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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

rijksregisternummer 

landbouwer 

geboren te OP 

wonende te 

Belg 

beklaagde 

in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

Te , van minstens 31 oktober 2014 tot 2 maart 2017, 

A. 

, advocaat bij de balie 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

op het perceel aldaar gelegen 

huis gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

en bouwlanden sectie 

met een (globale) oppervlakte van respectievelijk 

eigendom van voor 1/2 volle eigendom ( 1 en 

voor 1/2 volle eigendom (0 1 ingevolge akte verleden op 26 juli 201 3, 

en op het perceel weiland aldaar gelegen 
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gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 5.609 m2 

eigendom van (0 ) ingevolge akte verleden op 9 juni 1989, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 

vergunning, hetzij na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, 

hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen te hebben 

uitgevoerd, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 

artikel 4.2.1.5° a): het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het 

opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of 

afval, 

namelijk: 

het opslaan en stockeren van afgedankte voertuigen, allerlei materialen en afval als 

gebruiker van voormelde percelen en in het kader van zijn bijberoep als kleinhandel in 

gebruikte voertuigen en onderdelen met KBO nr. 

B. 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 

afvalstoffen, zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens 

is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht 

Meer bepaald in strijd met het artikel 12 § 3  van het Decreet van 2 3  december 2011 

betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, als natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert, niet alle maatregelen te hebben 

genomen die redelijkerwijs kunnen worden genomen om gevaar voor de gezondheid van de 

mens of voor het milieu, meer bepaald risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, 

geluids- of geurhinder, schade aan natuur- en landschapsschoon te voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken, namelijk 
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1. 

door een inrichting voor afgedankte en niet gedepollueerde voertuigen te exploiteren op 

terreinen zonder vloeistofdichte bodem en in landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 

11. 

gebroken asbestplaten blijven op het terrein opgeslagen zonder voorzorgen qua 

verspreiding van asbestdeeltjes en regelmatige verwijdering. 

De feiten zijn strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6. 3 §1 eerste lid van het Decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

c. 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 

op artikel 4 §1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en op artikel 

5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 

Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem 1) en thans op artikel 6 al.1 van 

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikel 5.2.1. §6, al. 1 van 

het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en bijlage 1 

van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM Il), door zonder voorafgaande en schriftelijke 

vergunning van de bevoegde overheid een inrichting te hebben geëxploiteerd, 

meer bepaald rubriek 2.1.1. Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de 

afvalstoffen verbonden (klasse 1; thans 2.2.1. a) andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, 

vermeld in b) 1° maximaal 100 ton (klasse 2)); 

namelijk de opslag van afgedankte voertuigen zonder verwerking, die gespecifieerd zijn als 

bijzondere afvalstoffen conform artikel 22 van het materialendecreet en artikel 4.1.2 van het 

Vlarema. 

De feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. §1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
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Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 

inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen weerhouden onder de 

tenlastelegging B binnen een door de rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een 

dwangsom van 150 EUR per dag bij niet naleving van deze veroordeling. 

Betichte tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van 

veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om 

de inrichtingen die aan de oorsprong van de milieumisdrijven sub C liggen, te exploiteren 

gedurende de termijn door de rechter te bepalen, onder verbeurte van een dwangsom van 

150 EURO per dag bij overtreding van dit verbod. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken kantoor te dd. 

Ref: 

Bedrag: 220,00 euro 

De hypotheekbewaarder 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 26 maart 2018 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als volgt beslist: 

VEROORDEELT beklaagde hoofdens de vermengde feiten van de 

tenlasteleggingen A, B en C tot een geldboete van DUIZEND EUR. 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 1 en 8 der wet van 29 juni 1964, 

de tenuitvoerlegging van de geldboete uitgesproken ten laste van veroordeelde, wordt 

uitgesteld voor een termijn van drie jaar vanaf heden, 
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Verplicht veroordeelde, als bijdrage voor de financiering van het Fonds tot hulp aan de 

slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, tot het betalen 

van een bijdrage van 25 EUR, bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 

gewijzigd door de wet van 25 december 2016, vermeerderd met 70 decimes, en gebracht op 

200 EUR. 

Verplicht veroordeelde tot betaling van de kosten van het geding belopende 269,57 EUR op 

heden en, bij toepassing van artikel 91 van het KB  van 28 december 1950, tot een 

vergoeding van 51,20 EUR. 

