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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

~so 
:, geboren te op , Ingeschreven te 

van Belgische nationaliteit, RRI\ 

beldaagd van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

aanmerkelijk wijzigen van reliëf van bodem zonder of In strijd met een geldige vergunning 
- felten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

Op het perceel gelegen te 
eignedom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 
, geboren te op 

zonder voorafgaande vergunning, het reliëf van de bodem aanmerkelijk te hebben 
gewijzigd, onder meer door de bodem aangevuld te hebben, opgehoogd, uitgegraven of 
uitgediept te hebben waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt In strijd met artikel 
4.2.1.4" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

meer bepaald: 

door een strook we iland te hebben opgehoogd met een volume van ongeveer 165 m3 

deze felten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.1, 1" van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

Te tussen 1 januari 2015 en 23 september 2015, op een niet nader te 
bepalen datum 
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PROCEDURE 

1. De rechtbank nam Inzage van de stukken van de rechtspleging 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 22 mei 2019 Ingeschreven op het kantoor rechtszekerheld te 
Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van 

de tenlasteleggingen 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). 

Bij de behandeling van de zaak en In de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 18 juni 
2019. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 17 september 2019, 
15 oktober 2019 en 17 december 2019. 

De zaak werd op de terechtzitting van 15 oktober 2019 In zijn geheel voor de zetel in zijn 
huidige samenstelling hernomen. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 17 december 2019: 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
substituut-procureur des Konings; 

de beklaagde, ~ in zijn middelen van verdediging, voorgedragen door 
hemzelf en bijgestaan door meester I advocaat te 

1 die ondergeschikt de opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling vraagt; 

het negatief advles van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling. 

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden. 
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STRAFRECHTELIJK 

Voorafgaandelljk: omtrent de verjaring 

De verdediging van de beklaagde werpt In ondergeschikte orde de verjaring op nu In de 
dagvaarding de felten gesitueerd zouden worden In 2009 en er pas een proces-verbaal werd 
opgesteld op 2 februari 2016. 

De rechtbank volgt dit niet. 

In de dagvaarding wordt duidelijk vermeld dat de Incriminatieperiode betrekking heeft op 
de periode tussen 1 januari 2015 en 23 september 2015, op een niet nader te bepalen 
datum. 

De datum van 1 september 2009 zoals bij het openbaar ministerie vermeld bij de aanhef van 
de kwalificatie heeft betrekking op de datum van de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

De rechtbank stelt vast dat de verjaring voor de vervolgde feiten thans nog niet is 
ingetreden. 

Felten 

Op 13 oktober 2015 maakte het Agentschap Inspectie RWO een proces-verbaal lastens de 
beklaagde over aan het openbaar ministerie van Gent. Uit dit proces-verbaal blijkt dat de 
gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur op 23 september 2015 vaststelde dat het niveau 
van perceel gelegen aan de te sterk verschilde met het niveau 
van de aanpalende percelen. Hiervan werden een fotodossier en een situatieschets 
opgesteld. Het perceel Is gelegen In landschappelijk waardevol gebied. 

De beklaagde verklaarde op 18 november 2015 dat zijn reeds overleden vader en overleden 
nonkel de ophoging in de jaren 1991-1992 hebben uitgevoerd. De weide zou toen langs de 
straatkant over een breedte van 10 tot 15 meter over een afstand van 50 à 60 meter 
opgehoogd zijn omdat Ingevolge de ruilverkaveling de straat met 30 centimeter verhoogd 
werd waardoor ze niet meer met een tractor van de weide konden rijden. De eigenaars van 
perceel zouden parallel met de straat een muur van betonblokken van ongeveer 1 
meter hoog in de grond gestoken hebben om de aarde en het water van de straat tegen te 
houden. De gemeente zou m~t zijn akkoord bulzen voor riolering door zijn weide gelegd 
hebben en dit om een betere afwatering van de straat te bekomen. Hij stelde Inmiddels bij 
de gemeente een regularisatieaanvraag te hebben Ingediend. 

Op 15 februari 2016 lichtte de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur het parket in van 
het feit dat ze de overtreder nogmaals aangemaand hebben om de toestand te 
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regulariseren. De toestand bleek immers na controle ongewijzigd te zijn. 

