocaotte 

De eerste, de tweede. de derde en de vierde 

Om het wanbedrij f 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, 
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A. 

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° VCRO (het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, hètzij 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 

op het perceel gelegen te 

eigendom van 
en 

samenwonende te 

te op 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

geboren te op beiden 
bij akte verleden voor notaris 

meer bepaald In strijd met de stedenbouwkundige vergunning dd. 16.07.2012, het maaiveld 
over een grotere oppervlakte dan enkel ter hoogte van de woning te hebben gewijzigd, door 
het terrein te nivelleren, waardoor het bodem reliëf aantoonbaar werd verstoord; 

Î( in de periode van 01.09.2016 tot 23.09.2016 (st. 3-4, 20, 62, 64-
66, 114-117, 123-124) 

Wat de derde en de vierde betreft 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 de derde als zaakvoerder van de vierde, die op haar beurt als doel 
heeft het beheer van onroerende goederen (zie doel vennootschap); 

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

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtb~nk. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar de 
onroerende goederen zijn gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 8 juni 2020. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 
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3. 

3.1 

1. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Overzicht van de feiten 

4eblad ;j_ 

De bestuurssecretaris Ruimtelijke Ordening van de stad maakte 
op 15 november 2016 een pv op met betrekking tot een inbreuk ruimtelijke ordening op het 
adres ten laste van 

De bestuurssecretaris had op 23 september 2016 vastgesteld dat het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk werd gewijzigd in strijd met de vergunning van 16 juli 2012. 
Overeenkomstig de vergunning mocht het maaiveld enkel ter hoogte van de woning worden 
verhoogd. In werkelijkheid werd een groter dan toegestane oppervlakte van het terrein 
verhoogd. Eerste en tweede beklaagde zijn de eigenaars van het perceel. Het bouwbedrijf 

had de werken uitgevoerd. 

De woning is gelegen binnen 50 meter woongebied. Het overige deel van het perceel is 
gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het goed is gelegen in een gebied 
overstroombaar vanuit waterloop in een effectief overstromingsgevoelig gebied. In januari 
2011 en in maart 2012 werd reeds een vergunning geweigerd door het college voor het 
oprichten van een ééngezlnswoning op dit plaats wegens strijdigheid met de watertoets en 
onverenigbaarheid met de plaatselijke ordening. Uiteindelijk werd op 16 juli 2012 wel een 
vergunning verleend mits een aantal uitdrukkelijke voorwaarden zoals: de vloerpas van de 
woning diende minstens 30 cm boven de gehouden te worden; het deel 
van het perceel dat gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied mocht niet 
worden vertuind. 

De vaststellingen werden door verder toegelicht in zijn brief van 21 
februari 2017 aan het parket. Tijdens het bezoek ter plaatse op 23 september 2016 had hij 
vastgesteld dat de woning effectief zoals vergund 35 cm boven de pas van de voorliggende 
weg lag. Het maaiveld sloot aan op de vloerpas van de woning en het maaiveld helde licht af 
naar de perceelsgrenzen toe. De feitelijke toestand in 2012 werd door de architect opgetekend 
op de bouwplannen horende bij de stedenbouwkundige vergunning. Tussen het maaiveld in 
2012 en de vloerpas van de woning bestond een niveauverschil tot meer dan 1 meter. De 
vergunning stond een reliëfwijziging toe ter hoogte van de woning zelf. Overeenkomstig de 
bouwplannen werd de reliëfwijziging opgevangen met een talud tot aan het oorspronkelijke 
maaiveld. Tijdens het plaatsbezoek op 23 september 2016 werd vastgesteld dat het maalveld 
werd opgehoogd tot aan de vloerpas van de woning. Het maaiveld helde slechts licht af 
richting de perceelsgrenzen. Een talud naar het oorspronkelijke maaiveld ontbrak. 