Legt bij toepassing van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds 

voor de juridische tweedelijnsbijstand, aan veroordeelde een bijdrage op van 20 EUR. 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952 gewijzigd door de wet van 25 

december 2016 de geldboete van 1000 EUR, vermeerderd wordt met 70 decimes, zodat die 

geldboete 8000 EUR bedraagt. 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete vervangen kan worden, bij 

gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld.in artikel 40 van het strafwetboek, op drie 

maanden; 

Verplicht veroordeelde, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot het inzamelen, vervoeren en 

verwerken van de achtergelaten afvalstoffen weerhouden onder de tenlastelegging B binnen 

een termijn van 6 maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 100 EUR per dag bij 

niet naleving. 

Legt veroordeelde, bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het verbod op om de inrichtingen die 

aan de oorsprong van de milieumisdrijven sub C liggen, te exploiteren gedurende een 

termijn van 3 jaar onder verbeurte van een dwangsom van 100 EURO per dag bij overtreding 

van dit verbod. 

Beveelt dat de percelen gelegen te 

hersteld zullen worden, namelijk: 

gekadastreerd als 

in hun oorspronkelijke staat 
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het staken van het strijdig gebruik van de stalgebouwen en het strijdig tevens gewoonlijk 

gebruik van de percelen door het verwijderen van alle (vracht- )wagens, en andere dan die 

voor persoonlijk gebruik, aanhangwagens, wrakken alsook van alle (afval-)materialen en 

materieel van het terrein, 

binnen een termijn van acht maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden 

van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging 

in het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen 

van de gemeente in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van 

ambtswege in de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en 

Schepenen van de gemeente de van de herstelling van de plaats afkomende 

materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een 

door hen gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 26 maart 2018 op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

2.3. 

op 17 april 2018 door de beklaagde tegen al de 

beschikkingen, 

op 23 april 2018 door het Openbaar Ministerie tegen al de beschikkingen op 

strafrechtelijk gebied. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 
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op 17 april 2018 door de beklaagde 

op 23 april 2018 door het Openbaar Ministerie. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 6 november 2019. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

de beklaagde in persoon en in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door 

hemzelf en zijn raadsman, voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de beklaagde als van het Openbaar 

Ministerie, werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de schuld en de 

herstelvordering zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met betrekking tot de strafmaat is nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en van het 

Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 
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4.2. Omvang van de hogere beroepen 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het 

hof zich uit tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld, de strafmaat en de herstelvordering. 

5. Omschrijving van de feiten 

Conform de vordering van het Openbaar Ministerie van 22 januari 2019, dient de 

omschrijving van de feiten sub A geactualiseerd te worden als volgt: 

"Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS 23 oktober 2014) 

bepaalde wijzigingen aan het vergunningsluik van de VCRO zijn in werking getreden op 23 

februari 2017 (zie art. 397 van voormeld decreet zoals gewijzigd door art. 8 van het decreet 

van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de 

omgevingsvergunning (BS 9 februari 2017)." 

Door art. 296 van voormeld decreet van 25 april 2014 worden in art. 4.2.1 VCRO de woorden 

"voorafgaande stedenbouwkundige vergunning" vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 

1. Door art. 5 van het decreet van 3 februari 2017 houdende nadere regels tot 

implementatie van de omgevingsvergunning (BS 9 februari 2017), in werking getreden op 23 

februari 2017 bij art. 10 van voornoemd decreet van 3 februari 2017, wordt art. 6.1.1. eerste 

lid, 1° VCRO vervangen als volgt: 

" 1° de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij zonder voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 

hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 

van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 

betreffende vergunning, uitvoert, voorzet of in stand houdt." 

