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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

geboren te op ini7~<:rhreven te 

van Belgische nationaliteit, RRN: 

beklaagd van: 

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

/ 
p. 2 

aanmerkelijk wijzigen van reliëf van bodem zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het aan merkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, 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, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of om
gevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende ver
gunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verva l, vernietiging of het verstrijken van de termijn 
van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, 
verder te hebben uitgevoerd, namelijk 

op het terrein gelegen te 
p jgpnnnm v;in 

wonende te 
door notaris waarbij 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

bij akte van afstand van 22.08.1989 verleden 
1oornoemd goed bekomt onder gro-

tere oppervlakte voor de geheelheid in volle eigendom 

meer bepaald de gracht te hebben geherprofileerd over een lengte van ongeveer 59 meter 
en te hebben overwelfd over een lengte van ongeveer 5 meter, een deel van de aanpalende 
gronden te hebben afgegraven over een oppervlakte van ongeveer 400 m2 

(art. 4.2.1., 4°, 4.2.2., 4.2,3;, 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

in de periode van 8 september 2020 tot 10 september 2020 

Vordering herstel 

bij toepassing van artikel 6.3.1.§ 1. Van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zich te horèn 
veroordelen tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand binnen een door de 
rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van€ 100 per dag bij niet 
naleving van deze veroordeling. 
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PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 
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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 
oktober 2022. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitting van 15 november 2022. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 15 november 2022: 

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

substituut-

de beklaagde, in 1iin minni>li:m ,1::in verdedigin(?:, voonzedrae:en 
door hemzelf en bijgestaan door meester :uivn,-::i::it ti:> 

loco meester 

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

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

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

De beklaagde is de eigenaar van het terrein gelegen te Het terrein 
is gelegen in landschappelijk waardevol gebied. Op 10 september 2020 begaf de bevoegde 
stedenbouwkundii;t Inspecteur zich naar dit terrein teneinde er een inspectie uit te voeren op 

vraag van 
Daarbij werd vastgesteld dat op het terrein van de beklaagde een landbouwbedrijf gevestigd 
is waarbij de uitbater ook werken uitvoert voor en het materiaal daartoe op het 
aanpalende terrein stalt. Naast de bedrijfssite ligt een vrij groot terrein palend aan de 
openbare weg. Tussen dit terrein en de openbare weg ligt een openbare gracht. De beklaagde 
zou een bijkomende toegangsweg aangelegd hebben naast de woning en het terrein deels 
ingericht hebben als tuinzone, zonder de vereiste vergunning. De gracht zou geherprofileerd 
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zijn over een lengte van ongeveer 59 meter, deels overwelfd (ongeveer 5 meter). Een deel van 
de aanpalende gronden zou hij hebben afgegraven (ongeveer 400 m2) en via borduren werden 
nieuwe tuinpaden aangelegd. Er werd geen stakingsbevel gegeven, de werken waren praktisch 
volledig voltooid. Aan de beklaagde werd de toestemming gegeven om de werken te 
beveiligen door middel van oprijplaten. Foto's van deze vaststellingen werden aan het dossier 
gevoegd. 

De beklaagde ging niet in op een uitnodiging tot verhoor. De beklaagde nam uiteindelijk op 10 
december 2020 spontaan contact op met de politie en stelde niet eerder op de uitnodigingen 
te zijn ingegaan wegens gezondheidsproblemen. 
In zijn verhoor verklaarde hij de opdrachtgever van de werken te zijn. De doelstelling is om de 
tuin te vergroten, een oprit te verleggen, bomen en een boomgaard aan te planten. Hij wil ook 
een afsluiting plaatsen voor het houden van klein vee. 
Hij voerde deze werken zelf uit. Hij is van plan een regularisatievergunning aan te vragen in de 
periode januari-februari 2021. Op de vraag waarom hij deze werken uitvoerde zonder 
vergunning, stelde hij zich gebaseerd te hebben op een onderlinge toestemming van de 
burgemeester en schepenen van 

Op 5 maart 2021 liet het college van burgemeester en schepenen weten nog geen 
herstelvordering te zullen opmaken omdat de beklaagde hen te kennen gaf een 
regularisatieaanvraag te willen indienen. 

Op 14 Juli 2022 besliste het openbaar ministerie tot dagvaarding van de beklaagde over te 
gaan. 

In zijn besluiten argumenteert de beklaagde dat :lestijds graafwerken uitvoerde voor 
een pompstation en hij toen samen met zijn echtgenote een akkoord afsloot me1 
betreffende werken op zijn weide. Er werd afgesproken dat na d~ wP.rk~n door de 
oorspronkelijke en tevens vergunde hoogte/toestand langs de terug hersteld zou 
worden hetgeen evenwel niet gebeurde. De oorspronkelijke hoogte van hetterrein werd door 

1iet hersteld en de bestaande gracht was nagenoeg volledig dichtgeslibt. Teneinde het 
perceel terug op te knappen heeft de beklaagde de in de dagvaarding geviseerde werken 
uitgevoerd om het terrein zo opnieuw op te waarderen . 