Op 24 mei 2016 werd aan de beklaagde een re·gularlsatlevergunnlng verleend met diverse 
voorwaarden, waaronder 

1} alle aarde moet van de weide worden afgevoerd; 
2} enkel een toegang met een breedte van 1 meter kan aanvaard worden. Deze 

toegang moet aangelegd worden op 15 meter van de perceelsgrens van de 
woning nr 

3} om het uitdeinen van de aarde tegen te gaan moeten L-profielen worden 
aeplaatst; 

4} Inzake het dichtleggen van de langsgracht kan er akkoord gegaan worden met het 
ingediende voorstel. Om ajstromend water of sappen tegen te houden dient een 
sleuf of greppel aangelegd op alle betonverhardingen langs de straatzijde; ( ... ) 

Op 12 juli 2016 werd de beklaagde door de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur 
aangemaand deze voorwaarden na te leven. 

Op 10 februari 2017 vroeg het openbaar ministerie aan de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur of het dossier als afgehandeld kon worden beschouwd. 

Op 25 augustus 2017 werd het openbaar ministerie ingelicht dat een herstelvordering zou 
worden opgesteld, dewelke op 19 december 2017 werd meegedeeld. In deze 
herstelvordering wordt het uitvoeren van aanpasslngswerken gevorderd, meer bepaald het 
afgraven van het terrein en de aanleg van een toegang conform het plan en de in de 
vergunning opgelegde voorwaarden. Op 19 januari 2018 verleende de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleld positief advies. 

Uit de historiek zoals weergegeven In de herstelvordering blijkt dat het aanvankelijk proces
verbaallastens de beklaagde werd opgesteld op verzoek van de gemeentelijk ambtenaar die 
klachten ontving over wateroverlast van de bewoners van . Het betrof volgens de 
stedenbouwkundig Inspecteur een recente overtreding nu uit een vergelijking van 
luchtfoto's sedert 2000 kwam vast te staan dat de contour van de aanaarding zijn grootste, 
op luchtfoto zichtbare, omvang bereikte In 2015. Dit spoorde met de vaststellingen van 23 
september 2015. Voorheen was er mogelljks sprake van een minder omvangrijke 
aanaarding. De vaststellingen van 12 oktober 2015 kwamen er bovendien na klachten 
wegens wateroverlast. 

De beklaagde werd op 4 mei 2019 voor deze feiten gedagvaard. Op de lnleidingszittlng van 
18 juni 2019 stelde de beklaagde dat de toestand Inmiddels geregulariseerd werd en dat de 
werken conform de vergunningsvoorwaarden werden uitgevoerd. Er werd om een 
nacontrole gevraagd, hetgeen gebeurde op 4 september 2019. Er werd toen vastgesteld dat 
het reliëf van het perceel nog niet werd uitgevoerd conform de vergunningsvoorwaarden. 

Op de uitgestelde terechtzitting van 15 oktober 2019 stelde de verdediging van de 
beklaagde dat de nacontrole niets vermeldt over de betonplaten die door de beklaagde 
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werden aangebracht en dat biJ de nacontrole niet duidelijk gesteld wordt aan welke 
voorwaarden van de vergunning niet zou zijn voldaan. 

Bij een daaropvolgende hercontrole op 14 november 2019 en 4 december 2019 werd onder 
meer vastgesteld: "Op de foto's is te zien dat er betonnen elementen geplaatst zijn om de 
grond tegen te houden. Ik kan niet vaststellen of dit over de betonnen L-wanden gaat zoals 
vermeld In de vergunning. Door de opgelegde voorwaarde om het hek op 15m van de rechter 
perceelgrens te plaatsen, kloppen de terreinprofielen op het goedgekeurde plan niet meer. 
Het is dan ook onmogelijk na te gaan of het beoogde volume grondverzet (118m 3} effectief 
werd verwezenlijkt. Volgens de 'pro/Ie/doorsnede beoogde toestand welde' op het 
goedgekeurd plan, Is ong_ 1m van de betonnen L-wand zichtbaar aan de rechterzijde (kant 
hek naar rechter perceelsgrens). Dit is momenteel zeker niet het geval (zie foto 1}. Oe grond 
ligt even hoog als het betonelement Wanneer ik de heer aanspreek dat de 
profielen nog niet overeenkomen met de vergunde toestand, zegt hij dat het niet mogelijk Is 
om met trappen te werken, dat de dieren dan niet meer van het terrein kunnen'~ Het proces
verbaal werd vervolgens afgesloten. 

Het openbaar ministerie gedroeg zich naar de wijsheld wat betreft de herstelvordering. 

Beoordeling 

De beklaagde wordt onder de enige tenlastelegging vervolgd om zonder voorafgaande 
vergunning het reliëf van de bodem aanmerkelijk gewijzigd te hebben en dit op het perceel 
gelegen te meer bepaald door het ophogen van een strook weiland 
met een volume van ongeveer 165 m3, in de periode tussen 1 januari 2015 en 23 september 
2015, op een niet nader te bepalen datum. 