Deze wetswijziging wijzigt de strafbaarheid van de feiten niet. 
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2. Art. 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (BS 27 augustus 2014) bepaalt dat dit in werking treedt één jaar na de 

datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van de 

inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

wordt vastgelegd. Dit betekent dat dit decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving 

van de omgevingsvergunning in werking treedt op 23 februari 2018. Echter ingevolge art. 51 

van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de Ruimtelijke 

Ordening van 9 februari 2018 (gepubliceerd in BS op 28 februari 2018), is het decreet van 25 

april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning met uitzondering van 

art. 145, tweede lid in werking getreden op 1 maart 2018. 

De feiten zoals hoger aangepast waarvoor beklaagde vervolgd wordt, maken een inbreuk uit 

op het artikel 4.2.1.5° a (een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of gebruiken voor het 

opslaan van afgedankte voertuigen, materialen en afval) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening. Deze feiten zijn strafbaar gebleven weliswaar op grond van art. 6.2.1.1° VCRO 

(voorheen 6.1.1.1° VCRO) ingevolge het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

handhaving van de omgevingsvergunning en de strafmaat is eveneens hetzelfde gebleven. 

De feiten zelf, voorwerp van de strafvordering, blijven hierdoor ongemoeid en deze 

wetswijzigingen wijzigen noch de strafbaarheid van de feiten noch de strafmaat. 

De beklaagde werd hiervan in kennis gesteld en heeft de gelegenheid gekregen zijn 

verweermiddelen desbetreffend naar voren te brengen. 

6. Motivering ten gronde 

6.1. Op strafrechtelijk gebied 

1. Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten sub A zoals geactualiseerd, 

B.I en B.11 en C bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke 

door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd en 

overgenomen en gelet op de neergelegde besluiten aangevuld als volgt. 
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2. Beklaagde betwist niet de vaststellingen van de verbalisanten maar houdt voor dat hij niet 

verantwoordelijk is voor het beheer van deze percelen en dat de nog aanwezige 

autowrakken en afgedankte landbouwmaterialen/voertuigen niet zijn eigendom zijn maar 

van zijn oudere broers. Beklaagde erkende dat hij sinds 1966 ter plaatse een 

handelsactiviteit (herstel en aankoop/verkoop tweedehandsvoertuigen) tot op heden (maar 

nog in beperkte mate) weliswaar in bijberoep uitoefende op de percelen en stallen die sinds 

augustus 2014 enkel nog eigendom zijn van zijn broers 

niet meer van hem. 

en en 

Tijdens het verloop van het onderzoek verklaarde beklaagde herhaaldelijk dat hij een deel 

van het terrein beheerde en dat hij het nodige zou doen om het terrein op te ruimen (zie 

verklaring 13 februari 2015 stuk 18 en verklaring 24 maart 2016 stuk 50). 

Bij behandeling van de zaak voor de eerste rechter hield beklaagde voor dat alles zou zijn 

verwijderd. Op de zitting van 23 oktober 2017 werd de zaak uitgesteld op verzoek van het 

Openbaar Ministerie voor controle met betrekking tot het gebeurlijk herstel (stuk 175). 

Beklaagde werd verhoord op 5 december 2017 en verklaarde: "Ik ben aangesteld door mijn 

broers en om hun belangen te behartigen voor de woning te 
JJ 

Zijn broer deelde overigens mee aan de verbalisanten die op 18 maart 

2016 ter plaatse een control� uitoefenden omtrent de stand van de opruimingswerken dat 

beklaagde alle belangen met betrekking tot het gebouw, de voertuigen en alle andere 

materialen op het terrein waarnam (stuk 57). 

Op basis van deze overeenstemmende verklaringen acht het hof beklaagde dan ook "in 

feite" verantwoordelijk voor de handelingen/activiteiten die zich op de percelen 

ontplooiden in het kader van het stockeren, het verkopen en het herstellen van deze 

tweedehandsvoertuigen zonder over de nodige vergunningen te beschikken alsook voor de 

inbreuken op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

afvalstoffen. 

Dat er nog voertuigen op het perceel aanwezig zouden zijn die eigendom zijn van zijn broers 

alsook afgedankte materialen in het kader van landbouwactiviteit die door zijn broer 

werd uitgeoefend en die daar nu nog woont, doet hieraan geen 

afbreuk. 
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Op 1 3  februari 2015 verklaarde beklaagde immers dat hij deze activiteit nog steeds 

uitoefende op de percelen maar dat de activiteit zich beperkte tot het aan- en verkopen van 

tweedehandsvoertuigen en hij verbond zich ertoe de resterende autowrakken/voertuigen 

die nog op de percelen en in de stallen stonden, te verwijderen (stuk 18 strafdossier). 