Hij erkent dat hij daarvoor enkele beperkte aanpassingen aan het bodemreliëf diende uit te 
voeren. Hij nam contact op met 1ie deze 
plannen zou goedgekeurd hebben. Hij verwijst daarbij naar zijn stuk 6 zijnde een mai l door 
hem gericht aan waarbij hij bevestigt dat zij de werken aan de gracht op een 
correcte manier zullen uitvoeren. 

Daar de beklaagde een lange tijd ziek was, heeft hij de werken uiteindelijk pas uitgevoerd op 
8 september 2020. Hij ging ervan uit dat hij daarvoor geen vergunning nodig had aangezien hij 
een akkoord daarover met de gemeente had. 
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De beklaagde wordt onder de enige tenlastelegging vervolgd voor het aanmerkelijk wijzigen 
van het reliëf van de bodem zonder vergunning, meer bepaald door de gracht te hebben 
geherprofileerd over een lengte van ongeveer 59 meter en te hebben overwelfd over een 
lengte van ongeveer 5 meter en een deel van de aanpalende gronden te hebben afgegraven 
over een oppervlakte van ongeveer 400 m2, te in de periode van 8 september 2020 
tot 10 september 2020. 

De beklaagde betwist de vervolgde feiten onder deze tenlastelegging. 

Het staat vast dat de werken die door de beklaagde werden uitgevoerd in de periode van 8 
september 2020 tot 10 september 2020, meer bepaald het afgraven van aanpalende gronden 
over een oppervlakte van ongeveer 400 m2 en het herprofileren van de gracht over een lengte 
van ongeveer 59 meter met een overwelving van ongeveer 5 meter, een aanmerkelijke 
wijziging van het reliëf van de bodem uitmaken zodat hij voor het uitvoeren van deze werken 
wel degelijk een voorafgaandelijke vergunning nodig had. 

De beklaagde bekent dat hij voor deze werken geen vergunning had, maar beroept zich op de 
schulduitsluitingsgrond van (rechts)dwaling omdat hij voor deze werken over de toestemming 
van Jeschikte zodat hij dacht dat hij niet meer over een vergunning diende 
te beschikken. 

De rechtbank stelt vast dat de beklaagde het geenszins aannemelijk maakt dat hij voor de in 
de dagvaarding vervolgde feiten de toelating kreeg van om deze ingrijpende 
werken zonder voorafgaandelijke vergunning uit te voeren. Integendeel, de e-mail die de 
beklaagde op 22 september 2019 naar 11erstuurde waarin hij schrijft: "na ons 
telefonisch onderhoud kunnen we bevestigen dat wij de werken aan de gracht op een correcte 
manier zullen uitvoeren. Het zal een mooie 'entree' zijn bij het binnenrijden van 
blijkt door ,iet te zijn beantwoord. Althans ligt dergelijk stuk niet voor. 

Bovendien schrijft de beklaagde in deze e-mail zélf dat hij de werken aan de gracht op een 
correcte manier zou uitvoeren, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank impliceert dat de 
beklaagde wel degelijk wist dat hij voorafgaandelijk diende na te gaan of hij over een 
vergunning diende te beschikken voor het uitvoeren van deze werken. De beklaagde blijkt dit 
niet te hebben gedaan. 

De beklaagde kan zich dan ook niet nuttig op de rechtsdwaling beroepen. 

Ook wat betreft de aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem is deze tenlastelegging 
bewezen. De stelling van de beklaagde in conclusies dat hij de grond die destijds door 
op zijn terrein werd gestort heeft afgegraven en hij de toestand aldus naar de oorspronkelijke 
toestand terugbracht, kan niet gevolgd worden. 

lJit de vaststellingen van de bevoegde stedenbouwkundig inspecteur en de foto's van deze 
vaststellingen blijkt dat het gaat om het afgraven van grond in het kader van de aanleg van een 
tuinzone op het perceel van de beklaagde en een bijkomende toegangsweg naar zijn woning. 
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Uit deze foto's en vaststellingen blijkt dat hierdoor wel degelijk een aanmerkelijke wijzing van 
het reliëf van de bodem werd veroorzaakt langsheen de gracht. Er is immers een duidelijk en 
opvallend verschil tussen het reliëf van de afgegraven bodem en deze ernaast. 

Het gegeven dat de beklaagde daarbij niet met opzet heeft gehandeld is verder niet relevant 
nu onachtzaamheid als moreel constitutief bestanddeel volstaat voor het bewezen verklaren 
van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten . 

