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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

A~ob 1· 
rijksregisternummer 

en 

A~t 
rljksreglsternummer 

beiden wonende te 

burgerlijke partij 

4~o~ 2. 

rijksreglsternummer 

en 

A~~ 
rljksreglsternummer 

belden wonende te 

burgerlijke partij 

A~Ao 3. 

rljksregisternummet 

en 

A~41 
rljksregisternummer 

belden wonende te 

burgerlijke partij 

11~~ 4. 
rljksregisternummer 

en 

/l~) 
rijksreglsternummer 
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beiden wonende te 

burgerlijke partij 

al len gesteld bij akte verleden door onderzoeksrechter te 

op 29 maart 2016, het onderzoek geopend zijnde ingevolge deze aanstelling als 

burgerlijke partij 

allen vertegenwoordigd door mr. advocaat bij de balie 

tegen 

A~A4 1· 
ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr . advocaat bij de balie provincie 

.11~45 2· 
rijksregisternummer 

handelaar 

geboren te op 

van Belgische nationaliteit 

wonende te 

beklaagde 

in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

provincie 

A~' 3. 
rijksregisternum mei 

handelsbediende 

geborente op 

van Belgische nationaliteit 

wonende te 
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beklaagde 

In persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

advocaat bij de balie 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 

te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen 

worden gepleegd; 

De eerste, de tweede en de derde, 

Te , van 1 januari 2012 tot 31 maart 2017, 

Op het perceel aldaar gelegen te 

gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

eigendom van :Kso nr. 

voor 1/20 in VE, 

bij akte verleden op 25 juni 1992; 

en op het perceel welland gelegen te 

gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

eigendom van 

bij akte verleden op 8 november 1991, 

huis en bergplaat s 

1 voor 19/20 in VEen 

het 

en 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

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, 

r PAGE Ol.-00001513454-0004-0022-01-01-41 

L 
~ 
~ _j 



Hof van beroep Antwerpen- 2018/C0/748- p. 5 

hierna vermelde handelingen te hebben uitgevoerd In 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 van 1500 tot 700 ton afgedankte t reinbielzen voor behandeling, 

verpakking en verkoop. 

eerste verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42.3" en/ of 43bis van 

het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlastelegging, conform de schriftelijke 

vordering van het OM neergelegd in het strafdossier. 

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

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van dd. 07/02/2018 

ref. 

Bedrag 230,00 euro 

Hypotheekbewaarder (get.) 

De eigendomsakte verleden door notaris te d.d. 8 november 1991 

De eigendomsakte verleden door notaris te d.d. 25 junl1992 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 25 juni 2018 door de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1, werd als volgt beslist : 

Op strafgebied 

----- - - - ---- (eerste beklaagde) 
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Veroordeelt voor de tenlastelegging: 

tot een geldboete van 3000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

24000,00 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor 

juridische tweedelljnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 51,20 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financlering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 1/3 

x 363,26 = 121,08 EUR. 

Spreekt overeenkomstig artikel 42,3° en 43bls van het Strafwetboek en artikel 8 van de Wet 

van 29 juni 1964 de bijzondere verbeurdverklaring uit van het bedrag van 135.450 euro. 

--------(tweede beklaagde) 

Veroordeelt voor de tenlastelegging: 

tot een geldboete van 1000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

8000,00 EUR. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 51,20 EUR. 
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tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 1/3 

x 363,26 = 121,08 EUR. 

_____ (derde beklaagde) 

Veroordeelt voor de tenlastelegging: 

tot een geldboete van 1000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

8000,00 EUR. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 51,20 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 1/3 

x 363,26 = 121,08 EUR. 

Op burgerllik gebied 

Verklaart de vordering van eerste burgerlijke partijen en 

tweede burgerlijke partijen en , derde burgerlijke partijen 

en en vierde burgerlijke partijen ~n 

ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate gegrond. 
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Veroordeelt beklaagde 

om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij 

de som van: één euro en nul cent (1,00 EUR) provisioneel, 

Veroordeelt beklaagde 

om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij 

:te som van: één euro en nul cent (1,00 EUR) provisioneel, 

Veroordeelt beklaagde 

om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij 

de som van: één euro en nul cent (1,00 EUR) provisioneel, 

Veroordeelt beklaagde 

om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij 

de som van: één euro en nul cent (1,00 EUR) provisioneel, 

Houdt de beslissing over de kosten en interesten aan. 

