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2022/PGG/54 - 2022/VJll/151 

Not.nr. OU.64.l2.001536/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

l . nr RRN 
geooren t e op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek 

"A. buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 Jid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
of voorzichtigheid, zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde 
overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of de tweede klasse 
of een onderdeel van een inrichting die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld en waarbij 
dat onderdeel op zich in de derde klasse is ingedeeld, te hebben geëxploiteerd of veranderd, 

namelijk 

1. de inrichting klasse 1 gekend onder rubriek 2.1.2. b {Vlarem I) 
Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een 
opslagcapaciteit van {overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige 
afvalstoffen in grotere recipiënten en/of transportmiddelen met het oog op een rendabeler 
transport ervan): 
b) meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld sub c) kunnen omvatten 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, asbesthoudend afval, 
te hebben opgeslagen in containers, in afwachting van de afvoer ervan naar de verwerker 

2. de inrichting klasse 2 gekend onder rubriek 2.1.2.a. (Vlarem I) 
Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een 
opslagcapaciteit van {overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige 
afvalstoffen in grotere recipiënten en/of transportmiddelen met het oog op een rendabeler 
transport ervan): 
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a) tot maximaal 1 ton 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, afvalstoffen van 
diverse aard, toebehorende aan derden, te hebben opgeslagen in containers 

3. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 3.4.la {Vlarem I) 
Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater 
dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke 
stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 
"indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel Il van het 
Vlarem, met een debiet: 
1 ° tot en met 2 m3/h 
a) als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de 
voormelde concentraties bevat 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, bedrijfsafvalwater te 
hebben geloosd 

4. De inrichting klasse 2 gekend onder rubriek 15.1.2° {Vlarem I) 
Al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, 
waarin gestald worden: 
2° meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens 

meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, diverse voertuigen te 
hebben gestald 

5. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 15.2 {Vlarem I) 
Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met 
inbegrip van carrosseriewerkzaam-heden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, een werkplaats voor 
het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen te hebben ingericht 

6. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 15.4.2.a {Vlarem I) 
Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, 
andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5: 
2° volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan het sub 1 ° vermelde 
industriegebied, waarin: 
a) minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, een wasplaats voor 
voertuigen en aanhangwagens te hebben ingericht 

7. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 16.3.1.1. {Vlarem /) 
Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): 
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Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en 
airconditioninginstal/aties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van: 

1 ° 5 kW tot en met 200 kW 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, installaties voor het 
fysisch behandelen van gassen te hebben ingericht 

8. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.3.3.1.b) {Vlarem /) 
Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met 
uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 
1 ° b) 200 kg tot en met 1.000 kg, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in 
een gebied ander dan industriegebied 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, oxiderende, 
schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen te hebben opgeslagen 

9. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.3.4.1.b {Vlarem J) 
Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met 
uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 
1 ° b) 50 I tot en met 500 /, wanneer de inrichting volledig of gedeelte/ijk is gelegen in een 
gebied ander dan industriegebied 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, licht ontvlambare 
vloeistoffen te hebben opgeslagen 

10. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.3.6.1.b) {Vlarem !} 
Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 
100°C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal 
inhoudsvermogen van: 
1 ° b) 100 I tot en met 20 000 Ivoor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, gevaarlijke 
vloeistoffen te hebben opgeslagen 

11. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.3.7.1 {Vlarem !) 
Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, met 
uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 
1 ° 200 I tot en met 50 000 I 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, vloeistoffen met een 
ontvlammingspunt hoger dan 100° C te hebben opgeslagen 

12. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.3.9.2 (Vlarem /) 
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van 
brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de 
voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): 
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2° inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.4, in rubriek 17.3.5, in rubriek 17.3.6 
of in rubriek 17.3. 7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee 
uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, installaties voor het 
vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen te hebben 
voorzien 

13. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.4 (Vlarem I) 
Opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, en/of verkoopspunten 
van in bijlage 7 bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met 
een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag 
begrepen is tussen 50 kg of 50 I en 5.000 kg of 5.000 I (EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 
1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen inzake 
de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen): 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, gevaarlijke 
vloeistoffen en vaste stoffen te hebben opgeslagen 

14. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 29.5.2.1.b (Vlarem I) 
Smederijen, andere dan deze vermeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch 
of fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van: 
1 ° b) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander 
gebied dan industriegebied 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, een smederij voor het 
mechanisch en fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit 
metaal te hebben ingericht 

