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Rolnu mme1 ACl kamer 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

In de zaak van het openbaar ministe rie 

tegen : 

BEKLAAGDE(N) : 

1. 

2. 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

RRN 
geboren te op 
van Belgische nationa liteit 
ingeschreven te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

Vonnisnr 

advocaat te 

advocaat te 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het st ra fwetboek; 

Op het onroerend goed gelegen te gekadast reerd als 

/ 
p. 2 

KBO 

de huwgemeenschap 

met een totale oppervlakte van 73a 94ca, eigendom van 
voor het 

geheel in vo lle eigendom, ingevolge akte va n aankoop verleden op 16 november 2016. 

Op het onroerend goed gelegen te 

van 
verleden op 1 juli 2002. 

gekadastreerd als 

met een totale oppervlakte van 0lha 90a 04ca, eigendom 
voor het geheel in volle eigendom, ingevolge akte van schenking 

A 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 aanmerkelijk 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 omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben 
uitgevoerd, 
(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) 

de feiten, voor zover ze hebben plaatsgevonden voor 1 maart 2018, strafbaar gesteld ingevolge art. 4.2.1., 4°, 
4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
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te 
data 
door 

tussen 30 augustus 2017 en 24 mei 2022. meermaals. op niet nader bepaalde 

I 
p. 3 

namelijk door het reliëf van de bodem van beide voornoemde onroerende goederen aanmerkelijk te hebben 
gewijzigd door ophogingen met extra aangevoerde aarde te hebben doorgevoerd enerzijds en de gracht die op 
voornoemde percelen liep volledig te hebben gedempt anderzijds. 

B doorbreking stakingsbevel - bekrachtigingsbeslissing 
bij inbreuk op artikel 6.2.1.,s· van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, handelingen te hebben gesteld of 
verder te hebben uitgevoerd in strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing of de beschikking in 
kort geding, 

~ 
datum 
door 

tussen 31 augustus 2018 en 21 september 2018, op een niet nader te bepalen 

namelijk door het mondelinge stakingsbevel dd. 5 september 2017 zoals vervat in 
en door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigd op 21 

september 2017 te hebben doorbroken, te weten door de hopen aarde die op de beide voornoemde 
onroerende goederen opgeslagen lagen, te hebben verwijderd enerzijds en deze te hebben gebruikt 
om de voornoemde percelen en de gracht verder op te hogen en te nive lleren anderzijds. 

Eerste en tweede beklaagde tevens gedagvaard om, bij toepassing van art. 6.3.1. en 6.3.4. van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, te horen veroordelen tot het herstel in de oorspronkelij ke 
toestand door verwijdering van de ophogingen en het terug uitgraven en aanleggen va n de gracht, op 
vordering van het openbaar ministerie omdat dit de enige mogelijkhe id is om tot een degelijk herstel 
van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te komen, in het bijzonder gelet op de ligging in 
overstromingsgevoelig gebied, onder verbeurte va n een dwangsom van 150,00 euro per dag bij niet 
uitvoering van het bevolen herstel, nl. binnen de termijn van 12 maanden na het in kracht van 

gewijsde treden van het vonnis. 

Ee rste en tweede tevens gedagvaard om te horen veroordelen tot de verbeurverklaring van de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, in de plaats zijn gesteld of 
inkomsten vormen uit belegde voordelen (artt. 42, 3° en 43bis Sw.), namel ijk een geldsom ten 
bedrage van 13.864,00 euro, conform de schriftelijke vordering in het stra fdossier. 

*** 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor Rechtszeker-

heid dd. 19 september 2022 ref: 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De r echtspleging verl iep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige part ijen. 
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beoordeling 

op strafgebied 

f eiten 

a . 
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(tweede beklaagde, verder: was in 2017 en 2018 zaakvoerder van 
de [eerste beklaagde, verder: en eigenaar van 
twee percelen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied te 

dit laatste perceel in de huwgemeenschap van 

b. 

lieten in de zomer van 2017 een gracht met een lengte van ongeveer 
169 meter op de aangehaalde landbouwpercelen dempen en ze lieten de akker vlak trekken. De 
gracht liep op de perceelgrens tussen beide percelen en door de werken werd één grotere en 
eenvoudiger te bewerken akker gecreëerd. 

De werken werden eind augustus 2017 aangevat en hiervoor werd 1.283,2 m3 aan grond aangevoerd. 

C. 

