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In de zaak van het openbaar ministerie

tegen:

Wortegem-Petegem,
, geboren te op , wonende te

beklaagd van:

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,

op het perceel gelegen te , kadastraal gekend
als , eigendom van
geboren te op . en van , geboren te

, beiden wonende te ! ,

bouwwerken te hebben verricht zoais bepaald bij artikel 4 2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimteljjke Ordening:
a) het optrekken of plaatsen van een constructie
b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat

meer bepaaid zonder stedenbouwkundige vergunning

leen hok met een oppervlakte van 20 mJ te hebben opgericht
2.een veldweg over een aanzienlijke lengte te hebben verhard met bouwafval en grind

te i op nlet nader te bepalen data in de perlode van 01.02.2015
tot 28.06.2015

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 vemchtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep, namelijk als 
zaakvoerder van

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° en al. 2 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO).
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B.

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 
hetzij na verval, vemietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de vergunning,

hiema vermelde handeiingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4° van de Vlaamse Godex 
Ruimtelijke Ordening (het relief 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

meer bepaald

op het perceel gelegen te i , kadastraal gekend als afdeling
eigendom van geboren te op

,en van , geboren te , beiden
wonende te \1

een bestaande vijver aan de achterzijde te hebben verlengd

te ! i op niet nader te bepalen data in de periode van 01.02.2015
tot 28.06.2015

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

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1* en al. 2 van de Viaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO).

C.

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 
hetzij na verval, vemietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de vergunning, hiemavermelde handeiingen, zoals bepaald bij artikel 
4.2.1.8°, {het aanleggen of wijzigen recreatieve terreinen, zoals een golfterrein, een 
voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden

meer bepaald
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op het perceel gelegen te 5 kadastraal gekend als:
, eigendom van , geboren te c

, en van
wonende te

, geboren te op , beiden

de oevers van de veriengde vijver te hebben verstevigd met panelen van waterbestendig hout 
en vlechtmatten, een kweek- en visgedeelte te hebben afgescheiden door middel van houten 
waterbestendige schotten en de bodem deel te hebben afgedekt met plastic folie

te i op niet nader te bepalen data in de periode van 01.02.2015
tot 28.06.2015

met de omstandigheld dat het misdrijf gepleegd werd door instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefenlng 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 
zaakvoerder van

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

PROCEDURE

1. Tijdens de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal.

De rechtbank nam kennis van de processtukken.

De dagvaarding werd regelmatig betekend.

De dagvaarding werd op 19 September 2017 overgeschreven op het hypotheekkantoor te 
Oudenaarde. Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het 
voorwerp is van de telastleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven 
door de wetgeving inzake hypotheken.

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregister (art. 6.2.1 
VCRO).
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2. De beklaagde ward gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 17 
oktober2017.

3. De rechtbank nam kennis van:

- de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur;
- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door Evelyne Blommaert, 

gerechtelgk staglair bij het packet van de procureur des Koninga van Oost-Vlaanderen, bij beslissing dd. 28 
maart 2017 van de procureur-generaal bij het hoi van beroep te Gent, aangeduid om. met Ingang van 1 april 
2017, het ambt van openbaar. ministerie bij het parket van de procureur des Koninga bij de rechtbank van 
eerste aanleg van Oost-Vlaanderen geheel uit te oefenen;

- het verweer van de beklaagde, in persoon aanwezig ter terechtzitting, bijgestaan door 
meester T. -Wittebroodt, advocaat te Oudenaarde ;

- het positief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van de 
uitspraak van veroordeling.

STRAFRECHTELIJK

Felten

4. De beklaagde is eigenaar van een perceel en een landweg gelegen te 
gelegen aan de

Het perceel ligt volgens het gewestplan ' (K.B. 24 februari 1977) in vallei- of
brongebied. De landweg loopt op de grens tussen het vallei- of brongebied en het agrarisch 
landschappelijk waardevol gebied.

Volgens de biologische waarcteringskaart maakt het deel uit van een complex met biologisch 
minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen.

5. Op vraag van de gemeentelijke administratie stelde de lokale politie op 29 juni 2015 vast 
dat de landweg verhard was met grind en bouwmateriaal. Op het perceel was een houten 
tuinhuis van 20m2 opgericht. Een bestaande vijver was vergroot, de oevers waren verstevigd 
en de bodem was bedekt met een plastic folie.
Dit alles zonder stedenbouwkundige vergunning.
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6. De beklaagde verklaarde op 15 oktober 2015: "Vorig jaar (2014) ben ik bij weduwe l
7 geweest, gezien ik interesse had in het perceel aan de ; I e

Het betrof een perceel, die te bereiken is via een zijwegel van de ,
Kadastraal is deze gekend £ gelegen in \ i

Eind november van 2014 werd tussen mij en het compromis getekend. Uiteindetijk
werd de akte bij de notaris verleden rond apritvan 2015.