Te in de periode van 5 april 2013 tot en met 22 februari 2017 (OK 1, st. 2-3, 7, 10, 12-
16 - OK 2, st. 3, 4, 5-9, 18, 19-11, 24, 15-28, 29-31, 46-48 - OK 3, st. 3 - OK 4, st. 2, 5-8 - OK 5, 
st. 4-7, 15-17) 
(art. 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid; art. 4 §§ 1 en 3, en 39 Decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 
art. 5 § 1 en 6 bis § 1 Besluit Vlaamse Regering 06 februari 1991 houdende vaststelling van 
het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning) 

B. buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
of voorzichtigheid, zonder omgevingsvergunning een ingedeelde inrichting of activiteit van 
de eerste of de tweede klasse te hebben geëxploiteerd of veranderd, 
namelijk 

1 de inrichting klasse 1 gekend onder rubriek 2.1.2. e {Vlarem Il - biilage !) 
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opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een 
. opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige 
afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler 
transport ervan): 
e) meer dan 1 ton asbesthoudend afval (afval waarvan het totaalgehalte aan asbestvezels 
groter is dan het bepaalde in artikel 2.3.2.1, §1, 5°, van het VLAREMA}, bestaande uit 
asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm 
aanwezig is 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, asbesthoudend afval, 
te hebben opgeslagen in containers, in afwachting van de afvoer ervan naar de verwerker 

2 de inrichting klasse 2 gekend onder rubriek 2.1.2.d. (Vlarem Il - bii/age I) 
opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een 
opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige 
afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler 
transport ervan): 
dj meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in e) en f) 
1 ° tot maximaal 100 ton 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, afvalstoffen van 
diverse aard, toebehorende aan derden, te hebben opgeslagen in containers 

3 de inrichting klasse 2 gekend onder rubriek 6.5.2 2° (Vlarem Il - biilage I) 
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van 
brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de 
voeding van de erop geïnstalleerde motor{en): 2° overige inrichtingen 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, installaties voor het 
vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen te hebben 
voorzien 

4 de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 3.4.la (Vlarem Il - bijlage I} 
het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater 
dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in 
concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium 
GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet: 
Opmerking: 
Als het indelingscriterium GS voor een lozingsparameter lager ligt dan de rapportagegrens, 
vermeld in artikel 4 van bijlage 4.2.5.2 van dit besluit, wordt voor deze parameter de 
rapportagegrens gehanteerd. 
1 ° tot en met 2 m3/h 
b) als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de 
voormelde concentraties bevat 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, bedrijfsafvalwater te 
hebben geloosd 
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5 de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 6.4.1 (Vlarem Il - bijlage I) 
opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van: 
200 I tot en met 50.000 I 
uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en 
gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als 
woongelegenheid wordt gebruikt 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, brandbare 
vloeistoffen te hebben opgeslagen 

6. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 15.1.1 (Vlarem Il - bii/age I) 
Al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: 
1 ° 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, 
bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in art ikel 3, 73°, van de 
spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, diverse voertuigen te 
hebben gestald 

7. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 15.2 {Vlarem Il - biilage I) 
andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van 
motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, 
vermeld in rubriek 15.3 [. .. ] 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, een werkplaats voor 
het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen te hebben ingericht 

8. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 16.3.2.a {Vlarem Il - bijlage I) 
Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): 
2° Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en 
andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van 
inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c}, met een geïnstalleerde totale drijfkracht 
van: 
a) 5 kW tot en met 200 kW 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, installaties voor het 
fysisch behandelen van gassen te hebben ingericht 

9. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.3.2.2.1 ° {Vlarem Il - biilage I) 
ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke 
opslagcapaciteit van: 
1 ° 50 kg tot en met 2 ton 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, ontvlambare 
vloeistoffen te hebben opgeslagen 

10. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.3.2.3.1.b {Vlarem Il - bii/age I) 
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overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 
17.3.2.2, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 
1 ° b) 50 kg tot en met 500 kg, als de inrichting volledig of gedeelte/ijk is gelegen in een ander 
gebied dan industriegebied 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, brandgevaarlijke 
vloeistoffen en vaste stoffen te hebben opgeslagen 

11. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.3.6.1.b (Vlarem Il - biïlage I) 
schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen 
opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door 
het gevarenpictogram GHS07 ()meteen gezamenlijke opslagcapaciteit van: 
1° b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander 
gebied dan industriegebied 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, schadelijke 
vloeistoffen en vaste stoffen te hebben opgeslagen 

12. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 17.4 (Vlarem Il - biilage J) 
opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de 
opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram 
GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, 
voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 I en 5000 kg of 5000 I 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, gevaarlijke 
vloeistoffen en vaste stoffen te hebben opgeslagen 

