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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

1. 

rijksreglsternummer 

geboren op 

wonende te 

burgerlijke partij 

op de zittingen van 27 maart 2019 en 9 oktober 2019 vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

op de zitting van 16 september 2020 niet vertegenwoordigd noch in persoon aanwezig 

2. 
rijksreglsternummer 

geboren te Beerse op 

en overleden te 

waarvoor 

op 

het geding hervat als wettige erfgenaam na akte van gedlnghervatting neergE!legd op 

rljksreglsternummer 

geboren op 

wonende te 

burgerlijke partij 

op de zittingen van 27 maart 2019 en 9 oktober 2019 vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

op de zitting van 16 september 2020 niet vertegenwoordigd noch in persoon aanwezig 
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3. 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende tE 

burgerlijke partij 

op de zitting van 27 maart 2019 vertegenwoordigd door mr. 

bij de balie provincie 

op de zitting van 9 oktober 2019 In persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

advocaat 

op de zitting van 16 september 2020 niet vertegenwoordigd noch In persoon aanwezig 

4. 
rijksregisternummer 

geboren te on 

wonende te 

burgerlijke partij 

op de zitting van 27 maart 2019 vertegenwoordigd door mr. 

bij de balie provincie 

op de zitting van 9 oktober 2019 in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

op de zitting van 16 september 2020 in persoon aanwezig 

5. 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

burgerlijke partij 

op de zitting van 27 maart 2019 in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

op de zitting van 9 oktober 2019 vertegenwoordigd door mr. 

bij de balie provincie 

op de zitting van 16 september 2020 in persoon aanwezig 
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6 

rljksregisternummer 

geboren op 

wonende te 

burgerlijke partij 

de burgerlijke partijen sub 1. t/m 6. gesteld voor onderzoeksrechter 

d.d. 7 februari 2012 

op de zittingen van 27 maart 2019 en 9 oktober 2019 vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

op de zitting van 16 september 2020 niet vertegenwoordigd noch in persoon aanwezig 

7. GEMEENTE 
K.B.O. nummer 

met burelen te 

burgerlijke partij 

te 

op de zittingen van 27 maart 2019, 9 oktober 2019 en 16 september 2020 verteg1enwoordigd 

door mr. advocaat bij de balie provincie 

tegen 

met ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 

beklaagde 

op de zittingen van 27 maart 2019 en 16 september 2020 vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

op de zitting van 9 oktober 2019 vertegenwoordigd door mr. 

beiden advocaat bij de balie provincie 
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1. Ten laste gelegde feiten 

Tu. 

A. 

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 oveirgebracht 

meer bepaald In strijd met artikel 25 van het Decreet vébt~ december 2011 betreffende het 

duurzaam beheer van materialen kringlopen en afvalstoffen, nagelaten te hebben om 

bedrljfsafvalstoffen, zijnde afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een Industriële, 

ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 

worden bij een besluit van de Vlaamse Regering, te hebben vëtWijderd of nuttift te hebben 

toegepast op de wijze zoals bepaald In artikel 25, 

namelijk: 

1. 

Tussen 1 januari 2011 en 13 maart 2012, meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen, de 

feiten vastgesteld zijnde op 12 maart 2012. 

Ingevolge het verbranden van gronddoeken en plastiek potje 

11. 

Van ten vroegste 1 oktober 1982 tot minstens 6 februari 2012. 

Ingevolge het gebruik van metaalslakken ter verharding van een wegenis en Ingevolge het 

onderwerken van metaalslakken In de grond op het perceel gelegen te 

111. 

Tussen 1 januari 2012 en 10 februari 2013, op niet nader bepaald tijdstip, 
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Ingevolge het storten van metaalslakken op de openbare weg te 

IV. 

Tussen 1 oktober 2012 en 17 december 2012, op niet nader bepaald tijdstip, 

Ingevolge het achterlaten van afval, namelijk breekpuln en metaalslakken vermengd met 

aarde, In de tuin van de woning var op het adres te 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artlkel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen Inzake milieubeleid. 

De feiten, voor zover gepleegd voor 1 juni 2012 maken een inbreuk uit op artikel 20 van het 

Decreet van 2 jull 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. 

B. 

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

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald 

bij artikel 4.2.1.4° (het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, he!tzlj door de 

bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie 

van het terrein wijzigt) te hebben uitgevoerd: 

1. 

Tussen 1 oktober 2012 en 17 december 2012, op niet nader bepaald tijdstip. 

Op het perceel gelegen te gekadastreerd als 

met een globale oppervlakte van 8.116 rn2
, eigendom van 

en 

voor 1/4 in volle eigendom, 

Namelijk: 
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het aanleggen van een talud van ongeveer 25 meter lengte bestaande uit aarde vermengd 

met steenpuin en metaalslakken. 

De feiten, voor zover gepleegd voor 1 september 2009 strafbaar ingevolge de airtlkelen 99, 

par. 1, 146, 1 °-3°, 149 en 204 van het decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke 

Ordening dd. 18 mei 1999, en de feiten, voor zover gepleegd voor 1 mei 2000 strafbaar 

ingevolge de artikelen 44, 64, 65 en 69 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie 

van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw {artikelen 42, 66, 67, 68, 69 en1 71 van het 

decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996). 

Overgeschreven op het hypotheekkantoor 

Ref.: 

Bedrag: 341,06 euro 

{get.) 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

1 d.d. 21 januari 2016 

Bij het vonnis. op tegenspraak gewezen op 12 december 2017 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen. afdeling Turnhout. kamer TC3, werd als volgt beslist: 

Op strafgebled 

Heromschrijft tenlastelegging A2 als volgt: 

"A. 

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, vo,ornemens is 
zich te ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht 
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meer bepaald In strijd met artikel 25 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het 

duurzaam beheer van materialen kringlopen en afvalstoffen, nagelaten te hebben om 

bedr/jfsafvalstoffen, zijnde afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, 

ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en de afvalstoffen die daarmee g1ell}kgesteld 

worden bij een besluit van de Vlaamse Regering, te hebben verwijderd of nuttift te hebben 

toegepast op de wijze zoals bepaald in artikel 25, 

namelijk: 

ll. 