.Oe feiten zoals gekwalificeerd in hoofde van de beklaagde zijn bewezen. 

De overige argumentatie in besluiten door de verdediging in conclusies ontwikkeld is verder 
niet van aard om deze vaststellingen te ontkrachten. 

Straf 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank naast de relatieve ernst van de feiten tevens 
rekening met de begeleidende omstandigheden en de individuele persoonlijkheid van de 
beklaagde. 

De door de beklaagde gepleegde feiten kunnen niet getolereerd worden. De beklaagde heeft 
in het kader van een opwaardering van zijn perceel en de aanleg van een bijkomende 
toegangsweg en tuinzone zich schuldig gemaakt aan een stedenbouwkundig misdrijf door 
zonder voorafgaande vergunning 400 m2 grond af te graven waardoor er een aanmerkelijke 
wijziging van het reliëf van de bodem werd aangebracht. De beklaagde heeft tevens in functie 
van een goede afwatering van zijn landbouwgrond de gracht langsheen over 
een lengte van ongeveer 59 meter geherprofileerd en overwelfd met een lengte van ongeveer 
5 meter. 

De beklaagde handelde niet met een bepaald kwaadwillig opzet of uit een bepaald winstbejag 
maar wel vanuit de verwerpelijke opvatting dat stedenbouwkundige bouwmisdrijven niet 
ernstig worden genomen en dat hij wellicht ook niet vervolgd zou worden gelet op zijn 
vriendschappelijke relaties met 

De beklaagde dient evenwel te beseffen dat zijn vriendschappelijke relaties met het 
gemeentebestuur hem niet ontheffen van zijn wettelijke plicht om net zoals elke andere burger 
voor dergelijke werken voorafgaandelijk een vergunning aan te vragen en dat wanneer hij dit 
niet doet, hij bloot komt te staan aan strafrechtelijke vervolging. 

De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het ook in artikel 5 van 
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake 
de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

De beklaagde werd in het verleden reeds bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 200 
(oude) BEF wegens een inbreuk op de wetgeving inzake natuurbehoud. Daarnaast liep hij 
meerdere veroordelingen van de politierechtbank op. 
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Gelet op dit relatief ongunstig strafverleden van de beklaagde en de vaststelling dat de 
beklaagde op heden nog geen stappen tot regularisatie heeft ondernomen, gaat de rechtbank 
niet in op de vraag van de beklaagde om hem de gunst van de opschorting te verlenen. Er valt 
bovendien niet in te zin waarom een effectieve veroordel ing tot een sociale declassering van 
de beklaagde zou leiden. 

De hierna bepaalde geldboete kan wel deels met uitstel van tenuitvoerlegging worden 
bekleed. De beklaagde voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de gunst van het uitstel van 
tenuitvoerlegging te kunnen genieten. 

De beklaagde moet een wettelijk verp lichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fonds 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. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de j uridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 24 euro. 

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 52,42 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

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

HET STEDEBOUWKUNDIG HERSTEL 

Het openbaar ministerie vordert in toepassing van artikel 6.3.1 §1 VCRO het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand binnen een door de rechter vastgestelde termijn, onder 
verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag bij niet-naleving van deze veroordeling. 

De beklaagde erkent in beslu iten nog geen stappen tot regularisatie te hebben ondernomen 
daar hij de uitslag van de strafrechtelijke procedure wenste af te wachten. 

In die omstandigheden staat het vast dat het herstel nog steeds noodzakelijk Is ter vrijwaring 
van de goede ruimtelijke ordening. 
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De rechtbank oordeelt daarbij dat het herstel enkel bereikt kan worden door een herstel in de 
oorspronkelijke staat, zoals gevorderd door het openbaar ministerie. 

Gelet op de intentie van de beklaagde om een regularisatieaanvraag eindelijk in te dienen, 
bepaalt de rechtbank de hersteltermijn op twaalf maanden. 

De rechtbank acht daarbij het opleggen van een dwangsom niet noodzakelijk gelet op de 
eerder geringe ruimtelijke impact van de door de beklaa!!de gepleegde misdrijven en het 

uitblijven van een herstelvordering ,ndanks diverse rappels van het 
openbaar ministerie. 

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 t itel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
art. 1 (§1, 2° en §2), 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

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

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten tot 
een geldboete van 4.000 euro, zijnde 500 euro vermeerderd met 70 opdeciemen, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 2.400 euro, zijnde 300 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 
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Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 52A2 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ·ministerie, begroot op 
31,50 euro. 

STEDEBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van het openbaar ministerie het herstel op het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als door het herstel 

van de plaats in de oorspronkelijke toestand. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 maanden vanaf heden. 

Zegt voor recht dat het openbaar ministerie, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd 
binnen voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kan voorzien, overeenkomstig 
artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 20 december 2022 door de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30DI: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