13. de inrichting klasse 3 gekend onder rubriek 29.5.2.1.b {Vlarem Il - bijlage I) 
Smederijen, andere dan deze vermeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch 
of fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van: 
1 ° b) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander 
gebied dan industriegebied 
meer bepaald zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken, een smederij voor het 
mechanisch en fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit 
metaal te hebben ingericht 

Te in de periode van 23 februari 2017 tot en met 8 ïuli 2020 {OK 7, st. 2, 4-6, OK B, st. 
2-8) 
(art. 5.2.1. §§ 3, 4 en 6 lid 1, en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid; art. 5, 1 °, c), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

C. buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
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of voorzichtigheid, als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de algemene, 
sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, 

namelijk in een grote metalen constructie, dienstig als vuurplaat, allerhande afval, 
waaronder behandelde meubelplaten, te hebben verbrand 

Te op 02 juli 2020 (zie 0KB - st . 2-4) 
(art. 5.4.9. § 1 en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid) 

D. opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 
voordeelontnemingen, veiligheidsmaatregelen of de door de rechter opgelegde maatregelen 
niet te hebben uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd, 
namelijk het Besluit Houdende Bestuurlijke Maatregelen dd. 01/12/2016 niet te hebben 
nageleefd 

Te in de periode van 01 december 2016 tot en met 08 juli 2020 (zie OK 4 - st. 42-16, 
OK 5 - st. 17, OK 8 - 6-8) 

(art. 16.6.1. § 2, 1° Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid) 

E. optrekken of plaatsen van constructie 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 optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 
strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van 
de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1 .1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand 
gehouden, 

namelijk een loods te hebben opgericht in strijd met de stedenbouwkundige voorwaarden, 
opgenomen in de vergunning van 11 april 2011, 

door de loods dieper te hebben uitgevoerd vergund (+/- 30 meter in plaats van de 
vergunde 25 meter) 
door de loods achteraan te hebben voorzien van een poort 

- door de voorgevel van de loods te hebben uitgevoerd in grijze silexbeton in plaats van 
in steenmotiefpanelen 
door geen groenscherm te hebben aangelegd, 

op een perceel gelegen te kadastraal gekend als 
in eigendom toebehorend aan geboren te 

Jp wonende te 
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Te in de periode van 01 juni 2011 tot en met 30 mei 2016 (zie OK 4- st. 12, 42-46, 51-
55, 57-58, 129-137 en OK 8 - st. 2-11) 
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

F. Functioneel samenbrengen van materialen tot constructie 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 functioneel samenbrengen van materialen waardoor een 
constructie ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in st rijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing 
van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 
namelijk zonder vergunninq verhardinq te hebben aangelegd, 
op een perceel gelegen te fwdastraal gekend als 

in eigendom toebehorend aan geboren te 
op wonende te 

Te in de periode van 01 iuni 2011 tot en met 30 mei 2016 (zie OK 4- st. 12, 42-46, 51-
55, 57-58, 129-137 en OK 8 - st. 2-11) 
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1 °, b}, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

G. gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval 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 gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrich ten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, 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, 
namelijk het perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van allerhande 
materiaal, materieel en afval en containers, 
op een perceel gelegen te kadastraal gekend als 

in eigendom toebehorend aan 
op wonende te 

geboren te 
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Te in de periode van 30 mei 2016 tót en met 08 iuli 2020 (zie OK 4- st. 12, 42-46, 51-
55, 57-58, 129-137 en OK 8 - st. 2-11} 

(art. 4.2.1 ., 5 °, a), 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 
- voor 01/03/2018 strafbaar gesteld door art. 6.1.1 al 1-1 ° Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

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 het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende 
de termijnen door de rechter te bepalen, onder verbeurte van een dwangsom van 300 
euro per dag bij overtreding van dit verbod." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, O12e kamer, 
besliste bij vonnis van 23 november 2021 op tegenspraak als vo lgt: 

"Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1 tot en met A.14, B.1 tot en met 8.13, C, D, E, F en G samen tot een 
gevangenisstraf van 4 maanden en tot een geldboete van 40.000 euro, zijnde 5.000 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, de 
feiten gedeelte/ijk voor als na 1.1.2017 gepleegd zijnde. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor de gevangenisstraf voor de duur 
van 3 jaar. 