Toen ik het desbetreffende perceel aankocht, was de toestand er erg verwilderd. Er stond 
dear tevens een op invallen houten constructie van ca 2,5 op 3 meter groot.

Toen ik in het bezit kwam van het perceel, weren er twee vijvers. Het betrof een grote vijver 
aan de voorzijde en een kleiner exemplaar aan de achterzijde.

Rond februari en maart van 2014 ben ik begonnen met het opkuisen van de wildemis. We 
hebben er onder andere ijzeren pinnen in het water, die vermoedelijk de vijvers vroeger 
afbakenden, verwijderd.

Ik denk dat we ca aan 700 kg ijzer hebben weggebracht.

Eens dit was opgeruimd, hebben we de kleine vijver, die eerder het uitzicht had van een pool, 
en waar er praktisch geen water in stond, opgevuld. Deze vijver bevond zich op de plaats, 
waarnu speeltuigen voorde kleinkinderen staan opgesteld.

Door deze poet op te vullen, werd de bestaande vijver aan de voorzijde, near achter wat 
vergroot. Eens dat gerealiseerd was, hebben we de wanden versterkt met waterbestendig 
hout en vlechtmatten. Daarachter werd dan een bouwfolie gelegd en daama terug aangevuld 
met aarde, waarop dan het gras werd gezaaid.

Op dat ogenblik was de oude houten constructie verwijderd en waren we begonnen met het 
oprichten van een nieuwhouten berging. Voorde constructie, wat ook geldt voorde heraanleg 
van de vijver, heb ik niemand anders aangesproken. Alles werd gerealiseerd door mezelf en 
de kinderen.

De nieuwe constructie, zonder overdekking, meet 3 op 4 meter. Met de overkapping erbij, is 
dit 4 op 5 meter.

Nadat deze constructie was opgericht werd de verste kant van de vijver juist voor het veriof 
henngericht. Er werd een scheidingswand gestoken, eveneens met hetzetfde waterbestendig 
hout. Het voorste dee/ van de vijver wordt als kweekvijver gebruikt, terwijl de achterkant wordt 
gebruikt om de groteren vissen in te steken en waar we op het gemak kunnen vissen. Het 
achterste deel van de vijver werd voorzien van een vijverfolie van het mark Dit
was bedoeld om het water op peil te houden.

Toen ik het perceel aankocht was er reeds een grote buis, die in de vijver uitmondde. Via deze 
buis, wordt het overtollige water van de hogergeleden velden, in de buurt van : 1 ! 1 naar
de vijver geleid. De enige buis die wij nog hebben bij gelegd, is een afwateringsbuis, voor het 
hemelwater, dat op het dak van de berging wordt opvangen en ook naar de vijver wordt geleid.
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Ongeveer hatverwege de vijver is er nog een afvoer die er eveneens aanwezig was bij de 
aankoop van het perceel. Via deze overloop wordt het overtollige water naar de grote beek 
achter ons domain afgevoerd.

Ik word fevens op de hoogte gebracht en geconfronteerd met foto’s van de veldweg, die op 
bepaaJde plaatsen is verhard. De toegangsweg van de tot aan de vijvers, was
zodanig erg gesteld dat de vijver moeilijk te bereiken was. Deze toegangsweg was voordien 
door onbekenden op bepaalde plaatsen met verharding, zoals steenpuin en beton, 
opgehoogd. Deze toegangsweg verkeerde in een erbarmelijk toestand door de oneffenheden, 
die er tot stand waren gekomen door de diverse sluikstorten. Ik heb hier en daar de weg 
vlakker gemaakt, maarheb geen ander steenpuin daargestort.

Nadat dit alles gedaan was, zijn we dan begonnen met de aanplantingen, waarmee we nog 
steeds bezig zijn.

Bij het realiseren van dergelijke constructies, waren we niet op de hoogte dat we een inbreuk 
pleegden op stedenbouw en mimtelijke ordening.

Ik zal mij verder informeren bij de gemeentelijke instances, wat ermij te doen staat. ”

7. Na diverse aanmaningea en hercontroles werd het grootste gedeelte van de inbreuken 
hersteld.

Voor de resterende feiten, namelijk de oeververstevigingen en de plastic folie, alsook voor het 
niet verwijderen van de afbraakmaterialen, vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur het herstel in de oorspronkelijke staat.

Op 23 juni 2017 stelde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vast dat het herstel toch 
volledig werd uitgevoerd.

Beoordeling

8. De vaststellingen en de foto’s in het dossier spreken voor zich. 

De feiten worden door de beklaagde niet betwist

De telastleggingen, evenals de verzwarende omstandigheid zijn bewezen.
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Straf

9. Krachtens artikel 6.1.1. VCRO kunnen de feiten worden bestraft met een gevangenisstraf 
van 8 dagen tot 5 jaar en met een geklboete van 26 tot 400.000 euro of met 6£n van die 
straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon, en, ingevolge art. 7bis en 41 bis §1 
Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van een rechtspersoon.