Wijst het anders- en/ of meergevorderde af. 

Houdt de overige burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan. 

2.2. 

in solidum 

In solldum 

In solldum 

in solidum 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 25 juni 2018 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 6 lu ll 2018 door de beklaagde 

strafrechtelijk gebied, 

op 6 juli 2018 door de beklaagden 

tegen al de beschikkingen op 

en tegen 

al de beschikkingen op strafrechtelijk gebied, 

op 9 juli 2018 door het Openbaar Ministerie ten opzichte van beklaagde 

tegen al de beschikkingen, 

op 9 luli 2018 door het Openbaar Ministerie ten opzichte van beklaagden 

en tegen al de beschikkingen, 
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··-~-----------------------------------------------------

op 18 juli 2018 door de burgerlijke partijen 

en 

tegen al de beschikkingen. 

2.3. 

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

op de grif fie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. afdeling Antwerpen: 

op 6 i uil 2018 door de beklaagde 

op 6 juli 2018 door de beklaagden en 

op 9 ju li 2018 door het Openbaar Ministerie ten opzichte van beklaagde 

op 9 juli 2018 door het Openbaar Ministerie ten opzichte van beklaagden 

er 

op 18 juli 2018 door de burgerlijke partijen 

en 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 16 oktober 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 burgerlijke partijen 

en in 

hun middelen, ontwikkeld door hun raadsman, voornoemd, 

de beklaagde in haar mlddelen van verdediging, ontwikkeld door haar 

raadsman, voornoemd, 

de beklaagden en in persoon en in hun 

middelen van verdediging, ontwikkeld door henzelf en hun raadsman vernoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 
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4. Beoordeling van de ontvankelijkheld van de rechtsmlddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep van de beklaagde, van het Openbaar Ministerie en van 

de burgerlijke partijen werden t ijdig 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 Wet boek 

van Strafvordering werd tijdig Ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden 

vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven over de strafmaat zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van de beklaagden en 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 over de 

schuldvraag en de eventuele strafmaat zijn nauwkeurig. 

4. Het verzoekschrift van de burgerlijke partijen zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd t ijd ig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven over de vordering tot herstel van de plaats in 

de oorspronkelijke toestand zijn nauwkeurig. 

5. De verzoekschriften van het Openbaar Ministerie zoa ls bedoeld in artikel 204 Wetboek 

van Strafvordering werden tiJdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden 

vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven over strafmaat zijn nauwkeurig. 

6. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagden, de burgerlijke 

partijen en het Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 
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--- ... ~,--------------------------

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

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

het bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuldvraag voor de beklaagden 

en de (eventuele) strafmaat voor alle beklaagden en de 

vordering van de burgerlijke partijen tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand. 

Het hof stelt vast dat de burgerlijke partijen In het dispositief van hun conclusie vorderen om 

het beroep van de beklaagden wat betreft de strafsanctie af te wijzen. Burgerlijke partijen 

hebben echter niet de hoedanigheid om hoger beroep aan te tekenen wat betreft de 

strafvordering, noch om deze te vorderen. Deze vordering Is dus onontvankelijk. 

Het hof stelt tevens vast dat zowel de burgerlijke partijen als de beklaagden 

(pagina's 12 tot en met 21 van de 24 pagina's tellende conclusie) en beklaagden 

en (pagina's 10 en 11 van de 12 pagina's tellende conclusie) in 

hun respectievelijke conclusies, zelfs uitgebreid, argumenteren in verband met de 

gevorderde schadevergoedingen. De burgerlijke partijen vorderen in het dispositief van hun 

conclusie, na de vordenng tot herstel, om het bestreden vonnis "voor het overige" te 

bevestigen wat de burgerlijke vorderingen betreft en de zaak desbetreffende terug te wijzen 

naar de eerste rechter. De beklaagde vordert in conclusie om de vorderingen 

tot schadevergoeding af te wijzen. De beklaagden en 

vorderen het hof om zich onbevoegd te verklaren om uitspraak te doen over de 

burgerlijke vordering ten aanzien van hen en ondergeschikt om de burgerlijke vordering af te 

wijzen als ongegrond, ondergeschikt deze te herlelden naar 1 euro morele 

schadevergoeding. 