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
50,45 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

KOSTEN 

Veroordeelt tot betaling van de gerechtskosten voor het openbaar 
ministerie, tot op heden begroot op 294, 74 euro. 
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Laat een gedeelte van de proceskosten, begroot op 27,95 euro, ten laste van de Belgische 
Staat. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van het college van burgemeester en schepenen, thans de 
burgemeester, het herstel met betrekking tot het perceel gelegen te 

kadastraal gekend als door : 

1. Bouw- of aanpassingswerken om zo de nieuwbouwloods in overeenstemming te brengen 
met de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning van 11 april 2011. Dit houdt 
volgende werken in: 
a/ de afbraak van het afdak achteraan waardoor de bouwdiepte van de nieuwbouwloods 
wordt teruggebracht naar de vergunde 25 m en het liquideren van de poortopening in de 
vergunde achtergevel van de nieuwbouwloods met het oog op het terug en definitief 
dichtmaken van deze gevel; 
b/ in analogie met het groenscherm op het vergund inplantings-bouwplon het links, 
achteraan en rechts van de vergunde nieuwbouwloods voorzien van een groenscherm dat 
voldoende dicht is van structuur en tot doel heeft de loods te integreren in het landschap en 
haar omgeving (mengeling van streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters). Dit 
groenscherm kan maar enkel in aanmerking komen voor groen en beplanting (het stapelen 
van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen, containers 
... alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer, alle soorten van bebouwing en 
constructies zijn in deze zone verboden); 
c/ de bouw- of aanpassingswerken aan de voorgevel van de nieuwbouwloods met een 
uitzicht van rode steenmotiefpanelen, print baksteenmetselwerk. 
2. Het herstel in de oorspronkelijke toestand, in de toestanden zoals voorwaardelijk vergund 
met de stedenbouwkundige vergunningen van respectievelijk 11 opril 2011 en 13 juli 2015, 
van de wederrechtelijke aanleg van tol van niet strikt noodzakelijke verhardingen met het 
oog op de permanente opslag van allerhande materiaal en materieel (vooraan rollend 
materieel om te worden verhuurd zoals een kraan, een bobcat, een hakselaar, een 
hoogtewerker, containers; achteraan, in herbevestigd agrarisch gebied gelegen, het 
permanent plaatsen van containers). 
En dit onder verbeurte van een dwangsom van 300 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel lastens de veroordeelde ten voordele van de burgemeester van 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 6 maanden vanaf het 
definitief worden van dit vonnis. 
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Zegt voor recht dat de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester, indien het vonnis 
niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde t ermijn, ambtshalve in de uitvoering ervan 
kunnen voorzien, overeenkomstig artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

EXPLOIT ATIEVERBOD VEILIGHEIDSMAATREGEL 

Legt het verbod op om de inrichting te te 
exploiteren, zolang hij niet over de vereiste omgevingsvergunning beschikt en maatregelen 
heeft genomen om alle voorwaarden na te leven en milieuschade en hinder te voorkomen. 

Veroordeelt tot het betalen aan het openbaar ministerie van een 
dwangsom van 300 euro per dag dat dit verbod wordt overtreden. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Oudenaarde hoger beroep ingesteld op: 

23 december 2021 door de beklaagde 
30 december 2021 door het openbaar ministerie. 

Dezelfde partijen dienden op het hiervoor vermelde moment een grievenformul ier of 
verzoekschrift overeenkomst ig artikel 204 Wetboek van Strafvordering in. 

1.4 Op de rechtszitting van 9 september 2022 (inleidingszitting) legde het hof bij toepassing 
van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen vast en bepaalde de rechtsdag op de recht sz itting van 13 januari 2023. 

Enkel de beklaagde legde conclusies neer en deed dit t ijdig. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 13 januari 2023 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
meester 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 23 november 
2021 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonn is heeft gewezen, werden tijdig en 
rege lmatig naar de vorm gedaan. 
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De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaa lde in het grievenformulier 
nauwkeurige grieven over de beslissing met betrekking tot de straf (en de ermee verband 
houdende beslissingen), de herstelvordering en het exploitatieverbod. 

De grieven die het openbaar ministerie bepaalde door aankruising van 'straf en/of 
maatregel' en 'beroep', behelzen in wezen enkel een grief over de straf. Deze grief is 
nauwkeurig. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

De devolutieve werking van de beroepen en de grieven brengt mee dat de schuld van de 
beklaagde aan de telastleggingen Al tot en met A14, B1 tot en met B13, C, D, E, F en G 
definitief vaststaat. Ook de beslissing om de burgerlijke belangen aan te houden is definitief. 

3. Het beroepen vonnis geeft het volgende feitenoverzicht: 

"Feiten 

3. De beklaagde baat aan de in de dorpskern van de 
éénmanszaak uit. Hij verhuurt en herstelt er machines. Hij plaatst en 
verhuurt er ook afvalcontainers. 

Het perceel is volgens het gewestplan 
aansluitend op agrarisch gebied. 

gelegen in woongebied {50 meter) 

Er kwamen bij de politie en het gemeentebestuur verschillende klachten binnen van 
omwonenden over hinder. 