Van ten vroegste 2 /u/11999 tot minstens 6 februari 2012, 

ingevolge het gebruik van metaalslakken ter verharding van een wegenis en inr1evolge het 

onderwerken van metaalslakken in de grond op het perceel gelegen te 

Spreekt beklaagde 

VRIJ. 

voor de tenlasteleggingen Al, All, AIII, AIV, BI 

Legt de kosten van de strafvordering belopende in zijn geheel en op heden op 2.056,60 Euro 

solidair ten laste van de burgerlijke partijen 

Op burgerlijk gebied 

Verklaart zich onbevoegd om uitspraak te doen op burgerlijk gebied. 

Verwijst de burgerlijke partijen tot de door haar veroorzaakte kosten. 

2.2. 

Er werd hoger beroep Ingesteld tegen voormeld vonnis van 12 december 2017 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. afdeling Turnhout: 
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- op 3 januari 2018 door de burgerlijke partij GEMEENTE opzlchtens al de 

beschikkingen haar betreffende, 

- op 9 januari 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE opzlchtens tenlastelegging A.111, 

- op 10 januari 2018 door de burgerlijke partijen 

en 

alle beschikkingen op burgerlijk gebied hen betreffende, 

opzlchtens 

- op 12 januari 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE opzichtens tenlasteie1ggingen A.I, 

A.11, A.IV en b. 

2.3. 

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 Turnhout: 

- op 3 lanuari 2018 door de burgerlij ke partij GEMEENTE 

- op 9 januari 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE, 

- op 10 januari 2018 door de burgerlijke partijen 

- op 12 januari 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleglng voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zittingen van 27 maart 2019, 9 oktober 2019 en 16 

september 2020. 

Gelet op de gewijzigde samenstelling van de zetel van het hof werd de zaak in zijn geheel 

hernomen op de terechtzitting van 9 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 vordeiring, 

- de burgerlijke partij de GEMEENTE In haar middelen, ontwikkelld door haar 

raadsman, voornoemd, 

- de burgerlijke partijen en n persoon, 
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- de beklaagde In haar middelen van verdediging, ontwikkeld door haar raadsman, 

voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

De burgerlijke partijen en 

alhoewel regelmatig gedagvaard zijnde, zijn niet In persoon of bij advocaat verschenen op de 

terechtzitting van 16 september 2020 en de zaak werd te hunnen opzichte bij verstek 

behandeld. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de o,mvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de burgerlijke partijen de consoorten 

de burgerlijke partij Gemeente als van het Openbaar Ministerie van 

9 januari 2018 beperkt tot de tenlastelegging A.111, werden tijdig en regelmatig gedaan op de 

griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen. 

De verklaring van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie van 12 januairl 2018 met 

betrekking tot de tenlastelegging A.I, A.11, A.IV en B is laattijdig op grond van art. 203 §1 

Wetboek van Strafvordering. 

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

Strafvordering werd tijdig Ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestrnden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven op burgerlijk gebied met betreklklng tot het 

feit A.111 zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie van 9 januari 2018 zoals bedo1~ld 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 ti0t de schuld 

aan het feit sub A.111 en de strafmaat is nauwkeurig. 

Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie van 12 januari 2018 met bet rekking tot de 

tenlastelegging A.I, A.11, A.IV en B Is eveneens laattijdig. 
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4. Het verzoekschrift van de burgerlijke partijen de consoorten zoals 

bedoeld In artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter grlffie van de 

rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven op 

burgerlijk gebied met betrekking tot de feiten A.I, A.11, A.111, A.IV en B zijn nauwkeurig. 

5. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de burgerlijke partijen de 

Gemeente , de consoorten en van het Openbaar Ministerie van 9 

januari 2018 regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

Het hoger beroep van het Openbaar Ministerie van 12 januari 2018 is laattijdig •en derhalve 

onontvankelijk. 

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 is de rechtsmacht van het hof 

daarom beperkt tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op het feit A.111 en de beschikkingen c,p burgerlijk 

gebied van de burgerlijke partijen Gemeente en de consoorten 

Aangezien het hoger beroep van het Openbaar Ministerie met betrekking tot die feiten A.I, 

A.11, A.IV en B laattijdig is, Is de vrijspraak van beklaagde voor deze 

feiten definitief verworven. 

5. De verjaring van de strafvordering 

De verjaring van de strafvordering voor de feiten sub A.111 - In de mate dat deze feiten 

bewezen worden geacht - neemt een aanvang op de datum van het laatst geple•egde feit, dit 

is 9 februari 2013. 
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De verjaring van de strafvordering werd binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn het 

laatst nuttig gestuit door een daad van vervolging in de zin van art. 22 V.T.Sv. door het 

schrijven van het Openbaar Ministerie van 1 februari 2018 waarbij de akte van beroep en 

het dossier van rechtspleging werd overgemaakt aan het Parket Generaal van het hof van 

beroep te Antwerpen. 

De verjaring van de strafvordering is derhalve niet ingetreden. 

6. Omschrijving van de feiten 

a. Met betrekking tot de feiten sub B 

Conform het kantschrift van het Openbaar Ministerie van 28 mei 2018, dienen de feiten sub 

B geactualiseerd te worden als volgt: 

1. De door het decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (B.S. 23 oktober 

2014) bepaalde wijzigingen aan het vergunningsluik van de VCRO zijn In werking getreden op 

23 februari 2017 (zie artikel 397 van voormeld decreet zoals gewijzigd door artikel 8 van het 

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

omgevingsvergunning (B.S. 9 februari 2017). 

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

woorden "voorafgaande stedenbouwkundige vergunning" vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 

2. Artikel 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (B.S. 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 normaal gezien in werking zou zijn getreden op 23 februari 

2018. 
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Echter ingevolge artikel 51 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten 

van 9 februari 2018 (B.S. 28 februari 2018), is het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

handhaving van de omgevingsvergunning, met uitzondering van artikel 145, tweede lid, in 

werking getreden op 1 maart 2018. 

3. Het nieuwe artikel 6.2.1 van de VCRO houdt thans de strafbepalingen in en luidt met 

betrekking tot onderhavige zaak als volgt: 

"De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige misdrijven 

genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met 

een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen: 

1 ° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, of het verder 

uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij na verval, 

vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 

van schorsing van de betreffende vergunning;" 

4. De feiten waarvoor beklaagde vervolgd wordt onder tenlastelegging B maken een inbreuk 

uit op het artikel 4.2.1.4° (het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, hetzij door 

de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de 

functie van het terrein wijzigt) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Deze feiten zijn strafbaar gebleven, weliswaar thans op grond van artikel 6.2.1. lid 1.1° VCRO 

(voorheen 6.1.1. lid 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 op zich zijn hierdoor niet gewijzigd. 