In geval van verzwarende omstandigheid is de minimumstraf echter een gevangenisstraf van 
15 dagen en/of een geldboete van 2.000 euro in hoofde van een natuurlijke persoon (en een 
geldboete van 2.000 euro in hoofde van een rechtspersoon).

De feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, 
zodat voor ze samen slechts een straf moet worden opgelegd.

10. De beklaagde heeft de misdrijven gepleegd uitgaande van de verwerpelijke opvatting dat 
bouwmisdrijven en het herstel ervan niet emstig worden genomen.

De beklaagde heeft het eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
een goede ruimtelijke ordening.

De inbreuken hadden een impact op het landschappelijk waardevol karakter van het gebied. 
De open ruimte werd aangetast voor de recreatie van enkelen. Door het uitvoeren van de 
werken heeft de beklaagde de verdere vertuinlng van de openruimte in de hand gewerkt. De 
werken, de relififwijzigingen. de constructs en het recreatief gebruik waren ook nefast voor de 
natuurwaarden van het gebied dat biologisch waardevol was.
Het dossier toont aan dat een natuurlijke en In het landschap gelntegreerde poel werd 
veranderd in een visvijver met een onnatuurlijke beschoeiing die een gevaar voor fauna en 
flora betekende. Dieren die in de vijver terecht kwamen konden er niet meer uit. Natuurlijke 
oeverbegroeiing zoals voorheen was. was niet meer mogelijk.

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming van 
de ruimtelijke ordening en het leefmilieu ernstig genomen moet worden en dat de beklaagde 
zich niet ongestraft boven de wet kan stellen.

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden 
of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel.

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De Inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 
gemeenschap een grate kost.



RRCMTBANK VAN EKRSTE AANI KG OOST-VIAANDEREN, afilellnfs OUDENAARDE, O TWAAIPDE Itwiiftr. Ktdurnl in strafrohoii, wan U.12.17

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank ook rekening met de omvang van de inbreuk.

Om die redenen wordt ook nJet ingegaan op de vraag om de opschorting van de uitspraak van 
veroordeling te verlenen.

Gefet op het gunstig strafrechtelijk verleden en het inmiddels uitgevoerde herstel kan een 
groot deel van de geldboete met uitstel worden verieend. Dit uitstel zal eveneens gelden als 
waarschuwing voor de toekomst.

De beklaagde voldoet aan de.wettelijke voorwaarden.

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL

11. Op 19 december 2016 vorderde de stedenbouwkundig inspecteur het herstel.

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid gaf op 26 januari 2017 een positief advies over de 
herstelvordering.

Op 23 juni 2017 stelde de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur vast dat het herstel 
volledig werd uilgevoerd.

De herstelvordering is zonder voorwerp.

KOSTEN EN BIJDRAGEN

12. De beklaagde moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hlerna begroot.

13. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
“Bijzonder Fords tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf.
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14. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
“Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artiket 5 §§ 1 en 1 
.van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro.

15. De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro.

BURGERRECHTELUK

16. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering houdt 
de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11,12, 14, 16, 31. 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935;
art. 1, 2, 3, 7, 38, 39, 40, 41, 50, 66, 100 Strafwetboek, alsmede alle artikelen vermeld in de 
dagvaarding;
1.8 Wet 29.6.1964;
4 V.T.162.163.179.182,184.185.189.190.194 Wetboek strafvordering alsook de overige 
wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis ;

de rechtbank, recht doende op tegenspraak,

STRAF REC HTELIJ K

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen
verklaarde telastleggingen A.1, A.2, B.1 en C samen tot een geldboete van 2.000 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden.



KECIITIJANK VAN EER5TC AANLEG OOST-VIAANOEREN. »fdelin|* OUDENAARDE, OTWAAIFDE Icamer.zetelcnd in strafiokcn. van 12.12.17

Verleent uitstel van tenuitvoeriegging van dit vonnis voor 1.600 euro van de opgelegde 
geldboete, voor de duur van 3 jaar.

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL

f
telt vast dat de 

oorwerp is.
herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zonder

GERECHTSKOSTEN en BUDRAGEN

Veroordeelt1 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 opdedemen tot 200 euro.

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

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
51,20 euro.

Veroordeelt tot betaling van de gerechtskosten gevallen aan
de zijde van het openbaar ministerie en begroot op 279,39 euro.

BURGERRECHTEUJK

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan.
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Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de O twaalfda kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 12 december 2017, 
bestaande uit Jan Van den Berghe: voorzitter en Bart Coppens, griffier, in aanwezigheid van
Eveiyne Blommaert, gerectitolijk stagiair blj hot parket van de proctjreur des Konlng3 van Oosl-Vlaanderen, blj besDssIng 
dd. 28 maart 2017 van de procureur-generaal blj het hof van beroep te Gent, aangeduld om, met Ingang van 1 april 2017. het 
ambt van openbaar mlnisterle bij het parket van de procureur des Konings bi] de rechtbank van cerate aanleg van Oost- 
Vlaanderen geheel ult te oefanen.