2. 
Eerste beklaagde verklaarde bij verhoor op 14 december 2016 d?t hij 
noch zijn vrouw iets te maken hadden met de inbreuk. Ze hadden de woning eind oktober 
2015 gekocht en het terrein was toen al in de staat zoals op heden. Ze hadden zelf geen 
wijzigingen aangebracht in het reliëf en waren ook niet op de hoogte van deze 
stedenbouwkundige inbreuken. Ze hadden de woning gekocht van De 
woning was toen in staat van ruwbouw. Ze hadden zelf de afwerking gedaan. De tuin wou hij 
gewoon klaarmaken om in te zaaien met gras. 
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Hij had zeker geen verhogingen van grond gedaan. Tweede beklaagde was 
aanwezig bij het verhoor en bevestigde deze verklaring. Eerste en tweede beklaagde lieten 
foto's voegen van de woning van (volgens eigen verklar ing) maart 2015, september 2015, 
februari en juli 2016. 

Vierde beklaagde, verklaarde op 10 januari 2017 dat hij de 
zaakvoerder was van en gespecialiseerd was in vastgoed. De woninl? werd door 
hen eeolaatst tot de winddichte fase. Nadien wer,d er verkocht aan het koppel 

in 2015. De grond van het maaiveld lag gelijk met de betonplaat van het terras. Er 
werden door hen geen wijzigingen aangebracht na oplevering. 

3. 
Door werd de notariële verkooosakte van 29 oktober 2015 en 
briefwisseling tussen en het echtpaar gevoegd. Uit de 
akte blijkt dat er bij de verkoop van de woning 20.000 euro geblokkeerd werd bij de notaris in 
afwachting van het uitvoeren van een aantal resterende werken, namelijk het nivelleren van 
het volledige terrein en van teelaarde voorzien; het voorzien van twee extra ramen op de 
bovenverdieping en het uitvoeren van de verdere afwerking van de ruwbouw: resterende 
metsel- en voegwerken. Dit bedrag zou pas door de notaris worden vrijgegeven wanneer hij 
een schriftelijke bevestiging kreeg van de koper dat de werken werden uitgevoerd. 
In een brief van vierde beklaagde aan eerste en tweede beklaagde van 22 juni 2016 werd er 
aangedrongen op de betaling van 20.000 euro omdat alle werken werden uitgevoerd. 
In een brief van eerste en tweede beklaagde aan vierde beklaagde van 1 juli 2016 staat dat zij 
de 20.000 euro nog niet konden vrijgeven omdat enkel de twee ramen werden geplaatst, maar 
het terrein nog niet werd genivelleerd en van teelaarde voorzien en de ruwbouw nog niet 
werd afgewerkt. 

4. 
Eerste en tweede beklaagde werden bij brief aangemaand om de reliëfwljzlging ongedaan te 
maken. 
Op 12 Januari 2017 reageerden eerste en tweede beklaagde per brief. Ze menen dat het reliëf 
niet aanmerkelijk werd gewijzigd. De aannemer had bij de werken In september 2016 zelfs 
geen teelaarde aangevoerd om rondom de woning in de vergunde bouwzone het niveau op 
peil te brengen: hiervoor had hij waarschijnlijk grond gebruikt uit het agrarisch gebied. Ze 
hadden de woning te goeder trouw gekocht. Mogelijks werd het reliëf reeds gewijzigd voor de 
aankoop. In september 2016 zijn over de hele oppervlakte enkel het onkruid verwijderd en 
plaatselijk kleine oneffenheden (putten en bulten) weggewerkt met als doel een vellige 
toestand te creëren voor de kinderen; daardoor is een bruine vlakte ipv een groen terrein 
ontstaan. Dit Impliceert niet dat het terrein werd opgehoogd. Door het loswoelen kwam het 
hele terrein tijdelijk iets hoger te liggen had in een aanget ekend schrijven 
gemeld dat er geen grond werd aangevoerd. Architect stelde dat in de periode dat hij 
toezicht deed op de bouw van de woning er geen grond werd aangevoerd. Nu alle partijen 
verklaren dat er geen grondaanvoer gebeurd is, verklaarden eerste en tweede beklaagde niet 
te zullen overgaan tot regularisatieaanvraag of het afvoeren van grond. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen • afdeling Dendermonde - 6eblad /~ 