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

verweermiddelen desbetreffend naar voren te brengen. 

b. 
Met betrekking tot het feit A.11 heeft de eerste rechter terecht de incriminatieperiode 

aangepast naar: "ten vroegste 2 juli 1999 tot minstens 6 februari 2012". 
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7. Motivering ten gronde 

7.1. Op strafgebied: Het feit sub A.111: het storten van metaalslakken op dE! openbare 

weg te 

7.1.1. Ten gronde 

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

de schuld van de beklaagde aan de haar ten laste gelegde feiten sub A.111 wc~I bewezen 

bevonden. 

2. Uit de gegevens van het strafdossier blijkt duidelijk dat de beklaagde in het kadier van haar 

activiteiten als boomkwekerij metaalslakken stortte op de te 

- In opdracht van de gemeente werd er naar aanleiding van een mogelijke 

bodemverontreiniging van het onverharde deel van de o,p 20 maart 

2013 staalnames uitgevoerd in aanwezigheid van de politie, de gemeentelijke 

milieuambtenaar en het Provinciaal Instituut Mllleuhygiëne (afgekort PIH). Deze 

staalnames werden onderzocht door het PIH. In het rapport van maart 2013 van het 

PIH werd er vastgesteld dat de bodem van de te zwaar 

verontreinigd was met zware metalen (cadmium, chroom, koper, lood, nikkel en zink) 

Ingevolge de aanwezigheid van assen van zware metalen ( kaft 1 stuk 28 ),, 

- Geconfronteerd met deze bevindingen van het rapport van PIH verklaarde de 

medebestuurder van de op 5 april 2013 (kaft 

1 stuk 34) dat zijzelf zijn overgegaan tot het aanbrengen van deze metaalslakken in de 

voorziene tijdsperiode op dit onverharde gedeelte van de om de weg 

te "fatsoeneren" . Er werd Immers overgeschakeld op maïsteelt waardoor de 

verharding die zich tussen de plantenbedden bevond moest verwijderd worden. Deze 

verharding werd deels gestort op het onverhard gedeelte van de 

palend aan hun gronden. Dhr Nist dat deze verharding m1~taalslakken 

bevatte ("Vele jaren geleden had wijlen mijn vader deze metaalslakken tussen de 
plantenbedden als verharding aangebracht"). 

Onder "afvalstoffen" zoals bedoeld in art. 12§1 Materialendecreet, volgens de definitie 

vermeld In art. 3,1 ° van dat decreet, moet worden verstaan "elke stof of elk voorwerp 
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen ... ". 
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Aan het begrip "achterlaten van afvalstoffen" dient een ruime Invulling te worden gegeven 

en daarmee wordt niet alleen het storten zelf, maar ook het verzuim om het gedeponeerde 

afval te verwijderen bedoeld. Zolang het gedeponeerde afval niet Is verwijderd blijft het 

misdrijf van achterlaten ook voortduren. 

Deze gestorte verharding op dE betreft afval In de zin van art. 12§1 van het 

Materlalendecreet. De al dan niet schadelijke Impact van deze metaalslakken is niet relevant 

om te oordelen of er sprake Is van een afvalstof In de zin van art. 12§1 van het 

Materialendecreet. 

Op grond van art. 5, eerste lid Sw. is een rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk voor 

misdrijven die hetzij een Intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van haar doel of 

de waarneming van haar belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor 

haar rekening zijn gepleegd. 
Deze feiten onder A.111 kaderden in ieder geval in het maatschappelijk doel van de 

Het ten laste gelegde misdrijf heeft aldus een Intrinsiek verband met 

de verwezenlijking van haar doel. Deze feiten werden ook gepleegd voor haar nekenlng. Op 

de rechtspersoon rust bijgevolg een eigen strafrechtelijke verantwoorde! ljkheid. De 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid zal slechts vaststaan indien de verwezenlijking van het 

misdrijf hetzij volgt uit een wetens en willens genomen beslissing binnen deze rechtspersoon 

hetzij een gevolg is van een binnen deze rechtspersoon gepleegde nalatigheiid. Voor het 

vaststellen van dit morele element kan de rechter wel steunen op de gedragingen van de 

bestuursorganen van de rechtspersoon of haar bestuurders, die onder meer natuurlijke 

personen kunnen zijn. Beklaagde is een kleine rechtspersoon met een eenvoudige structuur 

waar er in de praktijk geen groot verschil bestaat tussen de indivldualiseerbare beslissingen 

van de twee bestuurders en het corporatief handelen. De beoordeling van het moreel 

element In hoofde van beklaagde gebeurt dan ook In functie van het gedrag van deze 

natuurlijke personen wiens gedrag voor de rechtspersoon determinerend Is. 

Verwijzend naar de hoger geciteerde verklaring van de medebestuurder 

heeft de verzuimd te reageren op een strafbare gedraging van haar 

bestuurder die naliet opdracht te geven aan een natuurlijke persoon/rechtspersoon die 

houder was van een vergunning voor verwijdering of nuttige toepassing van deze 

afvalstoffen om deze verharding, waarvan geweten was dat zij zelfs metaalslaklken bevatte, 

op legale wij ze af te voeren. 
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Hieruit leidt het hof af dat het opzet en aldus het bestaan van het moreel bes1tanddeel in 

hoofde van beklaagde Is aangetoond doordat zij deze verwijdering van afvalstoffen op deze 

illegale wijze heeft gedoogd en geen enkele maatregel heeft genomen om dit te voorkomen. 

Dat haar bestuurder zich niet bewust zou zijn dat deze verharding tussen de 

plantenbedden restanten van metaalslakken bevatte, jfdrulst in tegen zijn eigen verklaring 

van 5 april 2013. 
Dat beklaagde niet te kwader trouw zou gehandeld hebben gelet op de slechte staat van de 

. doet niet ter zake en doet geen, afbreuk aan haar strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid. Het is immers niet vereist tt beklaagde op bedrieglijke wijze 

handelde. Het volstaat dat beklaagde met opzet, wetens en willens, handelde. 

Het gegeven dat de slechte staat van de openbare weg te wijten is aan het niet 

onderhouden van deze weg door de Gemeente die beklaagde hiervan in kennis zou 

hebben gesteld (hetgeen echter niet wordt aangetoond), rechtvaardigt niet het handelen 

van beklaagde die toeliet dat op Illegale wijze deze verharding tussen de plantenbedden 

werd verwijderd en gestort op de openbare weg. 