Op S september 2017 kwam de polit ie ter plaatse. Naar aanleiding van hun vaststellingen werd 
mondeling een bevel tot het staken van de werken gegeven. Dit bevel werd op 21 september 2017 
bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. De bevolen staking werd nader 
omschreven als de staking van alle werken in functie van de reliëfwijziging op voormelde percelen 
weiland. 

bewijs, kwalificat ie en toerekening 

tenlastelegging A 

d. 
Dat beklaagden de gracht tussen de landbouwpercelen hebben laten dempen, werd politioneel 
vastgesteld en staat niet ter discussie. Evenmin wordt betwist dat hier een vergunning voor 
noodzakelijk was en dat deze niet werd aangevraagd. 

e. 
Uit de initiële vaststell ingen en de nadere omschrijving van ten lastelegging A zou kunnen worden 
afgeleid dat beklaagden tevens worden vervolgd voor het verhogen van de volledige akker. Dit zou, 
per hypothese, nuttig zijn omdat de percelen gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied en 
grenzen aan een niet-bevaarbare waterloop Het hoger brengen van de akker zou deze 
minder kwetsbaar maken voor wateroverlast en zou de te verwachten opbrengst van de akker 
verhogen. 

Bij de initiële vaststellingen werd hieromtrent gewag gemaakt van een verhoging van dertig tot 
veertig centimeter (stuk 38). Daar staat tegenover dat bij dezelfde vaststell ingen werd aangegeven 
dat de weilanden voor het grootste gedeelde reeds werden genivelleerd en dit tot op hetzelfde 
niveau als de rondomgelegen weilanden (idem). 

De aan het strafdossier gevoegde foto's van de toestand ter plaatse en de afbeeldingen van geopunt 
laten niet toe vast te stellen dat de volledige akker opgehoogd werd. Ook de door beklaagden 
aangestelde aannemer verklaarde de opdracht te hebben gekregen de gracht uit te graven, te 
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dempen met de aangevoerde grond en het geheel te nivelleren. 

Bovendien bevat het strafdossier duidelijkheid over de hoeveelheid aangebrachte grond, namelijk 
1.283,2 m3, en dit betreft een hoeveelheid die niet onverenigbaar is met het dempen van de 
uitgegraven gracht. Op het wei land bevonden zich enkele hopen grond en volgens verklaring van 
zowel de aannemer als van betrof dit de uitgegraven grond. Rekening houdende met een 
lengte van 169 meter aan gracht, stemt de hoeveelheid grond overeen met 7,6 m3 grond per meter 
(uitgegraven) gracht. 

Een ve rhoging van het volledige weiland met twintig centimeter (hoewel gewag werd gemaakt van 
der tig tot veertig centimeter) zou rekening houdende met de oppervlakte van (afgerond) 2,6 hectare 
of 26.000 m2 5.200 m3 aan aangevoerde grond vergen, waarbij dan nog abstractie zou worden 
gemaakt van het dempen van de gracht. 

f. 
Het is dan ook allerminst bewezen dat, naast het dempen van de gracht en de grond errond, de 
percelen op zich werden verhoogd. De precisering van tenlastelegging A wordt in die zin beperkt. De 
heromschreven feiten onder tenlastelegging Azijn bewezen en worden beklaagden toegerekend. 

tenlastelegging B 

g. 
Onder tenlastelegging B worden beklaagden vervolgd voor de doorbreking van het stakingsbevel van 
5 september 2017, bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 21 september 
2017. Voor deze tenlastelegging wordt gesteund op vaststellingen van de lokale politie op 20 
september 2018. Toen werd vastgesteld dat de hopen aarde van de percelen verdwenen waren. 

h. 
De verbalisanten verme ldden in het proces-verbaal dat deze aarde 'naar alle waarschijnlijkheid' werd 
uitgereden en gebruikt om het perceel op te hogen en/of te nivelleren. Dit vermoeden werd door het 
ve rder onderzoek niet bevestigd, integendeel: verklaarde dat hij de grond had afgevoerd 
naar het landbouwbedrijf en toonde de opgeslagen aarde. 

Dit deel van tenlastelegging B - het vermeend gebruik van de hopen aarde die op 5 september 2017 
werden opgemerkt om de percelen op te hogen - is bijgevolg niet bewezen beklaagden worden 

hier voor vrijgesproken. 

i. 
Daarnaast worden beklaagden vervolgd voor het verwijderen van de opgeslagen hopen aarde. Deze 
materiële handeling wordt door beklaagden niet betwist. 