s. 
Het college van de burgemeester en schepenen van de stad vordert het herstel, met 
name het uitvoeren van aanpassingswerken waardoor het reliëf van de bodem in 
overeenstemming wordt gebracht met de stedenbouwkundige vergunning van 16 juli 2012 en 
dit binnen een termijn van zes maanden en mits een dwangsom van 50 euro per dag 
vertraging in geval van niet tijdige uitvoering. De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering 
verleende positief advies op 20 april 2018. In. het advies wordt er melding van gemaakt dat 
eerste en tweede beklaagde de intentie hadden om de gedempte gracht vrijwillig te herstellen. 

6. 
Blijkens stukken gevoegd in de stukkenbundel bij de conclusie van 
werd er in juni 2019 opdracht gegeven tot het afgraven van de tuin en het afvoeren van grond 
en stenen (150m3

) in opdracht van Uit de weegbonnen blijkt er 
effectief 231.460 kg gemengd puin en grond te zijn afgevoerd. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het aanmerkelijk wijzigen 
van het reliëf van de bodem door het maaiveld over een grotere oppervlakte dan enkel ter 
hoogte van de woning te hebben gewijzigd dóor het terrein te nivelleren in de periode van 1 
tot 23 september 2016. . 
De derde en vierde beklaagde moeten zich bovendien verantwoorden voor de verzwarende 
omstandigheid dat zij handelden als vastgoedmakelaars. 

2. 
Beklaagden vragen allen de vrijspraak. 
Eerste en tweede beklaagde stellen dat er na hun aankoop nooit grond werd aangevoerd en 
het uitvlakken van de oneffenheden voor de veiligheid van hun kinderen eenvoudige 
onderhoudswerken waren die niet vergunningsplichtig waren. Dat het maaiveld steeds gelijk 
gebleven Is, zou volgens hen kunnen worden afgeleid door de foto's waarop de collector 
zichtbaar is die even hoog zit als het maaiveld. De profieidoorsnede Is verkeerd. Om hun 
bereidwilligheid en goodwill te tonen, zijn ze akkoord gegaan met een gedeeltelijke vrijwiillge 
afgraving van hun terrein. Ondergeschikt verzoeken zij de vrijspraak op grond van 
onoverwinnelijke dwaling. Ze kenden of konden het ongeoorloofd karakter van de vermeende 
handelingen niet kennen en vertrouwden op de deskundigheid van derde en vierde beklaagde. 

Derde beklaagde, , voert aan dat de .verd opgericht op 26 oktober 
1988 door de familie voor de verhuur van onroerende goederen. De familie 

had daarnaast nog een ander bedrijf: met ais doel het 
oprichten van onroerende goederen. Oo 1 januari 2017 werden alle aandelen van de 

door de familie verkocht waardoor de huidige aandeelhouders en 
bestuurders vreemd zijn aan de hele zaak. Een veroordeling van zou dus bijzonder 
onrechtvaardig zijn. Vierde beklaagde, was ten tijde van de feiten 
gedelegeerd bestuurder van en de feitelijke uitvoerder van de werkzaamheden op 
het terrein. 
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heeft in 2019 als natuurlijke persoon grond afgegraven om de inbreuk 
recht te zetteA. De zelf heeft nooit bouwverrichtingen uitgevoerd. 
vraagt de rechtbank om toepassing te maken van de decumulregel en enkel vierde beklaagde 
te veroordelen. 

Vierde beklaagde stelt dat het proflelplan totaal onjuist is en dat dit 
blijkt uit de positie van de collector van . Deze collector is Ingetekend boven het 
maaiveld hetgeen nooit het geval is geweest. Na vijf jaar zijn er ook nog nooit problemen 
geweest met de waterhuishouding. Indien het terrein 1 meter zou worden afgegraven, zou het 
perceel een spaarbekken vormen voor de omliggende percelen. Intussen werd er grond 
afgegraven en zou het terrein volgens de opmetingen door landmeter ,p heden 
2 centimeter lager liggen dan in 2000. 

