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~·~ ------------------------

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR 

bevoegd voor de provincie 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 

eiser tot herstel 

thans niet meer inzake 

niet vertegenwoordigd noch iemand namens haar verschenen 

tegen 

1. 
rljksreglsternummer 

geboren te 

wonende te 

op 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

belden advocaat bij de balie provincie 

2. 

ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel te 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

en mr. 

advocaat bij de balie provincie 
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1. Ten laste gelegde feiten 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

Te 

A. 

Op de percelen aldaar gelegen 

gekadast reerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

eigendom van (KBOnr. 

ingevolge akte verleden op 03.05.2012,_ 

), 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strij d met de 

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

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

uitgevoerd, gelegen in agrarisch gebied, 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 ° en 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

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

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

afval, 

namelijk het opslaan van afgedankte voertuigen volgeladen met afval en AEEA, gevaarlijke 

afvalstoffen waaronder autobatterijen, autobanden, gebroken eternitplaten, blauwe vaten 

met toxische stoffen en allerhande afval en materiaal, ondermeer ook in de varkensstallen; 

Van 22 mei 2015 tot minstens 3 mei 2018.de eerste en de tweede, 

8. 
Opzettelijk, in st rijd met de wetteliJke voorschriften of met een vergunning, afvalstoffen 

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

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

meer bepaald in strijd met het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 

betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, 
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namelijk 

l. het verbranden van allerlei afval, waaronder plastiek, 

ll. het onderwerken van afvalstoffen, waaronder plastiek, steenpuin en betonnen 

blokken; 

Op 22 mei 2015,de eerste en de tweede, 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

C. 
Opzettelijk, in strijd met de wettelijke bepalingen of met een verg4nning, afvalstoffen, zijnde 

elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of 

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

Meer bepaald in strijd met artikel 13 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende 

het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, en artikel 6.1.3.1. eerste lid 

van het Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 

als inzamelaar, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op beroepsmatige basis 

afvalstoffen verzamelt, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van 

afvalstoffen, en om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie, of als 

afvalstoffenhandelaar, zijnde elke onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het 

aankopen en vervolgens verkopen van afval, met inbegrip van handelaars die de afvalstoffen 

niet fysiek in hun bezit hebben, of als afvalstoffenmakelaar, Zijnde elke onderneming die ten 

behoeve van anderen de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert, 

met inbegrip van makelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben, en waarvan 

de afvalstoffen vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, niet beschikt 

te hebben over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of 

afvalstoffenmakelaar, 

namelijk 57.566 kg metaalafval, AEEA en afgedankte gedepolueerde voertuigen te hebben 

ingezameld en aangeboden bij afvalstoffenhandelaar, zonder te beschikken over een 

registratie als inzamelaar; 
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Van 21 oktober 2011 tot 6 juli 2016.de eerste en de tweede. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6.3.§1 eerste lid van het Decreet 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid dd. 5 april 1995; 

D. 
Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 Juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woongelegenheid die niet voldoet aan 

de vereisten en normen van artikel 5 rechtst reeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur 

gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 

namellJk hierna vermelde woningen in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd 

met een oppervlakte van 

eigendom van 

bij akte verleden op 

een eengezinswoning aan 

kinderen en 

oktober 2017. de eerste, 

te ) en haar twee 

van minstens 1 oktober 2015 tot 31 

De eerste en de tweede verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 

3° en/of 43 bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen berekend op 8.197,62 Euro (stuk) en de 

eerste verdachte wegens de tenlastelegging D tot 24 maanden x 700 Euro, hetzij 16.800 

Euro. 

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

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van 2 dd. 31/12/2018 nr. 
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2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis. op tegenspraak gewezen op 24 juni 2019 door de rechtbank van eerste aanleg 

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

Stelt vast dat de herstelvordering met betrekking tot de eengezinswoning te 

. gekadastreerd zonder voorwerp 

Is. 

Op strafgebied 

Ten aanzien van . eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B, C vermengd: 

tot een hoofdgevangenisstraf van 6 maanden 

en tot een geldboete van 16000,00 EUR, zijnde 2000,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling 

binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 4000 euro solidair met medebeklaagde. 