Het voorwerp van het stakingsbevel was evenwel een verbod met betrekking tot: "alle werken in 
functie van de reliëfwijziging op voormelde percelen weiland." Het louter verwijderen van opgeslagen 
(uitgegraven) aarde van het terrein werd dan ook niet eenduidig verboden door het stakingsbevel en 
dez.e handeling kaderde in een normaal beheer van het perceel landbouwgrond, namel ijk het terug 
bruikbaar maken van de akker om er gewassen op te telen. 

Ook voor dit deel van tenlastelegging B worden beklaagden vrijgesproken. 
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j. 
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Het opleggen van een straf benadrukt het belang van de overtreden norm en dient als signaa l, zowel 
naar de beklaagde toe als naar de maatschappij in haar geheel. De bestraffing beoogt het herstel van 
de door het misdrijf aangebrachte maatschappelijke schade. Tege lijk wordt de maatschappelijke 
react ie ten aanzien van de dader naar aanleiding van het misdrijf met de bestra ffing afgerond en 
indien mogelijk wordt de dader ertoe gebracht herha ling te vermijden. 

Bij het bepa len van de concrete straffen wordt reken ing gehouden met de aard en de ernst van de 
feiten, de concrete feitelijke omstandigheden en persoonlijke omstandigheden van de dader. 

De regelgeving inza ke ruimtelijke orden ing en stedenbouw heeft tot doel tot een maatschappelijk 
gestroomlijnde ruimtelij ke ordening te komen, waarbij het kader van regelgeving en vergunningen 
ertoe dient het maatschappelijk belang en het individueel belang te verzoenen. Door een gracht te 
dempen zonder de nodige vergunningen aan te vragen of af te wachten, stelden beklaagden hun 
persoonlijk belang boven het maatschappelijk belang en verhinderden ze de noodzakelijke 
afstemming met de bevoegde diensten. 

In het kader van de regularisatieprocedure werd een negatief advies gegeven door de Vlaamse 
Milieumaatschappij. Dit toont aan dat de redenering van beklaagden op basis waarvan het dempen 
van de gracht als een evidentie werd beschouwd, niet correct was. 

k. 
Beklaagden hebben een blanco strafrechtelijk verleden. 

Het past hen te veroordelen tot de hierna bepaalde geldboetes. Rekening houdende met hun gunstig 
strafrechtelijk verleden en om hen ertoe aan te zetten in de toekomst geen nieuwe misdrijven te 
plegen, is het aangewezen de tenuitvoerlegging van deze straffen uit te stellen. 

1. 
Het openbaar ministerie vordert tevens de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel dat 
beklaagden op basis van het misdrijf zouden hebben verkregen. Het klopt dat door het dempen van 
de gracht de gronden efficiënter betreden en bewerkt kunnen worden, alsook dat er een bijkomende 
strook aan landbouwgrond bruikbaar is geworden. 

Het gaat echter niet op de wederrechtelijke opbrengst te berekenen aan de hand va n de geschatte 
jaaropbrengst van de twee volledige betrokken percelen, waar de gedempte gracht slechts een 
fractie van de oppervlakte uitmaakte. 

Omwille van de onzekerheid van het wederrechtelijk vermogensvoordeel en de financiële impact van 
de herstelvordering (infra) is het niet opportuun een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel 
op te leggen. Deze vordering wordt afgewezen. 

herstel 

m. 
Het openbaar ministerie vordert tevens het herstel van de percelen in de oorspronkelijke toestand, 
door het ve rwijde ren van de ophogingen en het terug uitgraven en aanleggen van de gracht. 

Zoals reeds aangehaald, staat niet vast dat het terrein op zich werd opgehoogd, zodat de 
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herstelvordering op dit punt alvast ongegrond is. 

n. 
Daarnaast heeft de herste lvordering betrekking op het dempen van de gracht. Het staat niet ter 
discussie dat voorafgaand aan het dempen in augustus - september 2017 rond de percelen van 
beklaagden significante werkzaamheden plaatsvonden met betrekking tot het waterbeheer. In het 
advies van het departement landbouw en visserij aan het college va n burgemeester en schepenen 

in het kader van de regularisatie-aanvraag van werd 
bevestigd dat tijdens openbare werken een kopmuur werd aangebracht aan de gracht en dat een 
nieuwe gracht werd gelegd langs Tevens werd een waterbekken aangelegd. In het 

/ 
p. 7 

advies werd uitdrukkelijk gesteld dat de 'desbetreffende gracht ' - dit is de gracht die door beklaagden 
werd gedempt - geen functie meer heeft. 