3. 

Artikel 6.1.5 VCRO bepaalde ten tijde van de feiten en artikel 6.2.4 VCRO bepaalt op heden dat 
de verbalisanten ruimtelijke ordening misdrijven zoals omschreven in de VCRO kunnen 
vaststellen en hiervan een proces-verbaal opmaken. De processen-verbaal waarin deze 
misdrijven worden vastgesteld, gelè:len tot bewijs van het tegendeel. In het proces-verbaal van 
15 november 2016 staat dat de verbalisant vaststelt dat er een groter dan toegestane 
oppervlakte van het terrein werd verhoogd. De bijlagen bij het proces-verbaal bevatten een 
profieldoorsnede van het terrein dat bij de vergunningsaanvraag werd ingediend en een aantal 
foto's. Op de foto's is een mooie vlakke aardeoppervlakte te zien als tuin waarop nog gras 
moet komen. Voor de rechtbank staat het vast dat eerste en tweede beklaagde opdracht 
hebben gegeven aan derde en vierde beklaagde om het reliëf aanmerkelijk te wijzigen en dat 
deze werken in september 2016 effectief werden uitgevoerd. Dit blijkt uit de volgende 
elementen samen en In hun onderling verband: 

De visuele vaststellingen van de stedenbouwkundig ambtenaar op 23 september 2016 
die ondersteund worden met foto's, met name het effen gemaakte terrein, de 
aansluiting van het maaiveld met de woning, het ont breken van een talud en de lichte 
helling naar de perceelsgrenzen toe. 
De toestand ter plaatse op 23 september 2016 die in het geheel niet overeenstemt 
met het profiel plan van de vergunde toestand bij vergunning van 16 juli 2012. 
De clausule in de notariële akte waarbij overeengekomen werd dat derde beklaagde 
zou instaan voor de nivellering van het volledige terrein en het voorzien van teelaarde 
en de brief van 1 juli 2016 van eerste en tweede beklaagde aan vierde beklaagde . 
waarbij werd aangedrongen om tot deze werken over te gaan. 
Bij het verhoor van eerste en tweede beklaagde In december 2016 maakten zij vreemd 
genoeg geen enkele melding van de clausule in de notariële akte en de werken die 

had uitgevoerd in september 2016. 
Het gegeven dat vierde beklaagde in juli 2019 met toestemming van eerste en tweede 
beklaagde overging tot het afgraven van het terrein .. Eerste beklaagde verklaarde ter 
zitting dat deze werken drie dagen in beslag hadden genomen en er ongeveer twintig 
vrachtwagens aarde hadden afgevoerd. 
De verklaring van eerste en tweede beklaagde in de brief van 12 Juli 2017 dat de 
aannemer bij de werken In september 2016 zelfs geen teelaarde had aangevoerd om 
rondom de woning in de vergunde bouwzonde het niveau op peil te brengen : hiervoor 
had hij waarschijnlijk grond gebruikt uit het agrarisch gebied. 
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De verklaring van eerste beklaagde dat hij zijn tuin wou klaarmaken om gras in te 
zaaien, dat de putten en bulten effen werden gelegd voor de veiligheid van de 
kinderen. 

Het verweer dat de collector van niet juist zou getekend zijn op het prof ielplan en dat 
daarom het volledige profielplan onjuist zou zijn, doet de rechtbank niet twijfelen aan het feit 
dat het reliëf van het terrein aanmerkelijk werd gewijzigd. Het is bovendien niet uit te sluiten 
dat het bovengronds getekend gedeelte een hekken betreft. De mogelljks verkeerde tekening 
van de collector doet bovendien geen afbreuk aan de niveauverschillen achteraan de woning 
zoals getekend op het profielplan en waarbij duidelijk een talud staat getekend en er een 
niveauverschil Is tot 99 cm tussen de vloerpas van de woning en het bestaand terrein. 