Gelet op de gegevens van het strafdossier en in het bijzonder gelet op: 
de herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur waarbij op 
basis van een vergelijking van de luchtfoto's sedert 2000 tot 23 september 2015 
{datum vaststelling) is komen vast te staan dat de aanaard ing van het perceel zijn 
grootste, op luchtfoto zichtbare, omvang bereikte in 2015; dat deze vaststellingen 
gelden als objectief bewijs; 
dat ook volgens deze herstelvordering in het jaar 2015 de klachten van de buren 
ingevolge wateroverlast zich ontwikkelden, reden ten andere waarom een controle 
werd verricht op 12 oktober 2015; 
de vaststellingen van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur ter plaatse op 23 
september 2015 waarbij vastgesteld werd dat het niveau van perceel sterk 
verschilt met het niveau van de aanpalende percelen; hetgeen ten andere tevens 
blijkt uit de foto's betreffende deze vaststellingen; 
de voorwaardelijke regularisatievergunning waaruit blijkt dat de bestaande ophoging 
over een breedte van ongeveer 70 meter niet aanvaard kan worden {de weide ligt 
0,75 meter lager); 

zijn de feiten onder de enige tenlastelegging zoals gekwalificeerd, bewezen in hoofde van de 
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beklaagde. 

Straf 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank naast de ernst van de feiten tevens rekening met 
de begeleidende omstandigheden en de individuele persoonlijkheid van de beklaagde zoals 
die onder meer blijkt uit zijn strafrechtelijk verleden. 

De beklaagde heeft het reliëf van de weide die gebruikt wordt In het kader van zijn 
landbouwactiviteiten zonder stedenbouwkundige vergunning aanmerkelijk gewijzigd. 
Daarbij heeft hij zijn commerciële belangen boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, gesteld. 

De beklaagde dient te beseffen dat dergelijke misdrijven niet getolereerd worden temeer 
het aanmerkelijk verhogen van reliëf nadeel kan toebrengen aan de omliggende percelen, 
hetgeen hier tevens het geval was. 

De beklaagde liep in het verleden drie veroordelingen wegens verkeersdelicten op. Hij liep 

nog geen veroordeling uitgesproken door een correctionele rechtbank op. 

De beklaagde vraagt hem de gunst van de opschorting te verlenen. 

Het openbaar ministerie gaf een negatief advies. 

Gelet op het relatief gunstig strafverleden van de beklaagde, gelet op de initiatieven die de 
beklaagde sedert de vaststellingen heeft genomen teneinde de toestand te regulariseren en 
gelet op de stappen die hij ondernomen heeft om het herstel te bereiken, oordeelt de 
rechtbank dat op deze vraag kan worden Ingegaan. 

De openbare orde en de maatschappij zullen voldoende gevrijwaard worden door deze 
maatregel. 

De beklaagde dient te beseffen dat Ingeval van een volgende veroordeling binnen de 
opgelegde proeftermijn, deze hem verleende gunst kan herroepen worden en hij alsnog een 
effectieve bestraffing voor de door hem gepleegde felten kan oplopen. 

De beklaagde heeft nog geen veroordeling ondergaan tot een criminele straf of 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden en de feiten schijnen niet van die aard te 
zijn dat ze bestraft moeten worden met een hoofdgevangenisstraf van meer dan vijf jaar 
correctionele gevangenisstraf. 

De beklaagde moet 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 53,58 euro. 
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STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Op 22 februari 2018 maakte de stedenbouwkundig inspecteur de herstelvordering over aan 

het openbaar ministerie te Gent. 

Gelet op het navolgend proces-verbaal van vaststelling d.d. 6 december 2019 alsook gelet op 

de door de beklaagde voorgelegde stukken omtrent de uitvoering van het herstel, oordeelt 

de rechtbank dat de herstelvordering thans zonder voorwerp Is. 

BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door het bewezen verklaarde 
misdrijf, worden de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 

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. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
art. 1 (§1, 1° en §2), 3, 5, 6, 13 van de Wet van 29 junl1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling ten voordele van 
gedurende een termijn van 3 jaar vanaf heden. 
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Veroordeelt de beldaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtsi<Osten voor het openbaar ministerie, begroot op 
282,18 euro 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

BURGERRECHTELIJI< 

Houdt de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de buitengewone openbare terechtzitt ing van 17 januari 
2020 

waarbij de voorschriften vervat in artikel195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 

substituut-procureur des Konings 

griffier. 