Dat in het verleden gedurende jaren metaalslakken frequent gebruikt werden om wegen te 

verharden, doet eveneens geen afbreuk aan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

beklaagde die opzettelijk zich van deze afvalstoffen ontdeed door deze te verwijderen 

tussen de plantenbedden om vervolgens achter te laten op de openbare weg. 

Dat de bestuurder van beklaagde, na de vaststellingen in zijn verhoor op 5 

april 2013 meedeelde dat hij met de gemeente contact zou opnemen om de 

metaalslakken op het onverharde gedeelte van de openbare weg te verwijderen hetgeen 

deels zou zijn gebeurd, heft de strafbaarheid in hoofde van beklaagde niet op. 

7.1.2. De straftoemeting 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

- de rechtspersoonlijkheid van de beklaagde, 

- het blanco strafregister van de vennootschap, 
- de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect 

voor het milieu en de vaststelling dat de feiten in een professionele context werden 

gepleegd, 
- de overschrijding van de redelijke termijn van de strafvervolging, zoals hierna 

overwogen. 
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Het hof is van oordeel dat het vooronderzoek een normaal verloop heeft gekend gelet op de 

omvang en de complexiteit van de zaak waarbij de aanstelling van een bodemdeskundige 

noodzakelljk was. 

Daar waar het vooronderzoek een normaal verloop heeft gekend, is het hof van oordeel dat 

de afhandeling van de strafvordering in de vonnisfase te lang heeft aangesleept. 

Het Openbaar Ministerie gaf het bevel tot dagvaarden op 8 december 2015 voor de zitting 

van 2 februari 2016. Op de zitting van 2 februari 2016 werd de zaak, op verzoek van partijen 

om conclusies op te stellen, ultgesteld naar de zitting van 6 september 2016. Op de zitting 

van 6 september 2016 werd de zaak uitgesteld naar 6 december 2016 Ingevolge het 

overlijden van één van de burgerlijke partijen voor gedlnghervattlng namens de erfgenamen. 

Op de zitting van 6 december 2016 werd de zaak uitgesteld naar 7 februari 2017 gezien er 

nog geen duidelijkheid was omtrent de erfopvolging van de overleden burgerlijke partij 

. Op die zitting van 7 februari 2017 werd op verzoek van partijen de 

zaak andermaal uitgesteld naar de zitting van 6 juni 2017. 

Op de zitting van 6 juni 2017 werd de zaak op verzoek van het Openbaar Ministerie 

uitgesteld naar 7 november 2017 waarop uiteindelijk de zaak behandeld werd en voor 

vonnis gesteld op 5 december 2017. Ingevolge ziekte van de griffier werd het vonnis 

uitgesteld naar de zitting van 12 december 2017. Er werd hoger beroep Ingesteld door de 

burgerlijke partijen en het Openbaar Ministerie en de zaak werd Ingeleid In hoger beroep 

voor de zitting van 31 oktober 2018 waarop de zaak werd uitgesteld op verzoek van partijen 

teneinde conclusies op te stellen naar de zitting van 27 maart 2019. De zaak werd behandeld 

op de zitting van 27 maart 2019 en in voorzetting gesteld teneinde partijen toe te laten 

standpunt in te nemen omtrent de nieuwe stukken die door hen werden neergelegd. De 

zaak werd uitgesteld naar 29 mei 2019. Ter zitting van 29 mei 2019 vroegen de partijen 

andermaal de zaak uit te stellen teneinde opnieuw besluiten op te stellen. De zaak werd 

uitgesteld naar de zitting van 9 oktober 2019 waarop de zaak, ingevolge gewijzigde 

samenstelling van de zetel, hernomen werd. De raadsman van beklaagde verzocht om een 

uitstel gezien zij niet de dominus litis was van de zaak waarop de zaak werd uitgesteld naar 

13 november 2019. Op de deze zitting werd de zaak uitgesteld naar 4 maart 2020 wegens 

ziekte van de raadsman van beklaagde. Op de zitting van 4 maart 2020 werd de zaak 

ultgesteld naar 27 mei 2020 om reden dat de raadsman van de burgerlijke partijen, de 

consoorten . om persoonlijke redenen niet kon aanwezig zijn. 
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Ingevolge de dwingende richtlijn van het College van hoven en rechtbanken van 16 maart 

2020 waarbij de werking van de gewone strafkamers tijdelijk werd opgeschort ingevolge het 

coronavirus werd de zaak uitgesteld naar 16 september 2020 waarop de zaak werd 

behandeld en voor arrest werd gesteld op de zitting van 14 oktober 2020 en uitgesteld naar 

de zitting van 18 november 2020. 

Rekening houdend met deze gegevens is het hof van oordeel dat in de vonnisfase zowel in 

eerste aanleg als in hoger beroep het proces een te lang verloop heeft gekend te wijten aan 

diverse factoren die aan de beklaagde (overlijden van één van de burgerlijke partijen, ziekte 

raadsman beklaagde, afwezigheid raadsman burgerlijke partijen, schorsing werking 

strafkamers Ingevolge Covid19) niet kunnen verweten worden zodat er sprake is van de 

overschrijding van de redelijke termijn. 

Het hof is van oordeel dat de overschrijding van de redelijke termijn de bewijsvoering en het 

recht van verdediging van de beklaagde niet ernstig en onherstelbaar heeft aangetast zodat 

het recht op eerlijk proces niet werd geschonden. 

Het hof houdt wel rekening met de overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken bij 

het bepalen van de strafmaat voor deze feiten. 

Art. 21ter V.T.Sv. bepaalt dat indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn 

overschrijdt de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring kan uitspreken of 

een straf kan uitspreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf. Deze bepaling 

sluit een meer of minder vergaand rechtsherstel niet uit. 

Dat de strafvordering de redelijke termijn overschrijdt is niet van die aard om slechts tot een 

loutere schuldigverklaring te besluiten. In toepassing van art. 21ter V.T.Sv. legt het hof een 

straf op die op een reële en meetbare wijze lager is dan die welke het hof had kunnen 

opleggen indien de overschrijding van de redelijke termijn niet was vastgesteld. Het hof zal 

dan ook de minimumgeldboete opleggen. 

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

Was de redelijke termijn van de strafvervolging niet overschreden dan had het hof een 

effectieve geldboete van 2.000,00 euro opgelegd. 