Het terrein ligt grotendeels in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met name landschappelijk 
waardevol agrárisch gebied. Het goed is gelegen in een gebied overstroombaar vanuit 
waterloop In een effectief overstromingsgevoelig gebied. In de vergunning van 2012 voor het 
bouwen van een ééngezinswonlng werd uitdrukkelijk opgenomen dat het deel gelegen in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied niet mocht vertuind worden. De bij de wet vereiste 
omvang van de reliëfwijziging betreft geen louter kwantitatief criterium en heeft geen 
betrekking op een welbepaalde of bepaalbare hoogte, diepte, oppervlakte, dikte of aanvoer 
van materie, vanaf waar het misdrijf zou zijn aangetoond. De omvang van de wijziging moet 
worden beoordeeld rekening houdend met de Impact van de werken op het gebied. De 
wetsbepaling is van toepassing wanneer de bestaande toestand zodanig werd gewijzigd dat 
daaruit aanzienlijke en blijvende schade voortvloeit voor het milieu en· de aard en de functie 
van de grond daardoor wordt gewijzigd. De aard en functie van het terrein dient geenszins 
enkel of determinerend te worden beoordeeld volgens de bestemming die stedenbouwkundig 
aan het terrein werd gegeven. 

Uit de verklaringen en stukken in het strafdossier blijkt afdoende dat de aanvoer van de aarde 
gebeurde om het perceel te nivelleren, geschikt te maken als tuin en effen en veilig te maken 
voor de spelende kinderen. Op sommige foto's in het st rafdossier is duidelijk te zien dat er 
putten waren die met water gevuld stonden. Het perceel, dat voor het grootste deel in 
effectief overstromingsgevoelig gebied ligt, had aldus voor de werken duidelijk een 
waterbergend karakter en was kennelijk belangrijk voor de waterhuishouding ter plaatse. Dit 
blijkt des te meer uit het uitdrukkelijk verbod tot vertuining dat werd opgenomen in de 
vergunning voor het bouwen van de woning. Dit waterbergend karakter van het perceel 
betreft mede de aard en functie van het terrein, en moet dus bij de beoordeling of voor de 
ophoging een stedenbouwkundige vergunning vereist is mede In aanmerking worden 
genomen. Dat er tot op heden geen problemen zouden zijn met de waterhuishouding, is voor 
de beoordeling van geen belang. 

Bovendien blijkt uit de herstelvordering en het advies van de Hoge Raad voor 
Handhavingsuitvoering dat er tevens een gracht werd gedempt. Het spreekt voor zich dat de 
aard en functie van de grond op die plaats ernstig werd gewijzigd. 

Het waterbergend karakter werd door de ophogingen weggenomen, minstens aanzienlijk 
verminderd. Water dat na de ophogingen niet meer op de grond kan aanwezig blijven zal 
sowieso nu meer en anders afvloeien, wat een wijziging van de waterhuishouding meebrengt. 
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De aard en functie van het terrein werd in die omstandigheden dermate gewijzigd dat sprake 
is van een aanzienlijke en blijvende schade. voor het milieu, zodat sprake is van een 
aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem die· vergunningspllchtig is. 
Eerste en tweede beklaagde kunnen niet ernstig voorhouden dat zij niet wisten of konden 
weten dat de werken mogelijks vergunningsplichtig waren. In de verkoopakte is duidelijk 
opgenomen dat het gebied in ruimtelijk kwetsbaar effectief overstromingsgevoelig gebied ligt, 
waardoor extra waakzaamheid geboden was bij eender welke werken. Het is evident niet 
om.dat beklaagden van mening waren dat de werken niet vergunningsplichtig waren, dat · 
sprake is van onoverkomelijke dwaling. Beklaagden namen zelf het risico zonder 
stedenbouwkundige vergunning de ophoging en nivellering te doen, terwijl zij vooraf konden 
informeren of de werken niet vergunningspllchtig waren. Dat zij dit niet deden is enkel aan hun 
eigen toedoen te wijten. 