Veroordeelt voor de tenlastelegging D: 

tot een geldboete van 12000,00 EUR, zijnde 1500,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 60 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 2000 euro. 
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Veroordeelt tot betaling van: 

· een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand. 

• een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

53,58 EUR. 

- een bijdrage van 2 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

Ten aanzien van 

Veroordeelt 

vermengd: 

tweede beklaagde 

voor de tenlasteleggingen A, B, C 

tot een geldboete van 24000,00 EUR, zijnde 3000,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis za l worden uitgesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 4000 euro solidair met medebeklaagde. 

Veroordeelt tot betaling van: 

• een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedel1Jnsbijstand. 

• een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

53,58 EUR. 

• een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 
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Herstel 

Beveelt lastens en 

dat de plaatsen gelegen te gekadastreerd al5 

met een oppervlakte van 

zullen hersteld worden, namelijk: 

In hun oorspronkelijke staat 

door het ongedaan maken van de reliëfwijzigingen en het verwijderen van alle (afval-) 

materiale uit de gracht, het ongedaan maken van de functiewijziging van de voormalige 

stallen tot stockageruimte in functie van de export/handel en het staken van het verder 

strijdig gebruik van de gebouwen, het staken van het strijdig tegens gewoonlijk gebruik van 

het perceel voor het stallen van auto's/wrakken, (afval-)materialen en materieel. 

het uitvoeren van aanpassingswerken zodat de bouwwerken qua volume en omvang 

conform de verleende bouwvergunning zijn 

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

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

het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest en de 

gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester m naam van de 

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

ervan kan voorzien. 

Machtigt de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest 

en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 

gemeente, de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te 

verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; 

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

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

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze 

in hoofde van beklaagde op 1/2 x 53,55 = 26,78 EUR. 
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Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en 

begroot deze In hoofde van beklaagde op 1/2 x 53,55 = 26, 78 EUR. 
, 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonn is van 24 juni 2019 op de gnff1e van de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

- op 9 1uli 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van de beklaagden 

2.3. 

en 

- op 23 juli 2019 door de beklaagden 

tegen al de beschikkingen. 

tegen alle beschikkingen, 

en 

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

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

- op 9 lull 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van de beklaagde 

- op 9 juh 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van de beklaagde 

- op 23 juli 2019 door de beklaagden er 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 30 september 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

- mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

- het Openbaar M inisterie in zijn uiteenzetting van de zaak en in z1Jn vordering, 

- de beklaagde in persoon en in zijn middelen van verdediging ontwikkeld 

door z1Jn raadslieden voornoemd, 
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- de beklaagdf 

raadsman voornoemd. 

in haar middelen van verdediging ontwikkeld door haar 

De eiser tot herstel, alhoewel regelmatig gedagvaard zijnde, is niet in persoon of bij advocaat 

verschenen op de terechtzitting van 30 september 2020 en de zaak werd te z1Jnen opzichte 

biJ verstek behandeld. 

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

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

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

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

bestreden vonnis heeft gewezen. 

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

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

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de straf, de 

verbeurdverklar ingen en de herstelvordering zijn nauwkeurig. 

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

van Strafvordering werd tijdig ingedie~d ter griffie van de rechtbank die het bestreden 

vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de schuld, de straf, 

de verbeurdverklaringen en de herstelvordering zijn nauwkeurig. 

4. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten aanzien van beklaagde zoals 

bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de 

rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met 

betrekking tot de straf en de verbeurdverklaring is nauwkeurig. 

5. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten aanzien van beklaagde 

zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van 

de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met 

betrekking tot de straf en de verbeurdverklaring is nauwkeurig. 
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6. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagden en van het 

Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest 1s ten aanzien van beklaagde 

de rechtsmacht van het hof daarom beperkt tot de beoordeling van de 

beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het bestreden vonnis die betrekking hebben op 

de straf, de verbeurdverklaring en de herstelvordering van de stedenbouwkundige 

inspecteur. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt ten aanzien van beklaagde 

de rechtsmacht van het hof zich uit tot de beoordeling van de beschikkingen 

op strafrechtelijk gebied van het bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld aan 

de feiten sub A, B en C, de straf, de verbeurdverklaring en de herstelvordering van de 

stedenbouwkundige inspecteur. 