Nochtans hebben de burgerlijke partijen in hun grievenformulier enkel een nauwkeurige 

grief geformuleerd specifiek over hun afgewezen vordering tot herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand en hebben de beklaagden in hun respectievelijke 

grievenformulieren geen enkele grief geformuleerd over de burgerrechtelijke vordering. 

Meer nog, deze rubriek werd door de beklaagden In hun respectievelijke grievenformulieren 

zelfs doorstreept. 
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Dit beperkt de rechtsmacht van het hof in die zin dat zij enkel te oordelen heeft over de 

vordering van de burgerlijke partijen tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 

maar niet over de beoordeling van de eerste rechter van de vordering tot schadevergoeding 

van de burgerlijke partijen. Deze beslissing van de eerste rechter om aan de burgerlijke 

partijen elk 1 euro provisionele schadevergoeding toe te kennen is hierdoor overigens 

definitief geworden ten aanzien van alle partijen. 

5. Motivering ten gronde op strafrechtelijk gebied 

Schuldvraag ten aanzien van de beklaagden en 

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

de schuld van de beklaagden en aan de hen ten 

laste gelegde feiten zoals hiervoor omschreven bewezen gebleven. 

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

door beklaagden In hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd, 

overgenomen en aangevuld als volgt. 

2. Deze beklaagden betwisten hun strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de feiten op grond 

van de strafuitsluitende verschonlngsgrond van het vroegere artikel 5, tweede lid 

Strafwetboek. Zij werpen op dat zij wisten dat hun bedrijf zonevreemd was maar dat, 

aangezien een milieuvergunning voor de activiteiten van in 1993 werd 

afgeleverd zij zich geen verdere vragen hebben gesteld en dat het pas op 21 januari 2015 bij 

de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning was dat zij werden geïnformeerd over het 

ontbreken van een stedenbouwkundige vergunning. Zij zouden bij het bekomen van een 

milieuvergunning voor hun activiteiten alle informat ie over de locatie en activiteiten hebben 

meegedeeld zodat zij ervan uitgingen dat alles vergund was. Ook vanuit de gemeente 

zouden zij nooit geïnformeerd ziJn over de noodzaak van een stedenbouwkundige 

vergunning. Hieruit concluderen de beklaagden dat zij de feiten niet wetens en willens 

hebben gepleegd. 

Het hof merkt vooreerst op dat het vroegere artikel 51 tweede lid Strafwetboek met 

inwerkingtreding van 30 juli 2018 werd opgeheven door de wet van 11 juli 2018 tot wijziging 

van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft. 
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... . ·-~-----------------------------

De zogenaamde "decumul" regeling werd daardoor opgeheven. Dit verhindert niet dat de 

beklaagden zich als natuurlijke personen die samen met de rechtspersoon 

werden vervolgd zich voor de hen ten laste gelegde feiten, die dateren van voor 30 juli 2018, 

nog beroepen op het vroegere artikel 5, tweede lid Strafwetboek aangezien het opheffen 

van de mogelijkheid om zich op deze strafuitsluitende verschoningsgrond te beroepen moet 

worden gezien als een verzwaring van de strafwet die niet retro-actief kan worden toegepast 

(artikel 2 Strafwetboek). 

Uit artikel 5, tweede lid, Strafwetboek volgde dat indien de natuurlijke persoon de fout 

wetens en willens pleegde zoals bedoeld bij die bepaling, de daarin bepaalde 

strafuitsluitende verschoningsgrond niet van toepassing was, zodat de problematiek van de 

zwaarste fout ook niet aan de orde was. 

Het hof merkt op dat de verdediging van de beklaagden uitgaat van een foutief begrip van 

de termen "wetens en willens''. Wetens en willens handelen betekent in deze context 

immers dat de dader bewust en zonder dwang handelde en vereist niet dat de dader te 

kwader trouw of bedrieglijk handelde (vergelijk met o.a. Cass. AR P.14.0992.N, 2 februari 

2016; Cass. AR P.12.1757.N, 4 februari 2014). 