Derde en vierde beklaagde wisten gelet op de moeilijk verkregen vergunning voor het bouwen 
van de woning dat er 'overstromingsvrij' moest gebouwd worden en vertuining niet was 
toegelaten om de natuurlijke vallei te behouden. 
Beklaagden hebben zich hier allen niets van aangetrokken en het terrein effen gelegd en 
opgehoogd zodat het geschikt zou zijn om gras in te zaaien en dienst kon doen voor de 
kinderen om op te spelen. 

Derde beklaagde handelde door het toedoen van vierde beklaagde die gedelegeerd 
bestuurder was en de beslissingsmacht had. was de eigenaar en kwam in de 
verkoopakte overeen met de kopers dat het terrein zou worden genivelleerd en èr teelaarde 
zou worden aangevoerd. Het blijkt dat binnen derde beklaagde het uitvoeren van de 
handelingen zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning een bèwuste keuze was 
om de waarde van haar eigendom te vrijwaren en de wensen van de kopers tegemoet te 
komen. Er is sprake van een eigen fout van de rechtspersoon. Aldus rekent de rechtbank de 
bewezen tenlastelegging ook derde beklaagde toe. 
Vierde beklaagde handelde wetens en willens, dit is bewust en vrijwillig. Indien het 
schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is het wetens en willens aannemen 
van een strafbare gedraging, mag de rechter het bestaan van dit opzet afleiden uit het door de 
dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden toegerekend, 
zoals in casu, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt; vierde 
beklaagde maakt dit laatste niet enigszins aannemelijk, zodat de rechtbank de 
strafuitsluitingsgrond van het oude artikel 5, tweede lid Strafwetboek niet toepast. 

De overdracht van alle aandelen van na de bewezen feiten wordt niet geacht een 
ontbinding zonder vereffening uit te maken, omdat de rechtspersoonlijkheid of het juridisch 
bestaan van de overgedragen vennootschap hierdoor niet beînvloed worden. Ook na de 
overdracht van de aandelen kan men de strafvordering dus gewoon verder instellen en 
uitoefenen tegen de vennootschap in kwestie. Bij de overdracht van alle aandelen gaan niet 
alleen de positieve aspecten van naam en faam over. Dit Is een bewuste keuze van de nieuwe 
aandeelhouders. Indien zij van alle aspecten uit het verleden van een vennootschap willen 
gespaard blijven, moeten zij maar een nieuwe vennootschap oprichten. De wetgever heeft een 
duidelijke keuze gemaakt voor het bestaan van een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van een vennootschap, los van de Identiteit van de aandeelhouders en de bestuurders. 
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Nieuwe aandeelhouders kunnen zich eventueel contractueel Indekken voor eventuele schade 
die zij zouden oplopen naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling van de 
vennootschap voor feiten uit het verleden, maar zij kunnen geen einde stellen aan de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid nu deze enkel door ontbinding kan worden 
verwezenlijkt. 

De schuld van eerste, tweede, derde en vierde beklaagde aan de feiten van de enige 
tenlastelegging is voor de rechtbank bewezen. 

4. 
Ook de verzwarende omstandigheid van artikel 6.1.1, tweede lid, VCRO (huidig artikel 6.2.1, 
tweede lid VCRO) Is bewezen voor derde en vierde beklaagde. 

Met de personele verzwarende omstandigheid van artikel 6.1.1, tweede lid, VCRO worden alle 
personen bedoeld die een beroep of een bedrijvigheid uitoefenen dat In verband staat met het 
bouwwezen in de ruimste betekenis van het woord. 

Het maatschappelijk doel van de derde beklaagde Is onder meer het beheren van onroerende 
goederen. Deze activiteiten staan ontegensprekelijk in verband met het bouwwezen en 
brengen derhalve mee dat derde en vierde beklaagde als personen moeten worden aanzien op 
wie artikel 6.1.1, tweede lid, VCRO van toepassing Is. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van eerste, 
tweede en vierde beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinstoestand 
en arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagden handelden louter in hun eigen belang in strijd met de regels van de ruimtelijke 
ordening, die in het belang zijn van eenieder, zowel huidige als toekomstige generaties. 
Beklaagden hadden geen aandacht voor de gevolgen die een wijziging van een waterbergend 
perceel door het uitvoeren van grondwerken met zich mee kan brengen, in het bijzonder in 
effectief overstromingsgevoelig gebied. 