Het gaat dan ook niet op om het geweer van schouder te veranderen door thans voor te 

houden dat hij ten onrechte "geviseerd" wordt en hij niet meer verantwoordelijk zou zijn 

voor de nog tot op heden aanwezige autowrakken en afgedankte materialen die zich nog op 

de percelen bevinden en die niet zijn eigendom zijn. Overigens beklaagde heeft zoals blijkt 

uit de neergelegde stukken reeds stappen ondernomen om een gedeelte van de 

autowrakken en afgedankte materialen te laten verwijderen (stukken 17, 18 en 19 bundel 

beklaagde) hetgeen bijkomend erop wijst dat hij verantwoordelijk is voor wat er op de 

percelen gebeurde. Beklaagde gaf zelfs opdracht om de daken van de stallen te herstellen 

(stuk 20, 21 en 22 bundel beklaagde). 

3. De eerste rechter heeft terecht vastgesteld dat de feiten voorzien onder de 

tenlasteleggingen A zoals geactualiseerd, B.I en B.11 en C de opeenvolgende en voortgezette 

uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te worden 

uitgesproken, nl. de zwaarste. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde en zijn leeftijd, 

zijn blanco strafregister, 

de omstandigheden en ernst van de feiten die getuigen van een asociale 

ingesteldheid en van een gebrek aan respect voor het milieu, 

het gegeven dat beklaagde inspanningen heeft gedaan en reeds een gedeelte van de 

autowrakken, materiaal/landbouwmaterieel en afval verwijderd heeft. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 500,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 60 dagen. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de bestraffing met uitstel 

verleend, zoals hierna bepaald, om hem in de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelijke feiten schuldig te maken en hem ertoe aan te zetten de reglementering inzake 

stedenbouw en afval te respecteren. 
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De geldboete moet de beklaagde ervan weerhouden in de toekomst dergelijke laakbare 

handelingen te stellen. 

De omvang van de opgelegde geldboete is aangepast aan het aandeel van de beklaagde in 

het onrechtmatig financieel geldgewin, en de duur van de vervangende gevangenisstraf is 

aangepast aan de omvang van de geldboete. 

Het hof gaat niet in op het verzoek van beklaagde tot het verlenen van de opschorting nu 

een dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om beklaagde afdoende te wijzen op zijn 

maatschappelijke beperkingen en verplichtingen. 

Terecht heeft de eerste rechter beklaagde veroordeeld tot het inzamelen, vervoeren en 

verwerken van de afvalstoffen, overeenkomstig art. 16.6.4 lid 1 DABM. Uit de door de 

beklaagde neergelegde foto's blijkt niet, zoals hij voorhoudt, dat de situatie inmiddels 

volledig is gesaneerd. Het tegendeel blijkt uit zijn eigen verklaring ter zitting waarin hij 

erkende dat er nog steeds oude voertuigen op de percelen onder een zeil staan gestockeerd 

en het proces-verbaal van 27 november 2018 waarbij werd vastgesteld dat de toestand sinds 

de laatste controle van 20 november 2017 ongewijzigd was. 

Gelet op de reeds verstreken tijd sinds de aanvankelijke vaststellingen moet een termijn van 

6 maanden na het in kracht van gewijsde treden van dit arrest daartoe volstaan. Het hof legt 

een dwangsom op waarvan het bedrag dient bepaald op 50,00 euro per dag vertraging 

indien niet vrijwillig door beklaagde wordt overgegaan tot het verwijderen van de 

afvalstoffen en dit binnen de opgelegde hersteltermijn van 6 maanden, met dien verstande 

dat die dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in 

zoverre huidig arrest vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen 

dwangsomtermijn wordt toegestaan. 

Het opleggen van een dwangsom moet beklaagde ertoe aanzetten de maatregel zelf uit te 

voeren. De verplichting van art. 16.6.4 lid 1 DABM komt toe aan beklaagde en niet aan de 

bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding om deze dwangsom te beperken in de tijd, 

dan wel een maximumbedrag op te leggen. 