Uit de gegevens van het strafdossier blijkt alleszins niet dat de beklaagden 

en zich niet bewust zouden zijn geweest van het feit dat 

niet beschikte over een stedenbouwkundige 

vergunning/omgevingsvergunning voor het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van 

de grond voor het opslaan van allerhande materialen/materieel/afval. Dat z1j zich daarvan 

bewust waren is overigens niet hetzelfde als te beweren dat zij zich daarvan niet bewust 

hoefden te zijn (zie hieronder). Zij handelden ook niet onder dwang. 

De eigen fout en de daaruit voortvloeiende strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon staat vast op grond van de op dat punt definitief geworden 

beslissing van de eerste rechter. De beklaagden :m 

hadden, als bestuurders van de nodige beslissingsbevoegdheid om dergelijke 

vergunning voor de rechtspersoon te bekomen. Zij zijn daarvoor in gebreke gebleven. 

Uit de wetsgeschiedenis en de doelstelling van het vroegere artikel 5, tweede lid, 

Strafwetboek volgt bovendien dat indien de rechter bij de beoordeling van de daarin 

opgenomen strafuitsluitingsgrond vaststelt dat de geïdentificeerde natuurlijke persoon de 

fout wetens en willens heeft gepleegd, hij zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon 

moet veroordelen. 
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Die bepaling laat niet toe dat in dat geval de rechter naar eigen inzicht oordeelt of hij zowel 

de rechtspersoon als de natuurlijke persoon dan wel één van hen zal veroordelen noch dat 

hij dat oordeel laat afhangen van een eigen beoordeling van de respectlevelijk door de 

rechtspersoon en de natuurlijke persoon gepleegde fouten (vergelijk met o.a. Cass. AR 

P.17.0083.N, 13 maart 2018; Cass. AR P.14.0582.N, 23 juni 2015). 

Er zijn daarom ook geen redenen om de beklaagden 

niet samen met de mede-beklaagde 

en 

;trafrechtelljk aansprakelijk te 

stellen op grond van het vroegere artikelS, tweede lid Strafwetboek. 

Voor zover de beklaagden zich verdedigen door er op te wijzen dat zij niet wisten dat 

een stedenbouwkundige/omgevingsvergunning voor het gewoonlijk 

gebruiken, aanleggen of inrichten van de grond voor het opslaan van allerhande 

materialen/materieel/afval behoefde en zij daarover door de gemeente, voorafgaand aan de 

hernieuwing van de milleuvergunning ook niet over werden geïnformeerd, kan dit ook 

worden begrepen als een verweer dat is gebaseerd op rechtsdwaling. De beklaagden tonen 

echter niet aan dat dergelijke dwaling voor hen onoverwinnelijk was. Vooreerst dienden zij 

als bestuurders van zelf de nodige informatie in te winnen over de 

vergunningsplicht. Bovendien wijst het hof er op dat reeds in de oorspronkelijke 

milieuvergunning van 1 juli 1993 duidelijk werd vermeld dat in de mate dat de in richting een 

stedenbouwkundige vergunning behoefde de milleuvergunning werd geschorst zolang de 

bouwvergunning niet was verleend (z1e artikel 2 milieuvergunning). De beklaagden kunnen 

zich daarom ook niet beroepen op een onwetendheid over hun wettelijke verplichtingen. 

Straftoemeting ten aanzien van de beklaagde 

3. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de rechtspersoonlijkheid van de beklaagde, 

haar strafrechtelijke voorgaanden, waarbij dient aangestipt dat zij nog niet eerder 

correctioneel werd veroordeeld, enkel door de politierechtbank wegens 

verkeersinbreuken, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrekkige naleving 

van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, 

de professionele context waarin de feiten werden gepleegd, 

de inspanningen die werden geleverd om de plaats in de oorspronkelijke toestand te 

herstellen (zie ook hieronder) en de herlocalisatie van het bedrijf en de vaststelling 

dat de feit en klaarblijkel ijk geen bodemverontreiniging hebben veroorzaakt, 

de historie van het bedrijf en van deze zaak zoals geschetst in conclusie. 
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Het hof gaat niet in op het verzoek van de beklaagde tot het verlenen van de opschorting nu 

een dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om haar afdoende te wijzen op de 

ontoelaatbaarheid van haar gedrag. Er wordt ook niet aangetoond dat de hierna volgende 

bestraffing het verdere functioneren van de vennootschap in het handelsverkeer ernstig In 

het gedrang zou brengen. 