Tijdens verschillende controles werd vastgesteld dat er rond de loods een verharding 
met steenpuin werd aangelegd. Aan de straatzijde stonden verschillende machines 
voor verhuur opgesteld. Ook in de werkplaats bevonden zich machines voor verhuur. 
Naast de loods werd allerhande materiaal, materieel en afval opgeslagen. 
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In de garagewerkplaats werd brandstof opgeslagen en was er een verdeelinstallatie. 
Achter de loods stonden verschillende containers gestald. Sommige waren leeg, 
anderen waren gevuld met (asbesthoudend)afval. 

Van 26 november 2013 tot 2015 beschikte de beklaagde over een milieuvergunning op 
proef Deze vergunning werd vroegtijdig stopgezet wegens het niet-naleven van de 
hieraan verbonden voorwaarden. 

Op 13 oktober 2015 weigerde het college van burgemeester en schepenen echter een 
definitieve milieuvergunning. 

Op 1 december 2016 werd door de burgemeester aan de beklaagde als bestuurlijke 
maatregelen het bevel gegeven om de milieumisdrijven te stoppen en de gevolgen 
ervan ongedaan te maken, alsook een bevel om de verdere activitei ten en 
werkzaamheden te beëindigen. 
Daaraan gaf hij geen enkel gevolg. Op verschillende uitnodiging om verhoord te 
worden ging hij niet in (OK4, st 35). 

In juli 2020 werd vastgesteld dat de beklaagde in de afgelopen tijd geen enkele stap 
had gezet om zich in regel te stellen, noch dat hij de bestuurlijke maatregel had 
nageleefd. 

Integendeel, op 2 juli 2020 werd hij op heterdaad betrapt terwijl hij afval aan het 
verbranden was. 

Op 11 april 2011 heeft de beklaagde een stedenbouwkundige vergunning gekregen 
voor de bouw van een loods. De loods werd echter groter gebouwd dan vergund, 
namelijk 30 meter diep in plaats van 25 meter. Ook werd achteraan een poort voorzien 
hoewel dit niet was toegestaan om te vermijden dat het achterliggend agrarisch gebied 
zou worden ingenomen, wat wel gebeurde. De voorgevel werd uitgevoerd in grijze 
silexbeton in plaats van in steenmotiefpanelen. Verder werd ook geen groenscherm 
aangelegd." 

4. De eerste rechter stelde te recht vast dat de dagvaarding werd overgeschreven op het 
bevoegde kantoor Rechtszekerheid (referte: , zodat voldaan is aan 
artikel 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex Ru imtelijke Ordening. 

5. De beklaagde pleegde de bewezen misdrijven met een zelfde misdadig opzet, zodat het 
hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek voor ze samen alleen de zwaarste 
straf uitspreekt. 

Sinds 1 maart 2018 zijn de feiten van de telastleggingen E en F als inbreuk op artike l 4.2.1, 
1°, respectief a) en b), Vlaamse Codex Ru imtelijke Ordening strafbaar gesteld door artikel 
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6.2.1, 1 °, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met een gevangenisstraf van acht dagen tot 
vijf jaar en met geldboete van 26 euro tot 400.000 euro. De straffen zijn dezelfde gebleven 
als voor 1 maart 2018. 

De beklaagde had bij zijn milieubelastende bedrijfsactiviteiten geen aandacht voor de 
belangen van de omgeving. Allerlei milieubelastende activiteiten werden zonder vergunning 
uitgevoerd, ook gevaarlijke activiteiten, zoals het aanvaarden en opslaan van asbesthoudend 
afval. Dit gebeurde niet enkel zonder vergunning, maar bovendien dan nog op een 
ondeskundige, niet afgedekte, wijze. Terwijl de bijzonder negatieve effecten van 
afvalverbranding op de omgeving intussen algemeen bekend zijn, deed de beklaagde dit 
toch met een grote afvalverbrandingsinstallatie. De beklaagde wist dat hij in de zone waar 
zijn bedrijf zich bevond geen vergunning kon bekomen, maar deed bewust toch verder en dit 
gedurende een lange periode. Er was sprake van een compleet illegale exploitatie. De 
beklaagde had hierbij enkel oog voor zijn eigen economische belangen en niet voor die van 
de omgeving en de omwonenden. Hij werd herhaaldelijk vruchteloos aangemaand door 
verschillende overheden. Bestuurlijke maatregelen werden hem opgelegd, doch die 
negeerde hij. 