De geldboete dient effectief te worden opgelegd opdat beklaagde zich bewust zou worden 

van de ernst van de feiten en om beklaagde ervan te weerhouden dergelijke laakbare 

handelingen te stellen. 

rPAGE □ 1- □□ 001801357-□□18- □□ 32- □ 1-□ 1-iT'l 

L 
~~ 
~ _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2018/CO/ 132 - p. 19 

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. 

7.1.3. Inzamelen, verwijderen en verwerken van afvalstoffen op grond van art. 16.6.4. 

DABM 

Art. 16.6.4. DABM bepaalt dat wie de afvalstoffen achterlaat in strijd met de bepalingen van 

het Materialendecreet door de strafrechter wordt veroordeeld tot het Inzamelen, vervoeren 

en verwerken ervan binnen een door hem vastgestelde termijn. Deze veroordeling moet op 

grond van dit artikel ook ambtshalve worden uitgesproken door het hof. 

Overeenkomstig art.16.6.4., eerste lid DABM dient beklaagde te worden veroordeeld tot het 

inzamelen, vervoeren en verwerken van de afvalstoffen. Tot op heden blijkt niet dat het 

onverhard gedeelte van de volledig werd gesaneerd hetgeen overigens niet 

wordt betwist door beklaagde. Dat beklaagde slechts op een gedeelte van de onverharde 

de verharding/afval deponeerde, wordt niet aannemelijk gemaakt door 

beklaagde. 

Immers de bestuurder erkende overigens dat deze verharding werd gestort 

op de om deze te fatsoeneren waaruit het hof afleidt dat dit afval over het 

volledige onverharde gedeelte van de werd gestort. Ten onrechte houdt 

beklaagde voor dat uit het bodemonderzoek van 17 juli 2013 dat gevoegd werd aan het PV 

van 26 november 2013 {stuk 76 tot 81 van kaft 1) dat er gedeeltes van het onverhard 

gedeelte van de zouden zijn waar geen verontreiniging zou zijn. Het hof 

verwijst naar het besluit van dit bodemonderzoek: "De bodem van de te 

is ter hoogte van de bemonsterde zone zwaar verontreinigd met zware metalen 

(koper, lood en zink) o.w. v. de aanwezigheid van assen van zware metalen". 

Alleszins kan daar niet uit afgeleid worden dat er bepaalde gedeeltes van de 

zouden zijn die niet verontreinigd zouden zijn. 

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. 
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Het hof legt ook een dwangsom op waarvan het bedrag dient bepaald op 150,00 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. 

Beklaagde wordt verplicht overeenkomstig art. 16.6.4., tweede lid 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 overgaan binnen de vastgestelde termijn. 

7.2. Op burgerlijk gebied 

7 .2.1. De vordering van de Gemeente 

De burgerlijke partij vordert om beklaagde te veroordelen tot het Inzamelen, vervoeren en 

verwerken van de afvalstoffen dewelke nog aanwezig zijn In de bedding van de 

en dit binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht van gewijsde 

treden van dit arrest onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 250,00 euro per 

dag vertraging In de uitvoering van het arrest. 

Voor zover de burgerlijke partij daarmee burgerrechtelijk een herstel In natura beoogt, wijst 

het hof er op dat beklaagde reeds op grond van art. 16.6.4. DABM wordt veroordeeld voor 

het Inzamelen, vervoeren en verwerken van de afvalstoffen en dit binnen een termijn van 6 

maanden. Het hof oordeelde hierboven ook dat aan deze ambtshalve veroordeling een 

dwangsom zal worden gekoppeld. Tevens wordt beklaagde verplicht overeenkomstig art. 

16.6.4., tweede lid 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 overgaan binnen de vastgestelde 

termijn. 

Gelet op deze veroordeling is de vordering van de burgerlijke partij wat dit onderdeel betreft 

(zowel wat betreft het inzamelen, vervoeren en verwerken alsmede tot terugbetaling van de 

kosten inclusief de kosten van personeel à rato van 10% op de saneringskost in geval 

beklaagde in gebreke blijft de veroordeling uit te voeren) ongegrond. 

rPAGE □ 1-□0001801357-□□2□-0032-□1-□1-iTl 

L 
~ 
~ _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2018/CO/132- p. 21 

Bijkomend vordert de burgerlijke partij beklaagde te veroordelen tot het terugbetalen van 

de gemaakte onderzoekskosten zijnde de bodemonderzoeken In de door 

een gespecialiseerde Instelling PIH ten bedrage van 929,96 euro. Dit onderdeel van de 

vordering van de burgerlijke partij is bewezen aan de hand van de voorgebrachte stukken 

(stuk 5 tot en met 7 bundel burgerlijke partij), vindt haar grond en oorzaak in de ten laste 

van beklaagde weerhouden en bewezen feiten sub A.111, en dient derhalve gegrond 

verklaard. Er werden geen vergoedende noch gerechtelijke Intresten gevorderd zodat het 

hof deze niet toekent. 

Het gegeven dat de burgerlijke partij zich ter zitting manifesteerde als benadeelde partij en 

niet tijdens het gerechtelijk onderzoek en om die reden deze kosten niet kan verhalen op 

beklaagde, heeft geen belang. Het zijn alleszins kosten die de burgerlijke partij heeft 

gemaakt In oorzakelijk verband met het in hoofde van beklaagde bewezen misdrijf sub A.111 

en dienen derhalve integraal te worden toegekend. 

Het bedrag van de rechtspleglngsvergoedlng wordt - rekening houdend met het kennelijk 

onredelijk karakter van de situatie - in billijkheid bepaald op 480,00 euro in eerste aanleg en 

In hoger beroep, zijnde het basisbedrag dat van toepassing Is op het thans toegekende 

schadebedrag. 

7 .2.2. De vordering van de consoorten 

De beklaagde werd In het bestreden vonnis vrijgesproken voor de fe iten onder de 

tenlasteleggingen A.I, A.11, A.IV en 8. Deze vrijspraak staat het hoger beroep van de 

burgerlijke partij niet in de weg In die zin dat deze vrijspraak definitief blijft maar dat het hof 

wel zal moeten nagaan voor wat de burgerlijke vordering betreft, of het als misdrijf 

aangemerkte feit dat aari de vordering van de burgerlijke partij ten grondslag ligt bewezen Is 

en of aan de burgerlijke partij schade heeft berokkend. 