Daarom werd aan de beklaagde door de eerste rechter om oordeelkundige redenen, 

beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en aangepaste bestraffing 

opgelegd onder de vorm van een geldboete. 

Wel Is het hof van oordeel dat deze geldboete kan worden gemilderd naar 2.000 euro en 

voor de helft kan worden opgelegd met uitstel van de tenuitvoerlegging voor een 

proeftermijn van 3 jaar. Dit moet de beklaagde aansporen in de toekomst meer aandacht te 

besteden aan de regelgeving inzake ruimtelijke ordening bij haar bedrijfsuitoefening. 

De omvang van de opgelegde geldboete is aangepast aan het aandeel de ernst van de feiten. 

De vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken werd inmiddels geïndexeerd naar 

54,76 euro. Deze verhoging is van onmiddellijke toepassing op hangende zaken. Door het 

hoger beroep van het Openbaar M inisterie wordt de vergoeding daarom verhoogd tot 54,76 

euro. 

4. Het Openbaar Ministerie heeft in de gedinginleidende dagvaarding gevorderd om de 

beklaagde te veroordelen tot verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het 

misdrijf verkregen vermogensvoordelen op grond van artikelen 42, r en 43bis 

Strafwetboek. 

De eerste rechter heeft de verbeurdverklaring van een bedrag van 135.450 euro opgelegd. 

Voor de begroting van dit equivalent bedrag baseerde de eerste rechter zich op de huur van 

de nieuwe locatie van het bedrijf als minimale referentiewaarde. 

De beklaagde werpt op dat niet bewezen Is dat zij voordeel haalde uit het m isdrijf. De 

bewezen verklaarde felten genereerden naar het oordeel van het hof echter in ieder geval 

wederrechtelijke vermogensvoordelen voor de beklaagde. Zij diende immers een tijdlang 

niet te investeren in een nieuwe locatle waar dit met naleving van de regelgeving wel nodig 

zou zijn geweest. Dat dit geen bewuste overtreding zou geweest zijn, zoals de beklaagde in 

conclusie opwerpt, doet geen afbreuk aan het feit dat op deze wijze een vermogensvoordeel 

werd gecreëerd. 
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Het is ook in die zin dat de huurprijs voor de nieuwe locatie als referentie werd gebruikt door 

de eerste rechter, zodat de beklaagde zich ook onterecht in conclusie de vraag stelt of deze 

huurprijs op zich een vermogensvoordeel is. Bovendien oefende zij haar professionele 

bedrijvigheid uit zonder naleving van de daartoe toepasselijke regelgeving en concurreerde 

zij aldus minstens oneerlijk met anderen in de sector die dit wel doen. De winsten die zij 

daarmee verkreeg werden dus wel degelijk rechtstreeks uit de bewezen misdrijven 

verkregen. Artikel 42, 3° Strafwetboek is toepasselijk. De vraag in welke mate de bewezen 

feiten schade hebben veroorzaakt aan de buurt is geen element dat bij de raming van de 

vermogensvoordelen wordt betrokken. 

De beklaagde mag niet in het bezit worden gelaten van voordelen die zij uit de 

wederrechtelijke feiten heeft verkregen, dit zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Indien 

de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde raamt de 

rechter de geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee 

overeenstemmend bedrag. 

Bij de berekening van het wederrechtelijk vermogensvoordeel moet, anders dan de 

beklaagde voorhoudt, geen rekening worden gehouden met de gemaakte kosten: de bruto

winst komt in aanmerking. Artikel 42, 3° Strafwetboek, doelt op elke winst die door het 

plegen van het misdrijf wordt verkregen; de raming van die winst vereist niet dat het 

nettobedrag ervan wordt bepaald. Dat de beklaagde gedurende de incriminatieperiode 

belastingen heeft betaald voor het terrein is op zich dus niet relevant voor de raming van de 

vermogensvoordelen. 