Om de beklaagde voortaan te doen afzien van een afweging tussen enerzijds de pakkans/ 
kans op en omvang van sanctionering en anderzijds zijn economische belangen is een 
voldoende hoge geldboete noodzakelijk en passend. Dit wijst er de beklaagde bijkomend op 
dat zijn misdrijven ook maatschappelijke kosten veroorzaakten, door de inzet van 
overheden. Deze geldboete brengt ook de langdurige oneerlijke concurrentie in rekening, 
tegenover sectorgenoten die wel alle regels naleven en hier kosten voor maken. Tevens 
beantwoordt het aan de noodzaak van maatschappelijke vergelding voor dergelijk langdurig 
strafbaar asociaal gedrag. 

In beginsel zou het hof een geldboete van 15.000 euro hebben opgelegd. Het hof stelt echter 
vast dat de redelijke termijnen in strafzaken is overschreden, zodat een rechtsherstel zich 
opdringt. Het opsporingsonderzoek eindigde op 28 juli 2020. Het duurde echter tot 1 juni 
2021 voor de zaak bij de eerste rechter werd ingeleid, wat een te lange periode van stilstand 
is, die niet aan de (houding van de) beklaagde of de complexiteit van de zaak te wijten is. 
Sindsdien kende de zaak opnieuw een normale doorlooptijd. Waar de beklaagde aanvoert 
dat het zeer lang duurde vooraleer hij verhoord werd, stelt het hof vast dat hij bij herhaling 
voor verhoor werd uitgenodigd en dat hij daar toen geen gevolg aan gaf. 

De nadelige gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn voor de beklaagde zijn 
beperkt. Hierdoor ging geen bewijs verloren, noch werden hem kansen in zijn verdediging 
ontnomen. Het recht van verdediging werd er niet door geschonden, laat staan 
onherroepelijk. Tijdens de duur van het opsporingsonderzoek, bleef de beklaagde de 
activiteiten voortzetten. 
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Ongeacht de overschrijding van de redelijke termijn is het opleggen van een straf nog steeds 
maatschappelijk verantwoord en noodzakelijk. Het rechtsherstel voorziet het hof door de 
normaal op te leggen geldboete reëel en meetbaar te verminderen zoals hierna bepaald. 

De met eenheid van opzet gepleegde feiten situeren zich deels na 31 december 2016, zodat 
het hof de geldboete verhoogt met 70 deciemen. De hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf zet de beklaagde in voldoende mate aan tot het betalen van de geldboete. 

6. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf is de beklaagde ook gehouden tot het 
betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit 
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten . 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 58,24 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten met 10 %. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

7.1 Het college van burgemeester en schepen van leidde bij brief van 26 
maart 2018 een stedenbouwkundige herstelvordering in bij het parket. Deze was vergezeld 
van een gedeeltelijk positief advies van 23 februari 2018 van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid (sinds 1 maart 2018: Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering). Het negatief 
advies sloeg op de oorspronkelijk gevorderde afbraak van de bedrijfswoning, die niet meer 
gevorderd wordt. D.e herstelvordering is ontvankelijk. 

De herstelvordering strekt tot het herstel in de oorspronkelijk staat door de afbraak van het 
dak van het afdak van de loods, waardoor de bouwdiepte van de loods wordt te ruggebracht 
naar de vergunde 25 meter en het verwijderen van de poortopening in de vergunde 
achtergevel van de nieuwbouwloods en het dichtmaken van deze gevel, de aanleg van het 
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groenscherm zoals voorzien in de vergunning en het uitvoeren van bouw- en 
aanpassingswerken aan de voorgevel van de nieuwbouwloods met een uitzicht van rode 
steenmotiefpanelen (print baksteenmetselwerk). 

7.2 Artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening werd opgeheven sinds 1 maart 2018. 
Vanaf die datum bepaalt artikel 6.3.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 

"Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde 
overheid, 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. 
Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschillende herstelmaatregelen 
gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in het eerste lid. Het bevolen 
herstel dekt steeds de volledige il/egaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door 
stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn." 

Deze bepaling moet worden gelezen in de context van artikel 159 Grondwet, krachtens 
hetwelk de rechter geen gevolg mag geven aan bestuurshandelingen die niet met de wetten 
overeenstemmen. De rechter dient de herstelvordering op haar externe en interne 
wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet, dan wel of ze op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust. Meer bepaald dient het hof na te gaan of 
de beslissing van het bestuur om het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Het hof 
beoordeelt niet de opportuniteit van de gevorderde maatregel. 

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ordening door het misdrijf 
is geschaad en de maatregel er toe strekt deze plaatselijke ordening te herstellen. Het is dus 
niet zo dat bij een niet-regulariseerbare overtreding van de bestemmingsvoorschriften het 
herstel in de oorspronkelijke toestand steeds moet worden bevolen, ongeacht de impact van 
de constructie op de plaatselijke ordening. 

Overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM), moet de rechter nagaan of de vordering van de stedenbouwkundig 
inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de 
goede ru imtelijke ordening is genomen. Hij moet de vordering die gebaseerd is op motieven 
die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke 
ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten. 
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De rangorde van de te bevelen herstelmaatregelen in artikel 6.3.1, § 1, eerste lid, 1 °, 2° en 
3°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening toont aan dat de omvang van de schade aan de 
plaatselijke ruimtelijke ordening, nog meer dan de overtreding zelf, bepalend is voor de 
keuze van de herstelmaatregel. 

In beide gevallen blijft de evenredigheids- en redelijkheidstoets onverminderd van 
toepassing: het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde 
aantasting van de ru imtelij ke ordening en de maatregel moet redelijk blijven in vergelijking 
tot de last die dit voor de betrokkenen meebrengt. De concrete vaststelling dat de gevolgen 
van het misdrijf kennelijk niet verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening volstaat 
om het eventueel te bevelen herstel naar recht te verantwoorden. 

De vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken staat het herstel in de 
oorspronkelijke staat in het belang van een goede ruimtelijke ordening helemaal niet in de 
weg. 

7.3 Er is geen proces-verbaal van vaststell ing van herstel overeenkomstig artikel 6.36, § 1, 
tweede lid, Vlaamse Codex Ruimte lijke Ordening, zodat geen herstel kan worden 
vastgesteld. 

De herstelmaatregelen zijn voldoende gemotiveerd in functie van een goede ruimtelijke 
ordening. Er wordt in de herstelvordering onder meer gewezen op de historiek van het 
dossier. 

Wat betreft de loods, stelt de herstelvordering dat de voorwaardelijke stedenbouwkundige 
vergunning van 11 april 2011 net de bedoeling had om voertuigen, materiaal en 
bouwmachines te stallen en dat het accent werd gelegd op het feit dat in de achtergevel 
geen poort mocht komen om zo te vermijden dat rechtstreekse toegang kon genomen 
worden tot het achterliggende agrarische gebied, wat nu net gebeurde. Ook het belang van 
het groenscherm wordt in de herstelvordering benadrukt, om de loods te integreren in het 
landschap en de omgeving. De voorwaarde om steenmotiefpanelen te voorzien, past ook in 
het opzet om de loods te doen aansluiten bij de bedrijfswoning en een harmonisch geheel te 
vormen, wat met de huidige silexbetonplaten helemaal niet wordt bereikt. 

De herstelvordering is niet gebaseerd op motieven die vreemd zijn aan de ruimtel ijke 
ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die onredelijk is en leidt er 
niet toe dat een herstel zou worden opgelegd dat onevenredige lasten voor de beklaagde tot 
gevolg zou hebben. 

Het gevorderd herstel in de oorspronkelijke staat is niet disproportioneel. 

Het herstel in de oorspronkelijke staat moet aldus nog bevolen worden. 
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7.4 Gelet op het talmen van de beklaagde in het verleden om tot het volledig herstel over te 
gaan en het voortschrijden van de inbreuken, wordt terecht de verbeurte van een 
dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot herstel. De hierna uitgesproken 
modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de veroordeelde om nu 
effectief zelf tot herstel over te gaan of over te laten gaan. Een vrijwillige uitvoering van de 
opgelegde herstelmaatregelen verdient vanuit het oogpunt van het algemeen belang de 
voorkeur, gezien een ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregelen kosten voor de 
gemeenschap veroorzaakt, waarbij er geen enkele zekerheid bestaat over de recuperatie van 
deze kosten. 

De beklaagde krijgt een hersteltermijn vooraleer de dwangsom verbeurt, terwijl de 
hersteltermijn pas loopt vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde reeds vrijwillig kon overgaan tot het volledig 
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand en de gezien de aard en omvang van de 
werken voldoende ru ime termijn welke hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat 
er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek 
nog een zekere termijn te bepalen waarna zij pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 

Het bedrag van de dwangsom per dag dat na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest 
en na het verlopen van de hersteltermijn geen gevolg wordt gegeven aan het opgelegde 
herstel, moet voldoende hoog zijn om de beklaagde aan te zetten tot vrijwillig herstel. 

Er is geen grond om een maximum voor de te verbeuren dwangsom te bepalen, gezien dit in 

casu de effectiviteit van de dwang die moet uitgaan van een dwangsom zou beperken, wat 
nodeloze uitvoeringskosten voor de gemeenschap zou veroorzaken. 