Gelet op de aard en ernst van de feiten zijn er geen redenen om eerste en tweede beklaagde 
de in onde·rgeschikte orde gevraagde gunst van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling te verlenen. De op te leggen geldboete, zoals hierna bepaald, is ook niet van aard 
enige sociale reclassering van beklaagden In het gedrang te brengen of op onevenredige wijze 
de sociale declassering van de beklaagden te bewerkstelligen. 
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G~let op de totale overdracht van aandelen na de feiten, Is de rechtbank van oordeel dat aan 
derde beklaagde de gunst van de opschorting kan worden toegekend. Derde beklaagde heeft 
nog een blanco strafverleden en komt voor deze gunst in aanmerking. 

Aan eerste, tweede en vierde beklaagde moet het besef worden bijgebracht dat de naleving 
van de regels ter bescherming van de ruimtelijke ordening en het leefmilieu, waartoe de 
ruimtelijke ordening behoort, ernstig moeten worden genomen en strikt moeten worden 
nageleefd en dat handelen in louter eigenbelang, zonder respect voor de regels die ln de 
sámenleving voor eenieder gelden niet toelaatbaar is. In het voordeel van beklaagden houdt 
de rechtbank er rekening mee dat er al bijna vier jaar Is verstreken sinds de feiten. 

De hierna voor eerste, tweede en vierde beklaagde opgelegde geldboeten zijn van aard hen dit 
besef bij te brengen en hen ervan te weerhouden nog gelijkaardige feiten te plegen. 

In het voordeel van eerste en tweede beklaagde houdt de rechtbank rekening met het feit dat 
zij nog steeds een blanco strafrechtelijk verleden hebben. · 

Nu de feiten werden gepleegd voor 1 januari 2017 moeten de geldboeten telkens met 50 
opdeciemen worden vermeerderd. 

Aan eerste, tweede en vierde beklaagde kan gewoon uitstel worden verleend voor de termijn 
en In de mate zoals hierna bepaald. Zij verkeren immers in de voorwaarden daartoe. 

4, HERSTEL 

1. 
Het college van de stad en het openbaar ministerie vorderen het herstel onder verbeurte 
van een dwangsom. Het gevorderde herstel omvat het uitvoeren van aanpassingswerken, 
namelijk het niveau van het maaiveld van het goed in overeenstemming brengen met de 
stedenbouwkundige vergunning met ref. door: 

2. 

De overtollige_ hoeveelheid grond af te graven; 
De grond af te voeren van het terrein; 
De gedempte gracht te herstellen naar de oorspronkelijke staat; 
Het residentieel karakter van dat deel van het terrein gelegen in landschappelljk 
waardevol agrarisch gebied ongedaan maken door het terrein in te richten conform de 
voor het gebied geldende bestemmingsvoorschriften. 

Anders dan beklaagden aanvoeren Is niet aangetoond dat de gevorderde herstelmaatregel 
geheel werd uitgevoerd door de voorlegging van weegbonnen. Er Is geen proces-verbaal 
overeenkomstig artikel 6.3.6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat vaststelt dat de 
herstelmaatregel werd uitgevoerd zodat niet kan gesteld worden ·dat de herstelvordering 
zonder voorwerp is. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen• afdeling Dendermonde - . 12e blad //, 

3. 
De herstelvordering is voldoende gemotiveerd in functie van een goede ruimtelijke ordening. 
De herstelvordering wijst onder meer op de ligging in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, de verstoring van de waterhuishouding In effectief overstromingsgevoelig gebied, het 
verlies van natuurl ijk bergend vermogen van neerslag, de functiewijziging van landbouwgebied 
naar residentiële tuin die niet In overeenstemming kan gebracht worden met de bestemming 
van agrarisch gebied. 