Een precieze begroting van de vermogensvoordelen Is echter niet mogelijk. Zoals gezegd 

geldt de huurprijs voor de nieuwe locatie van het bedrijf slechts als referentie. Het hof raamt 

de vermogensvoordelen daarom naar billijkheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

(financiële) inspanningen die beklaagde leverde voor de herlocalisatie van het bedrijf en het 

herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand. Tevens wordt rekening gehouden met 

het feit dat er vanaf het afleveren van de tijdelijke milieuvergunning sprake was van een 

overgangsperiode. 

De door eenheid van opzet verbonden feiten werden gepleegd voor en na 18 april 2014, 

datum van inwerkingtreding van artikel 52 van de wet van 11 februari 2014 houdende 

diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van vermogensstraffen en de 

gerechtskosten in strafzaken (I) dat art. 8, § 1 Probatiewet wijzigde en dat de toekenning van 

uitstel verbiedt wanneer een straf tot verbeurdverklaring wordt uitgesproken. 
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Met ingang van 29 februari 2016 werd artikel 8, §1 Probatiewet tekstueel ook gewijzigd door 

artikel 37, r van de voormelde wet van 5 februari 2016 maar de onmogelijkheid om de 

veroordeling tot een straf van verbeurdverklaring uit te stellen van tenuitvoerlegging werd 

daarmee enkel bestendigd. De verbeurdverklaring kan derhalve niet meer met uitstel 

worden opgelegd. 

Artikel 43bls, laatste lid Strafwetboek geeft de rechter wel de mogelijkheid om zo nodig het 

bedrag van de in artikel42, 3" Strafwetboek, bedoelde vermogensvoordelen of van de In het 

tweede lid bedoelde geldwaarde te verminderen om de veroordeelde geen onredelijk zware 

straf op te leggen. Om deze reden beperkt het hof de verbeurdverklaring tot een bedrag van 

25.000 euro. 

Straftoemeting ten aanzien van de beklaagden 

5. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagden, 

en 

hun strafrechtelijke voorgaanden, waarbij dient aangestipt dat zij nog niet eerder 

correctioneel werden veroordeeld, enkel door de politierechtbank wegens 

verkeersin breuken, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrekkige naleving 

van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, 

de professionele context waarm de feiten werden gepleegd, 

de Inspanningen die werden geleverd om de plaats In de oorspronkelijke toestand te 

herstellen (zie ook hieronder) en de herlocalisatie van het bedrijf en de vaststelling 

dat de feiten klaarblijkelijk geen bodemverontreiniging hebben veroorzaakt, 

de historie van het bedrijf en van deze zaak zoals geschetst in conclusie. 

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

een dergelijke gunstmaatregel niet van aard Is om hen afdoende te wijzen op de 

ontoelaatbaarheid van hun gedrag. Er wordt ook niet aangetoond dat de hierna volgende 

bestraffing de socia le reclassering van de beklaagden ernstig in het gedrang zou brengen. 

Daarom werd aan de beklaagden door de eerste rechter om oordeelkundige redenen, 

beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en aangepaste bestraffing 

opgelegd onder de vorm van een geldboete van 1.000 euro. 
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Wel is het hof van oordeel dat deze geldboetes voor beide beklaagden kunnen worden 

opgelegd met uitstel van de tenuitvoerlegging voor een proeftermijn van 3 jaar. Dit moet de 

beklaagden aansporen in de toekomst meer aandacht te besteden aan de regelgeving inzake 

ruimtelijke ordening bij hun bedrijfsvoering. 

De omvang van de opgelegde geldboetes is aangepast aan het aandeel de ernst van de 

felten en de duur van de vervangende gevangenisstraf Is aangepast aan de omvang van de 

geldboetes. 

De vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken werd inmiddels ge'(ndexeerd naar 

54,76 euro. Deze verhoging is van onmiddellijke toepassing op hangende zaken. Door het 

hoger beroep van het Openbaar Ministerie wordt de vergoeding daarom verhoogd tot 54,76 

euro. 

6. Vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 

Volgens de burgerlijke partijen blij kt uit foto's in hun conclusie dat de grond weliswaar werd 

ontdaan van de boven het maaiveld aangebrachte verharding en diverse opgeslagen 

materia len maar geenszins in een correcte, agrarische toestand is hersteld, teneinde 

functioneel te kunnen worden ingepast in een goede ruimtelijke en milieuhygiënische 

toestand. 