Het college van burgemeester en schepenen van 
regularisatievergunning op 22 januari 2018 toe. 

0. 

kende de 

Op hoger beroep van kwam de Antwerpse deputatie op deze beslissing 
terug bij besluit van 17 mei 2018. Ook in deze beslissing werd evenwel verwezen naar voorafgaande 
rioleringswerken en het aanleggen van een afwateringsgracht. 

Het weigeren van de regularisatievergunning door de deputatie blijkt voornamelijk te zijn ingegeven 
door de beoordeling dat het regularisatieverzoek de watertoets niet doorstaat. Waar het college van 
burgemeester en schepenen het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij niet volgde, besloot de 

deputatie wel in lijn van dit advies. 

In dit advies werd echter ook rekening gehouden met de negatieve effecten van ophogingen in 
overstromingsgevoelig gebied. Zoals reeds aangegeven, werd in deze zaak enkel de gracht gedempt 

en de ophoging beperkt zich tot de gracht en de oevers ervan. 

Verder wordt het bewijs niet geleverd dat de uitgevoerde werken, weerhouden onder tenlastelegging 
A, in concreto een negatieve impact hebben op de waterhuishouding in de omgeving. Dit klemt des te 
meer nu sinds de geviseerde handelingen en de beoordeling inmiddels meer dan vijf jaren verstreken. 

p. 
In deze omstandigheden blijkt niet dat enkel het herstel in de oorspronkelijke toestand van aard is om 
tot een noodzakelijk herstel van de ru imtelijke ordening en de waterhuishouding te komen. Deze 
vorm van herstel zou trouwens niet eenvoudig uit te voeren zijn, bij het terug open leggen van de 
gracht zou men immers aan de oosterzijde aansluiting moeten maken op een gracht die met een 

kopmuur werd afgesloten. 

Er worden geen concrete bouw- of aanpassingswerken voorgesteld, noch blijkt de noodzaak hiervan 

in de concrete omstandigheden. 

De huidige situatie, met een gedempte gracht op de geviseerde percelen, is kennelijk verenigbaar 
met een goede ruimtelijke ordening, zodat het betalen van een meerwaarde het gepaste herstel 

uitmaakt in de zin van artikel 6.3.1 § 1 VCRO. 

q. 
Ten onrechte stellen beklaagden dat over de omvang van de meerwaarde een afzonderlijk debat 
dient te worden gehouden en dat de (beweerde) kosten geleden door de onteigening in het kader 
vall de waterwerken voorafgaand aan de feiten in mindering zouden moeten worden gebracht. 
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De meerwaarde wordt bepaald op basis van hoofdstuk 8 van het Handhavingsbesluit Ruimtelijke 
ordening van 9 februari 2018, waarbij met betrekking tot de gedempte gracht een lengte van 169 
meter en een breedte van 6,5 meter in rekening wordt gebracht (voor de breedte: zie de door 
beklaagden aangebrachte technische nota, p. 11). In agrarisch gebied wordt de meerwaarde bepaald 
op 3,75 euro per vie rkante meter, aldus 4.119,38 euro. Overeenkomstig artikel 16 van voormeld 
Handhavingsbesluit bedraagt dit bedrag actueel 4.976 euro. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt re kening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en de 
strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis, 38, 39, 40, 41, 41bis, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
art. 191 Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Beperkt de precisering van tenlastelegging A als volgt: 

" .. ... namelijk door het reliëf van de bodem van beide voornoemde onroerende goederen aanmerkelijk 
te hebben gewijzigd door de gracht die op voornoemde percelen liep volledig te hebben gedempt met 
aangevoerde aarde'~ 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging A- zoals heromschreven: 

tot een geldboete van 6000,00 EUR, zijnde 750,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoed ing voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 58,24 EUR 

- de kosten van de st rafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 325,97 = 162,98 EUR 
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Ten aanzien van 

Spreekt 

Veroordeelt 

tweede beklaagde 

voor de tenlastelegging B vrij. 

voor de tenlastelegging A- zoals heromschreven: 

Vonnisnr 

tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

/ 
p.9 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar. 

Veroordeelt tot betaling van: 

Herstel 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 58,24 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 325,97 = 162,98 EUR 

*** 

Veroordeelt en so lidair tot beta ling van een 
meerwaarde begroot op 4.976,00 euro conform artikel 6.3.1 § 1 VCRO. 

Verbeuring 

Wijst de vordering tot verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen af. 

Dit vonn is is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 27 maart 2023 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

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