De herstelvordering is intern en extern wettig. De herstelvordering is tevens proportioneel en 
dus niet onredelijk, zoals aangevoerd door beklaagden. Overigens voerden zij zelf feitelijk al 
grotendeels het herstel uit, ai werd dit nog niet conform het vermelde decreet vastgesteld. 
Anders dan beklaagden stellen is de herstelvordering voor de rechtbank wel degelijk 
voldoende duidelijk en moet er effectief worden teruggegrepen naar de plannen van de 
vergunde toestand. Indien de plannen van de werken die werden vergund niet 
overeenstemmen met de werkelijkheid of een situatie beogen die niet wenselijk is, dan moet 
er een nieuwe vergunning worden aangevraagd. 

Terecht wordt de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing 
van beklaagden om effectief tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagden reeds konden overgaan tot het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand en de ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt 
verleend, brengen mee dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste 
alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de beklaagden pas de 
dwangsom zal kunnen verbeuren. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door beklaagden gepleegde misdrij f mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 Juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 66; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. l; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake Justitie 
(B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art: 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting); 

. Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel). 
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BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten ;i;imlPt1 var 
en 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 3.000,00 
EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van 1.800.00 euro. zijnde 300,00 euro verhoogd met 50 opdeciemen (x 6} van 
de opgelegde geldboete voor een periode van drie Jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenfsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge _heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

öe rechtbank: 

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

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

1 
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2. 

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

* * * 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

toepassing makend van artikel 65, lid l van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 3.000,00 
EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van 1.800,00 euro, zijnde 300,00 euro verhoogd met 50 opdeciemen (x 6) van 
de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Biidragen - vergoeding 

De rechtbank: 

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

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 
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3. 

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

De rechtbank: 

verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van derde beklaagde 

gedurende een proeftermijn van 3 jaar. 

Blidrage -vergoeding 

De rechtbank: 

4. 

legt derde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d' lld van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken; 

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

.. * .. 

De rechtbank: 

verklaart vierde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt vierde beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 12.000,00 
EURO, zijnde een geldboete van 2,000,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens vierde 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 
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verleent vierde beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van 9.000,00 euro, zi!nde 1.500,00 euro verhoogd met 50 opdeciemen (x 6) 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst vierde beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen • vergoeding 

De rechtbank: 

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

legt vierde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2<1e lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 

strafzaken; 

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

• • * 

De rechtbank veroordeelt eerste, tweede, derde en vierde beklaagde hoofdelijk tot de 
gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 340,37 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

beveelt en 
over te eaan tot het volledig herstel van het terrein eeleeen te 

kadastràal gekend als door het 
uitvoeren van aanpassingswerken, nameUik het niveau van het maaiveld van het goed 
in overeenstemming te brengen met de stedenbouwkundige vergunning met ref. 

door; 
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o De overtollige hoeveelheid grond af te graven: 
o De grond af te voeren van het terrein: 
o De gedempte gracht te herstellen naar de oorspronkelijke staat: 
o Het residentieel karakter van dat deel van het terrein gelegen in 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied ongedaan maken door het terrein 
in te richten conform de voor het gebied geldende bestemmingsvoorschriften. 
dit binnen een termijn van TIEN MAANDEN nadat het vonnis In kracht van 
gewijsde zal zijn getreden; 

zegt voor recht dat op vordering van de burgemeester van de stad door elke 
veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van 50 euro per dag vertraging in 
de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van tien 
maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn getreden, met 
een maximum van 25.000 euro aan te verbeuren dwangsommen per veroordeelde; 

machtigt, voor het geval dat het herstel niet binnen de gestelde termijn wordt 
uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de stad 
overeenkomstig artikel 6.4.3, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tot ambtshalve 
uitvoering ervan. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De recht bank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 Juni 1935. 

Dit vonnis is In openbare terecht zitting uitgesproken op ZEVEN SEPTEM BER TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdéllng Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

, recht er, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid var 
M~i!st_and llaJ"I erittier 

Eerste substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift afg_eleve_rd 
a a n het Openbaar Min1stene. 

Dendermonde, de O ~ S~P. 2020 
De griffier-hoofd ·,aR eR , 
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