Volgens artikel 11.4.1 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de 

inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen zijn agrarische 

gebleden bestemd voor de landbouw in de ruime zin van het woord. 

Het hof verwijst naar: 

het technisch verslag van grondverzet uitgevoerd In juni 2016 (stuk 15 beklaagde 

het oriënterend bodemonderzoek van 2017 (stuk 17 beklaagde 

foto's van het ingezaaide terrein (stukken 24 en 25 beklaagde 

om net als de eerste rechter te besluiten dat het herstel in de oorspronkelijke toestand van 

de percelen waarop de tenlastelegging betrekking had we l degelijk wordt aangetoond. Er 

zijn geen redenen om aan te nemen dat deze percelen niet hun functie van agrarisch gebled 

In de hierboven vermelde zin zouden kunnen dienen. 
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De door de burgerlijke partijen in conclusie meegegeven fotds waarop te zien is dat het 

terrein in een bepaalde periode deels drassig is doet geen afbreuk aan deze vaststelling. De 

vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand van de burgerlijke partijen is zonder 

voorwerp. 

Nu de burgerlijke partijen niet kunnen worden beschouwd als de in hoger beroep in het 

gelijk gestelde partijen wordt hen voor deze aanleg geen rechtsplegingsvergoeding 

toegekend. 

7. 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, 5, 7, 7bls, 38, 40, 41bis, 42, 43, 43bis en 66 van het Strafwetboek 

4.2.1.5°.a), 6.1.1.1id 1.1 oen 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) 

4.2.1.5°.a), 6.2.1.1id 1.r en 6.2.6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (nieuw) 

1 van de wet van 5 maart 1952 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1, 8 en 18bis 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 

3 van de wet van 17 april1878 

8. Beslissing 

Het hof, 

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

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partijen om het beroep van de beklaagden wat 

betreft de strafsanctie af te wijzen onontvankelijk bij gebrek aan hoedanigheid; 

Verklaart zich zonder rechtsmacht om te oordelen over de vorderingen van de partijen met 

betrekking tot de burgerrechtelijke vordering tot betaling van schadevergoeding aan de 

burgerlijke partijen; 

Op strafrechteHik gebied 

Ten aanzien van de beklaagde 

Wijzigt het bestreden vonnis wat de straftoemeting betreft als volgt: 

Veroordeelt de beklaagde wegens de bewezen feiten tot een geldboete van 2.000 euro, 

gebracht op 16.000 euro door verhoging met 70 opdeciemen, waarvan 1.000 euro wordt 

opgelegd met uitstel van de tenuitvoerlegging voor een proeftermijn van 3 jaar; 

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

Verklaart het bedrag van 25.000 euro overeenkomstig artikel 42,3° en 43bis van het 

Strafwetboek verbeurd; 

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

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

bedrag te betalen van 25 euro, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 200 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 euro aan het 

begratingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand; 
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Ten aanzien van de beklaagden en 

Bevest igt het bestreden vonnis wat de schuld igverklaring van beide beklaagden aan de 

feiten onder de enige tenlastelegging betreft; 

Wijzigt de door de eerste rechter aan de beklaagden opgelegde bestraffing als volgt: 

Veroordeelt beide beklaagden wegens de bewezen feiten tot een geldboete van 1.000 euro, 

gebracht op 8.000 euro door verhoging met 70 opdeciemen, of een vervangende 

gevangenisstraf van 90 dagen, opgelegd met uitstel van de tenuitvoerlegging voor een 

proeftermijn van 3 jaar; 

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

Verplicht de beklaagden leder 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 euro, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 200 euro; 

Legt aan de veroordeelden leder een vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op van 

54,76 euro; 

Veroordeelt beklaagden leder tevens tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het 

begratingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand; 

Vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 

Verklaart deze vordering van de burgerlijke partijen zonder voorwerp; 

De kosten 

laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagden elk tot 1/3 van de overige kosten van de strafvordering in beide 

aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 571,24 euro; 

Verwijst de burgerlij ke partijen elk tot 1/8 van de kosten van hun vordering in hoger beroep, 

deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 229,37 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 13 november 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 

in de onmogelijkheid zijnde om te tekenen 

(art. 195bis Wetboek van Strafvordering en 

art. 785 Gerechtelijk Wetboek) 
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