1. Het feit A.I: het verbranden van gronddoeken en plastiek potje 

Verwijzend naar de vaststellingen op 14 maart 2012 met de gevoegde foto's staat het vast 

dat op de terreinen die door de beklaagde werden gehuurd recent op drie plaatsen werd 

gestookt. De verbalisanten stelden restanten van plastiek, papier- en kartonafval vast (kaft 1 

onderkaft 1 stuk 2 tot 4 en stuk 11). 
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Op 28 maart 2012 verklaarde bestuurder overigens dat hij opdracht had 

gegeven om kapotte paletten op te stoken waarbij mogelijks restanten van geo-textiel heeft 

gezeten. Dat er ook een plastieken potje werd opgebrand is dan ook aannemelijk. 

Dit toont aan dat beklaagde toeliet en heeft gedoogd dat deze afvalstoffen werden verbrand 

en geen enkele maatregel heeft genomen om dit te voorkomen. 

Deze feiten acht het hof dan ook bewezen. 

2. Het feit A.11: het gebruik van metaalslakken ter verharding van een wegenis en 

Ingevolge het onderwerken van metaalslakken In de grond op het perceel gelegen te 

De eerste rechter heeft terecht de tijdsperiode van deze tenlastelegging aangepast naar "ten 
vroegste 2 juli 1999 tot minstens 6 februari 2012". Bijkomende stelt het hof vast dat deze 

tenlastelegging betrekking heeft op één perceel dat gepacht werd door de beklaagde met 

name het perceel gelegen te 

Het hof Is van oordeel dat aan de hand van de gegevens in het strafdossier onvoldoende 

aangetoond is dat beklaagde in die periode toeliet op dat kwestieuze perceel metaalslakken 

te storten dan wel te verwerken in de grond. 

Het bodemonderzoek van 9 april 2014 uitgevoerd in opdracht van de onderzoeksrechter 

toont weliswaar aan dat het perceel sterk verontreinigd is met zware metalen. Volgens de 

bodemdeskundige is het echter niet uit te maken of het om nieuwe dan wel een historische 

verontreiniging gaat. 

Ook de verklaring van 

burgerlijke partij 

van 18 november 2013 die in opdracht van de 

de drie kippenhokken (zie plan kippenhokken C, D en E 
gevoegd aan de klacht met burgerlijke partijstelling) die zich bevonden op het kwestieuze 

perceel afbrak in de maand juli 2001 en vaststelde dat er zich bij de verwijdering van de 

fundering op een diepte van ongeveer 30 à 40 cm metaalslakken bevonden, is geen bewijs 

dat het beklaagde was die in de voorziene tijdsperiode deze metaalslakken in de grond zou 

verwerkt hebben. Integendeel deze verklaring toont aan dat die ondergrond reeds 

verontreinigd was met metaalslakken voor de bouw van de kippenhokken gebouwd door 

grootvader in de jaren 60. 
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Het gegeven dat in zijn verklaring van 16 januari 2014 (kaft I stuk 201) 

erkende dat In de periode dat hun vader gronden kocht In (tussen 1960-1965) 

grenzend aan de gronden van de burgerlijke partijen en metaalslakken werden gebruikt om 

de wegenis te verharden, Is geen bewijs dat beklaagde In de voorziene tijdsperiode 

metaalslakken zou verwerkt hebben op het bewuste perceel van de burgerlijke partijen dan 

wel gestort op een wegenis. 

Het gegeven dat in een ontwerp pachtovereenkomst in 2001 bij notaris een 

passage werd geschrapt dat de slakken en materialen die op de weg van het voormelde 

perceel van 3.600m lagen moesten verwijderd worden door de pachters, Is uiteraard geen 

bewijs dat het beklaagde was die deze metaalslakken zou hebben gedumpt op die wegenis. 

De e-mail van notaris 

passage werd geschrapt. 

geeft alleszins geen uitsluitsel om welke reden deze 

De vergelijking tussen de luchtfoto's van 1980 en 1983 die zou moeten aantonen dat in die 

periode metaalslakken op de oude toegangsweg werden gestort, kan aan beklaagde niet 

worden verweten vermits de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap pas 

werd ingevoerd bij wet van 4 mei 1999 welke In werking Is getreden op 2 juli 1999. 

De verklaringen van (vorige huurder/bewerker van gronden van de 

consoorten tot 1982), van (buurman), van (buurman) 

en van (boer die In de jaren 70 grootvader hielp bij de 

uitbating van de kippenkwekerij ) waarnaar in conclusies van de burgerlijke partijen 

consoorten wordt verwezen, tonen niet met zekerheid aan dat het 

beklaagde was die in de voorziene tijdsperiode (vanaf 2 juli 1999 tot minstens 6 februari 

2012) op dat bewust perceel metaalslakken verwerkte in de grond dan wel op een wegenis 

metaalslakken zou hebben gestort. De verklaringen van deze getuigen zijn vaag en 

onduidelijk om te weten op welk perceel en op welke wegenis en wanneer er al dan niet 

metaalslakken werden gestort. Het hof acht het dan ook niet opportuun gelet op het 

tijdsverloop sinds de feiten alsnog deze getuigen te horen. 

Overigens betwist niet dat in het verleden door wijlen zijn vader inderdaad het 

de normale gang van zaken was dat er op de wegenlssen rond de percelen metaalslakken 

werden gestort. 
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Vader (vader van en I huurde inderdaad sedert 1982 gronden van 

de consoorten (landbouwgronden te gelegen tussen de 

en kadastraal gekend onder (voorwerp van de 

tenlastelegging A.11)). Dat deze getuigen mogelijks bepaalde handelingen zouden hebben 

vastgesteld die aan vader <Unnen worden toegerekend, is uiteraard geen bewijs 

waaruit kan worden afgeleid dat de beklaagde hiervoor 

strafrechtelijk aansprakelijk is. 

Tevens houdt het hof geen rekening met de aanvankelijke verklaring van die als 

transporteur in opdracht van metaalslakken zou hebben gestort op 

de gehuurde gronden van de consoorten In een latere verklaring van 21 mei 

2019 ontkent de dat er transporten van metaalslakken zouden zijn 

uitgevoerd op die gehuurde gronden (stuk 7 bundel beklaagde). Uit de verklaring van 

van 12 maart 2019, een vroegere werknemer van :He in dienst was 

vanaf 25 juni 1979 gedurende 10 jaar, blijkt niet dat hij metaalslakken moest gaan storten op 

de gehuurde gronden van de Immers deze getuige was niet meer 

in dienst als chauffeur In de voorziene tijdsperiode van het feit sub A.11 zoals blijkt uit de 

verklaring van 21 mei 2019 van (stuk 7 bundel beklaagde). 