Tevens wordt beklaagde verplicht overeenkomstig art. 16.6.4. lid 2 DABM tot terugbetaling 

van de kosten voor het inzamelen, vervoeren, verwerken van de afvalstoffen door de 

gemeente, door de OVAM voor het Vlaamse gewest of door het Vlaamse gewest, zo zij daar 

zelf niet toe overgaat binnen de vastgestelde termijn. 
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Terecht heeft de eerste rechter een exploitatieverbod aan beklaagde opgelegd in de zin van 

art. 16.6.5 van het decreet van 5 april 1995 om inrichtingen die aan de oorsprong van de 

milieumisdrijven sub C liggen te exploiteren met dien verstande dat het hof dit verbod 

oplegt tot dat beklaagde beschikt over een geldige vergunning om dergelijke exploitatie uit 

te oefenen. 

De verbalisanten stellen vast dat op het terrein nog steeds voertuigen aanwezig zijn. 

Bovendien beschikt beklaagde nog steeds over zijn inschrijving in het handelsregister (thans 

kruispuntbank). Gezien de tamelijk grote hoeveelheid nog aanwezige materialen en 

afgedankte werktuigen en voertuigen op het terrein en in de stallingen en het blijvend 

gevaar van deze toestand voor het milieu, heeft de eerste rechter terecht een 

exploitatieverbod opgelegd maar beperkte hij dit ten onrechte in de tijd tot 3 jaar. Om een 

einde te stellen aan deze inbreuken op de milieuwetgeving wordt aan beklaagde op grond 

van art. 16.6.5. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid het verbod opgelegd om zijn inrichting, gelegen te 

verder te exploiteren, tot op het ogenblik dat hiervoor de vereiste 

milieuvergunning aan beklaagde wordt afgeleverd, dit alles onder verbeurte van een 

dwangsom van 50,00 euro per dag dat een inbreuk op dit exploitatieverbod wordt 

vastgesteld. De verplichting om te beschikken over de vereiste milieuvergunningen komt toe 

aan beklaagde zodat er dan ook geen aanleiding bestaat om deze dwangsom te beperken in 

de tijd. 

Kosten 

Tevens stelt het hof vast dat de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken werd 

geïndexeerd van 51,20 euro naar 54,76 euro. Gelet op het hoger beroep van het Openbaar 

Ministerie en gezien deze verhoging onmiddellijk van toepassing is op hangende zaken 

wordt beklaagde veroordeeld tot een vaste vergoeding van 54,76 euro. 

6.2. De herstelvordering 

De percelen zijn gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het 

gewestplan , goedgekeurd bij KB van 3 oktober 1979 . 

De Stedenbouwkundige inspecteur vorderde op 21 september 2016 het herstel in 

oorspronkelijke staat, te weten: 
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het staken van het strijdig gebruik van de stalgebouwen en van het gewoonlijk 

gebruik van het perceel door het verwijderen van alle (vracht)wagens, andere dan 

die voor persoonlijk gebruik, aanhangwagens, wrakken alsook van alle afval 

materialen en materieel op het terrein 

onder dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging in geval van niet uitvoering van het 

vonnis binnen de gestelde termijn van 6 maanden. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende positief advies over de 

herstelvordering op 20 oktober 2016. 

De herstelvordering werd overgemaakt aan het Openbaar Ministerie bij brief op 7 maart 

2017. 

1. Deze omstandig gemotiveerde herstelvordering van 22 oktober 2009 is zowel intern als 

extern wettig en beoogt, binnen de weerhouden bewezen feiten sub A zoals geactualiseerd 

op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het door 

de beklaagde gepleegde misdrijf. Zij steunt op motieven van een goede ruimtelijke ordening 

en is niet kennelijk onredelijk. 

Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt in §1 dat naast de 

straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een 

meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in 

de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met 

inachtneming van de volgende rangorde: 

1° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordening, het betalen van een meerwaarde, 

2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 

bouw- of aanpassingswerken, 

3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

In de huidige VCRO wordt er afgestapt van de herstelrangorde op basis van het al dan niet 

schenden van de bestemmingsvoorschriften of het doorbreken van het stakingsbevel (het 

oude art. 6.1.41 §1 VCRO). De nieuwe rangorde houdt enkel rekening met de 

verenigbaarheid van de gevolgen van de overtreding met de goede ruimtelijke ordening. 