8. De exploitatie zoa ls deze zich nu voordoet, beschikt nog steeds niet over een geldige 
omgevingsvergunning. Dat met uitzondering van klasse 1 activiteiten, de exploitatie nog 
vergunbaar zou zijn en de aanvraag lopende is, doet geen afbreuk aan deze vaststelling. De 
onvergunde situatie bl ijft voortduren en veroorzaakt nog steeds schade en hinder voor de 
omgeving, zodat voor de beveiliging van de omgeving een exploitatieverbod vereist is. 

Zoals hiervoor overwogen, moet ook aan dit exploitatieverbod het verbeuren van een 
dwangsom worden gekoppeld, gezien het verbod anders, mede gelet op de houding van de 
beklaagde, elke effectiviteit zou missen. Het openbaar ministerie heeft voor het hof het 
opleggen van deze dwangsom gevorderd. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 
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Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 

- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformul ieren het ingevolge het vonn is van 23 november 2021 vaststaat dat de 
beklaagde schuldig is aan alle telastleggingen. Ook de beslissing tot het aanhouden van de 

burgerlijke belangen is definitief. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen samen tot 
een geldboete van 10.000 euro, met 70 deciemen gebracht op 80.000 euro of een 

vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde tot beta ling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro als bijdrage tot de financiering 
van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 58,24 euro als 

vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 24 euro aan 

het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 294, 74 euro in eerste aanleg en 

146,34 euro in beroep; 

stedenbouwkundig herstel: 
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beveelt op vordering 
burgemeester, van 1 

te 
door: 

van het college van burgemeester en schepenen, thans de 
het herstel met betrekking tot het perceel gelegen 

kadastraal gekend als 

1. het uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken om zo de nieuwbouwloods in 
overeenstemming te brengen met de voorwaarde lijke stedenbouwkundige vergunn ing van 
11 april 2011, wat de volgende werken inhoudt: 

a/ de afbraak van het afdak achteraan waardoor de bouwdiepte van de nieuwbouwloods 
wordt teruggebracht naar de vergunde 25 m en het liquideren van de poortopening in de 
vergunde achtergevel van de nieuwbouwloods met het oog op het terug en definitief 
dichtmaken van deze gevel; 
b/ in analogie met het groenscherm op het vergund inplantings-bouwplan het links, 
achteraan en rechts van de vergunde nieuwbouwloods voorzien van een groenscherm dat 
voldoende dicht is van structuur en tot doel heeft de loods te integreren in het landschap en 
haar omgeving (mengeling van streekeigen hoogstammige bomen, stru iken en heesters). Dit 
groenscherm kan maar enkel in aanmerking komen voor: groen en beplanting (het stapelen 
van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen, containers 
... alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer, alle soorten van bebouwing en 
constructies zijn in deze zone verboden); 
c/ de bouw- of aanpassingswerken aan de voorgevel van de nieuwbouwloods met een 
uitzicht van rode steenmotiefpanelen (print baksteenmetselwerk); 

2. het herstel in de oorspronkelijke toestand, in de toestanden zoals voorwaardelijk vergund 
met de stedenbouwkundige vergunningen van respectievelijk 11 april 2011 en 13 juli 2015, 
van de wederrechtelijke aanleg van tal van niet strikt noodzakelijke verhardingen met het 
oog op de permanente opslag van allerhande materiaal en materieel (vooraan rollend 
materieel om te worden verhuurd zoals een kraan, een bobcat, een hakselaar, een 
hoogtewerker, containers; achteraan, in herbevestigd agrarisch gebied gelegen, het 
permanent plaatsen van containers). 

en dit binnen een termijn van zes maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde is, onder 
verbeurte van een dwangsom van 300 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel 
lastens de veroordeelde ten voordele van de burgemeester van de gemeente Zwalm; 

machtigt de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester, indien het vonnis niet 
vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan, 
overeenkomstig artikel 6.3.4 VCRO, op kosten van de veroordeelde; 

exploitatieverbod: 
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legt de beklaagde het verbod op om de inrichting te 
te exploiteren, zolang hij niet over de vereiste omgevingsvergunning beschikt en 

maat regelen heeft genomen om alle voorwaarden na te leven en milieuschade en hinder te 
voorkomen; 

veroordeelt de beklaagde tot het beta len aan het openbaar ministerie 
van een dwangsom van 300 euro per dag dat dit verbod wordt overtreden. 
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Kosten eerste aanleg: 
Kosten eerste aanleg t.l.v. Staat: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber.bekl. : 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

p.24 

€ 294,74 
€ 27,95 

€ 63,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 29,04 

€ 133,04 
€ 13,30 

€ 146,34 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, t iende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszitting van 17 februari 
2023 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