Het is dan ook onvoldoende bewezen minstens bestaat er twijfel dat in de voorziene 

tijdsperiode op het kwestieuze perceel door beklaagde werd toegelaten dat er 

metaalslakken werden gestort. Het hof acht de feiten sub A.I1 dan ook niet bewezen. 

3. Het feit A.IV en B: het achterlaten van breekpuin en metaalslakken vermengd met 

aarde In de tuin van de woning van 

van 25 meter 

en het aanleggen van een talud 

Het hof verwijst: 
- naar de vaststellingen op 17 december 2012 waarop de verbalisanten vaststelden dat 

achter de tulnafsluiting van een grote wal van ongeveer 25 meter 

lengte werd aangelegd. Deze wal bestaat uit aarde, steenafval en een weinig 

metaalslakken, 

- de verklaring van van 20 december 2012 waarbij hij erkende dat 

ingevolge de afbraak van de kippenstallen door de consoorter er veel 

steenpuin was achtergebleven op de door beklaagde gepachte percelen en waaraan 

de consoorten ondanks Ingebrekestellingen (zie brieven van 27 februari 

2012 en 16 augustus 2012 (kaft 1 stuk 196 en 197) om deze gronden vrij te maken 

van steenpuin, geen enkel gevolg werd gegeven. 
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"Gezien deze afvalberg thans In de weg lag, en na vruchteloze correspondentie met 
de familie hebben we deze afvalberg verplaatst langsheen de tuinafsluitlng 
van mevr. om alzo de minste hinder te veroorzaken" (zie kaft 1 stuk 124). 

Op basis van deze verklaring staat het aldus vast dat beklaagde toeliet dat zij deze afval 

afkomstig van de afbraak van kippenstallen (nl. breekpuln vermengd met grond en weinig 

metaalslakken) achter lieten In de tuin van de woning van en een talud aanlegde 

van 25 meter lengte zonder over een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning te 

beschikken waardoor het reliëf van de bodem aanmerkelijk werd gewijzigd. 

Welke de contractuele afspraken waren tussen partijen en het gegeven dat de consoorten 

al dan niet hun contractuele verplichtingen nakwamen, doet geen afbreuk aan de 

verantwoordelijkheid van de beklaagde. 

De betreffende percelen zijn volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied, zijnde een 

niet kwetsbaar gebied. Het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem zonder 

vergunning is nog steeds strafbaar, ook In een niet kwetsbaar gebied. 

Volgens art. 4.2.1.4° VCRO is het niet toegelaten zonder voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning het reliëf van de bodem aanmerkelijk te wijzigen, onder meer door de bodem 

aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen, waarbij de aard of de functie van 

het terrein wijzigt. 

Beklaagde houdt nu voor dat het natuurlijk reliëf door deze eenvoudige verschuiving van 

grond met steenpuin niet aanmerkelijk gewijzigd werd. 

De wetgever heeft niet gekozen voor een louter kwantitatieve benadering van de 

omschrijving "aanmerkelijk wijzigen van het rellëf van de bodem", maar wel voor een 

benadering die zowel rekening houdt met de invloed van de wijziging op de aard en de 

functie van het terrein, als met de hoegrootheid van de niveauwijziging. 

De term "aanmerkelijk" duidt erop dat de wetgever beoogde om de aanzienlijke en 

belangrijke wijzigingen van het reliëf strafbaar te stellen, doch niet - in acht genomen de 

ligging, de functie en de omvang van het perceel - marginale wijzigingen van het reliëf. 
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Uit de inhoud van het strafdossier, In het bijzonder de vaststellingen door de verbalisanten 

en de gevoeg~e foto's van de wal (kaft 1 stuk 126 foto's stuk 1-2), blijkt dat de wal zich 

uitstrekt over een lengte van 25 meter en een hoogte van minstens 1, 5 meter, zodat het hof 

deze wal als een aanmerkelijke wijziging van het bodemrellëf beschouwt in de zin van art. 

4.2.1.4° VCRO die storend is voor de omgeving. 

De feiten sub A.IV en B acht het hof dan ook bewezen. 

4. De schade van de consoorten ingevolge de in hoofde van beklaagde 

bewezen feiten A.I, A.IV en Ben op strafgebjed het feit sub A.111 

De burgerlijke partijen vorderen om beklaagde te bevelen binnen de zes maanden na het in 

kracht van gewijsde treden arrest de percelen gelegen te gelegen aan de 

tussen en kadastraal gekend onder in hun 

oorspronkelijke toestand te herstellen, dit wil zeggen vrij van elke vervuillng en terug 

opgehoogd naar hun oorspronkelijk niveau en dit onder verbeurte van een dwangsom van 

1.000,00 euro per dag vertraging. Tevens wordt een aanstelling van een deskundige 

gevorderd met als opdracht advies te verlenen omtrent de kosten voor het terug in 

oorspronkelijke toestand te brengen van deze percelen dan wel voorbehoud te verlenen 

voor aanstelling van een deskundige, om nadien verder recht te doen omtrent een 

schadevergoeding. 

De feiten sub A.11 werden in hoofde van beklaagde niet bewezen geacht zodat het hof niet 

bevoegd Is om te oordelen over de vordering in de mate dat ze gesteund is op de feiten sub 

A.11. 

De feiten sub A.I werden wel bewezen geacht. In welke mate deze verbranding van 

afvalstoffen bodemverontreiniging heeft toegebracht aan de verpachte percelen wordt niet 

aangetoond door de consoorten zodat de vordering die op deze feiten 

gesteund is, ongegrond is . 

Beklaagde werd schuldig bevonden aan de feiten sub A.111. Zoals reeds uiteen gezet bij de 

vordering van de Gemeente wijst het hof er op dat beklaagde reeds op grond van 

art. 16.6.4. DABM wordt veroordeeld voor het inzamelen, vervoeren en verwerken van de 

afvalstoffen en dit binnen een termijn van 6 maanden. Het hof oordeelde hierboven ook dat 

aan deze ambtshalve veroordeling een dwangsom zal worden gekoppeld. Gelet op deze 

veroordeling is de vordering van de burgerlijk partijen wat dit onderdeel betreft ongegrond. 
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Het hof stelt vast dat de burgerlijke partij een herstel In natura beoogt met betrekking tot de 

bewezen verklaarde feiten A.IV en B. Deze feiten hebben betrekking op het perceel 

gekadastreerd onder 

en zijn eigenaar van dit perceel maar niet 

en deze laatste heeft dan ook geen schade geleden ingevolge het bewezen 

verklaarde feit sub A.IV en B. 