Bovendien heeft de rechter de bevoegdheid om ambtshalve de door het decreet 

aangewezen herstelvorm te bevelen zonder hierbij de scheiding der machten te schenden 

(art. 6.3.1.§1 VCRO). 
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Deze regels zijn onmiddellijk van toepassing op alle door de rechter te beoordelen 

herstelvorderingen ongeacht of deze herstelvordering al dan niet voor of na 1 maart 2018 

werden aanhangig gemaakt. 

In casu is het gevolg van het misdrijf niet kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelijke 

ordening zodat enkel de tweede of derde herstelmaatregel aan de orde zijn. 

De voorliggende herstelvordering is immers gemotiveerd vanuit het oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening. In dat verband kan verwezen worden naar het advies van de Hoge 

Raad voor het Handhavingsbeleid die overweegt dat de stallen die vroeger gebruikt werden 

voor huisvesten van dieren nu dienst doen als stockageruimte voor gebruikte en afgedankte 

voertuigen en allerlei materialen, landbouwmaterieel en afval. Dat bovendien dit 

uitgewaaierd is tot buiten de kwestieuze stallen van langsheen de voorzijde van de stallen 

tot de in het oosten gesitueerde weiden. Deze handelingen zijn functioneel niet inpasbaar en 

naar ruimtegebruik onaanvaardbaar ter plaatse en geven bovendien een slordige aanblik. De 

Hoge Raad wijst erop dat aan de hand van de bij het dossier gevoegde foto's de huidige 

inrichting van het terrein op visueel vormelijk vlak onaanvaardbaar in de omgeving is. Het 

hof sluit zich aan bij deze overwegingen. 

De herstelvordering zoals nu gesteld en gehandhaafd brengt voor de beklaagde geen 

onredelijke last mee die het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening zou ontstaan ruim 

overstijgt. Het evenredigheidsbeginsel is dan ook niet geschonden. 

De gevorderde herstelmaatregel vindt derhalve steun in de elementen van het dossier en de 

aangevoerde motieven. 

De herstelvordering is niet kennelijk onredelijk. Bouw- of aanpassingswerken volstaan niet 

kennelijk om de plaatselijke orde te herstellen. 

2. Op grond van huidig artikel 6.3.1, §4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor de 

uitvoering van de herstelmaatregelen en kan de rechtbank, op vordering van de bevoegde 

overheid, ook een dwangsom bepalen. 

De termijn voor het herstel wordt bepaald op 8 maanden vanaf het in kracht van gewijsde 

gaan van huidig arrest om hem de nodige tijd te verschaffen om zich aan de hem bij dit 

arrest opgelegde verplichtingen te conformeren. 

Bij de bepaling van deze termijn heeft het hof rekening gehouden met de omvang van de 

werken en de tijd die reeds verstreken is sedert de eerste vaststellingen waarvan beklaagde 

gebruik had kunnen maken om vrijwillig volledig over te gaan tot herstel. 
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Het is gepast om ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald op 

100,00 euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagde wordt overgegaan tot 

het herstel van de plaats in zijn vorige toestand, zoals boven aangegeven, en dit binnen de 

opgelegde hersteltermijn van 8 maanden, met dien verstande dat die dwangsom zal 

verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig 

arrest vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt 

toegestaan. 

Het opleggen van een dwangsom moet beklaagden ertoe aanzetten de herstelmaatregel uit 

te voeren. De verplichting tot het uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan 

beklaagde en niet aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding om deze 

dwangsom te beperken in de tijd, dan wel een maximumbedrag op te leggen. 

Op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO beveelt dit arrest dat de stedenbouwkundige 

inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de 

plaats en op de kosten van de veroordeelde als de plaats niet binnen de door de rechtbank 

gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld. 

7. Beklaagde vordert ook om rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro 

De rechtsplegingsvergoeding is volgens artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek een forfaitaire 

tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde 

partij. Er is geen reden om een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen aan de beklaagde, 

die immers niet in het gelijk wordt gesteld. 

8. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

152, 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209bis, 210 en 

211 van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40 en 65 van het Strafwetboek 

4.2.1.5°, 6.1.1.lid 1.1°, 6.1.1.lid 1.3°, 6.1.41.§§1 en 3, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 

6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) 

4.2.1.5°, 6.2.1.lid 1.1°, 6.2.1.lid 1.7°, 6.2.6, 6.3.1.§§1, 4 en 6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.§1, 

6.3.10, 7.7.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (nieuw) 
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6 al.1, 296, 397 van het decreet van 25 april 2014 

5.2.1 §6 al.1, 16.6.3.§1.lid 1, 16.6.4 en 16.6.5 van het decreet van 5 april 1995 

3, 12, 22, 23 tot 33, 68, 69, 79, 81, 86 van het decreet van 23 december 2011 

5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 (oud) 

rubriek 2.1.2. en 2.2.1. van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 

februari 1991 (oud) 

rubriek 2.1.1 van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 

1 van de wet van 5 maart 1952 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 

9. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen van beklaagde en van het Openbaar Ministerie ontvankelijk; 

Actualiseert het feit sub A zoals hoger uiteengezet; 

Op strafrechtelijk gebied 

Bevestigt het eerste vonnis wat betreft de schuldigverklaring van de feiten A zoals 

geactualiseerd, B.I en B.11 en C; 

Het bestreden vonnis wijzigend; 
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Veroordeelt de beklaagde wegens deze vermengde feiten A zoals geactualiseerd, B.I en B.11 

en C tot: 

een geldboete van 500,00 euro gebracht op 4.000,00 euro door verhoging met 70 

opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 60 dagen; 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar het uitstel van de tenuitvoerlegging van de 

opgelegde geldboete; 

Stelt vast dat de feiten gepleegd werden zowel voor als na 1 januari 2017; 

Veroordeelt beklaagde tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de afvalstoffen, 

overeenkomstig art. 16.6.4. lid 1 DABM en dit binnen een termijn van 6 maanden op straffe 

van een dwangsom van 50,00 euro; 

Zegt dat beklaagde verplicht wordt overeenkomstig art. 16.6.4. lid 2 DABM tot terugbetaling 

van de kosten voor het inzamelen, vervoeren, verwerken van de afvalstoffen door de 

gemeente, door de OVAM voor het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse Gewest, zo hij daar 

zelf niet toe overgaat binnen de vastgestelde termijn; 

Legt aan beklaagde een exploitatieverbod op overeenkomstig art. 16.6.5 DABM totdat 

beklaagde beschikt over een geldige vergunning om dergelijke exploitatie uit te oefenen 

onder verbeurte van een dwangsom van 50,00 euro per dag dat een inbreuk op dit 

exploitatieverbod wordt vastgesteld; 

Verplicht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 

bedrag te betalen van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op van 54, 76 

euro; 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro aan het Fonds 

voor de juridische tweedelijnsbijstand; 
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Met betrekking tot de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur 

Verklaart de herstelvordering gegrond; 

Beveelt beklaagde de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen impliceert: 

het staken van het strijdig gebruik van de stalgebouwen en van het gewoonlijk 

gebruik van het perceel door het verwijderen van alle (vracht)wagens, andere dan die 

voor persoonlijk gebruik, aanhangwagens, wrakken alsook van alle afval materialen 

en materieel op het terrein 

binnen de termijn van 8 maanden ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 

arrest; 

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen 8 maanden na het in kracht van gewijsde gaan 

van huidig arrest in de vorige staat wordt hersteld, en/of het strijdige gebruik niet binnen die 

termijn wordt gestaakt, zoals hiervoor gezegd, dat de stedenbouwkundige inspecteur en de 

burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de 

beklaagde; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 

afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te 

verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd 

met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 

van een staat die de overheid, die het arrest uitvoert, heeft opgesteld of die de 

beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft; 

Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 

voldaan, tot betaling aan de stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom van 100,00 

euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger 

vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

De kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste van de Staat; 
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Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 366,03 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 4 december 2019 

uitgesproken door . Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier 
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