De vordering van tegen beklaagde is dan ook ongegrond. 

De overige consoorten hebben persoonlijk schade geleden als gevolg van 

het in hoofde van beklaagde bewezen verklaarde stedenbouwmlsdrijf sub B. De burgerlijke 

partij kan het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand vorderen vermits In 

beginsel op grond van art. 1382 BW zij steeds als benadeelde het recht heeft om een 

vergoeding in natura te vragen. Deze vordering Is van burgerrechtelijke aard en het 

gevorderde herstel strekt tot het ongedaan maken van de aantasting van haar 

privébelangen. Dit impliceert dat de rechter het bevel In natura kan bevelen zonder dat 

vereist is dat het bouwmisdrijf een invloed heeft op de ruimtelijke ordening. De beoordeling 

over de gegrondheid van deze vordering van de burgerlijke partij moet worden gemaakt op 

grond van art. 1382 BW. 

Het hof is van oordeel dat de burgerlijke partij schade heeft geleden ingevolge het bewezen 

verklaard bouwmisdrljf sub B door het aanleggen van de talud van 25 meter op het perceel 

kadastraal gekend onder eigendom van 

en 

De vordering van de burgerlijke partij 

en Is ontvankelijk en gegrond ten aanzien van beklaagde met 

betrekking tot het feit sub B waarbij het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 

wordt gevorderd. Het hof beveelt het perceel kadastraal gekend onder 

in zijn oorspronkelijke staat te herstellen hetgeen impliceert het verwijderen van de 

talud van 25 meter op straffe van een dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging 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. 
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De aanstelling van een deskundige teneinde advies te verlenen omtrent de kosten voor het 

in de oorspronkelijke toestand te brengen van het kwestieuze perceel, acht het hof niet 

opportuun vermits het herstel in de oorspronkelijke staat zich beperkt tot het verwijderen 

van de talud. 

Het meergevorderde wijst het hof af wegens gebrek aan oorzakelijk verband In hoofde van 

deze burgerlijke partijen. 

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, 162bis, 185, 186, 190, 190ter, 191, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 

204, 209bis, 210, 211 en 211bis van het Wetboek van Strafvordering 

- 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 41bis, 44 en 45 van het Strafwetboek 

- 25 van het Decreet van 23 december 2011 

- 16.6.3.§1, eerste lid en 16.6.4. van het Decreet van 5 april 1995 

- 20 van het Decreet van 2 juli 1981 

- 1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

- 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

- 21ter van de wet van 17 april 1878 

- 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 

- 1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

- 1382 van het Burgerlijk Wetboek 

- 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 

- 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

- 2 van het KB van 26 oktober 2007 
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-- . • ----~· - ------------------------

9. Beslissing 

Het hof, 

Na herneming van de zaak; 

Rechtdoende op tegenspraak ten aanzien van beklaagde, de burgerlijke partijen Gemeente 

en en bij verstek ten aanzien van de 

burgerlijke partijen 

eenparigheid van stemmen; 

en en met 

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 de Gemeente van het Openbaar Ministerie van 9 

januari 2018 en van de burgerlijke partijen de consoorten ontvankelijk; 

Verklaart het hoger beroep van het Openbaar Ministerie van 12 januari 2018 niet 

ontvankelijk wegens laattijdigheid; 

Op strafrechtelijk gebied 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Heromschrljft de feiten sub B zoals hoger uiteengezet onder punt 6.a.; 

Bevestigt het betreden vonnis met betrekking tot de aanpassing van de tijdsperiode van het 

feit sub A.11 zoals hoger uiteengezet onder punt 6.b.; 

Stelt vast dat in het bestreden vonnis definitief uitspraak werd gedaan over de vrijspraak van 

beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten A.I, A.11, A.IV en B; 

Stelt de overschrijding van de redelijke termijn vast; 

Verklaart de beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten sub A.111; 

Veroordeelt de beklaagde wegens dit feit tot een geldboete van 500,00 euro gebracht op 

3.000,00 euro door verhoging met 50 opdeciemen; 
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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 vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op van 

55,15 euro; 

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

voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

Wat betreft de vordering conform art. 16.6.4. DABM 

Veroordeelt beklaagde tot het Inzamelen, vervoeren en verwerken van het afval gestort op 

het onverharde gedeelte van de In zulks binnen een termijn van zes 

maanden vanaf het In kracht van gewijsde treden van huidig arrest, en onder verbeurte van 

een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging In geval van niet-uitvoering van huidig 

arrest binnen de gestelde termijn, 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; 

Beklaagde wordt verplicht overeenkomstig art. 16.6.4., tweede lid 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 overgaan binnen de vastgestelde termijn; 

Op burgerrechtelijk gebied 

1. Vordering van de gemeente 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij Gemeente 

gegrond als volgt: 

ontvankelijk en deels 

Veroordeelt de beklaagde om aan de burgerlijke partij Gemeente 

schadevergoeding van 929,96 euro te betalen; 

Het meer gevorderde wijst het hof af; 
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Veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partij een 

rechtsplegingvergoedlng van 480,00 euro In eerste aanleg en in hoger beroep; 

2. Vordering van de consoorten 

Verklaart de vordering van 

ongegrond; 
tegen beklaagde ontvankelijk doch 

Verklaart de vordering van en 

ontvankelijk en deels gegrond in zoverre gesteund op het feit sub A.IV en B; 

Veroordeelt beklaagde het perceel gelegen te kadastraal gekend 

onder in zijn oorspronkelijke staat te herstellen hetgeen 

impliceert het verwijderen van de talud van 25 meter op straffe van een dwangsom van 

125,00 euro per dag vertraging 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; 

Wijst het meer gevorderde af; 

De kosten 

laat de kosten van het bodemonderzoek van 9 april 2014 en de kosten van het hoger beroep 

van het Openbaar Ministerie van 12 januari 2018 ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering en de burgerlijke 

vorderingen van de burgerlijke partijen de Gemeente 

en In beiden aanleggen, deze voorgeschoten 

door de openbare partij In totaal begroot op 2.562,27 euro, hierin begrepen de kosten van 

het deskundigenverslag van maart 2013, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door 

de thans nog weerhouden feiten; 

Verwijst de burgerlijke partij tot de kosten van haar stelling In belde 

aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 55,13 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 18 november 2020 

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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