Aangezien beklaagde geen grief formuleerde met betrekking tot de schuld aan de 

feiten sub A, 81 C en D heeft het hof geen rechtsmacht om hierover nog te oordelen 

S. Het weren van de conclusies 

Op de zitting van 11 maart 2020 voor het hof werd overeenkomstig art. 152 en 209bls 

Wetboek van Strafvordering vastgelegd dat beklaagden uiterlijk op 30 augustus 2020 

conclusies dienden neer te leggen en aan de andere partijen moesten toezenden. 

Ter zitting heeft het Openbaar Ministerie opgeworpen dat beklaagden hun conclusies 

weliswaar tijdig neerlegden ter griffie maar niet meedeelden aan zijn ambt, reden waarom 

het Openbaar Ministerie de wering ervan uit de debatten verzocht. De beklaagden kunnen 

geen bewijs van mededeling aan het Openbaar Ministerie van de besluiten voorleggen. 
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Art. 152§1 tweede lid Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de conclusies die niet voor 

het verstrijken van de vastgestelde termijnen ziJn neergelegd en meegedeeld aan alle 

betrokken part1Jen, ambtshalve uit de debatten worden geweerd. De conclusies van 

beklaagden worden daarom uit de debatten geweerd. 

6. Motivering ten gronde 

6.1. Op strafrechtelijk gebied 

6.1.1. Actualisering tenlastelegging A 

Conform de nota van het Openbaar Ministerie van 29 november 2019, dienen de feiten sub 

A 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. 

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. 
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3. Het nieuwe artikel 6.2.1 van de VCRO houdt thans de strafbepalingen in en lu idt 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 beklaagden vervolgd worden onder tenlastelegging A maken een 

inbreuk uit op het artikel 4.2.1.5° a): het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van 

een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande 

materialen, materieel of afval, 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) ingevoJge 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 gew1Jzigd. 

De beklaagden werden hiervan in kennis gesteld en hebben de gelegenheid gekregen hun 

verweermiddelen desbetreffend naar voren te brengen. 

6.1.2. Ten gronde: de schuld van beklaagde aan de feiten sub A, B en C 

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 A, B en C 

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

door beklaagde m hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt 

beaamd en overgenomen en aangevuld als volgt. 

2. Met betrekking tot het feit sub A (inbreuk op art. 4.2.1.5° a) VCRO: het gewoonlijk 

gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of 

afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval zonder te beschikken 

over een omgevingsvergunning) beroept zich op art. 7.3. van het 

VriJstellingsbeslult van 16 juli 2010 en houdt voor dat er sprake is van een tijdelijke stockage 

en inzameling van materiaal op het kwestieuze perceel die niet onder de vergunningsplicht 

valt. 

Met "gewoonlijk gebruik", in de zin van de artikelen 4.2.1,5° a) Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, beoogt het decreet geen vergunningsplicht voor toevallig opslaan van materialen 

en afval maar vereist het een gebruik van de grond dat een zekere regelmaat vertoont en 

een zekere t ijd moet duren alvorens een vergunning noodzakelijk is. Het misdrijf bestaat van 

zodra door meerdere handelingen van gebruik zonder dat daartoe de nodige vergunning 

verkregen werd, het gewoonlijk gebruik ontstaat, hetgeen de rechter onaantastbaar in feite 

beoordeelt. Het algemeen opzet volstaat nl. het bewust en met kennis van zaken plegen van 

de feiten . Een bedrieglijk opzet Is niet vereist. 

De eerste vaststellingen dateerden van 22 mei 2015 en beklaagde werd gehoord op 

17 juli 2015 en in kennis gesteld van het feit dat hij geen vergunning had voor het opslaan 

van afgedankte voertuigen, allerlei materialen en afval op dat perceel. Er volgden nog 

diverse vaststellingen in de loop van 2016, 2017 en 2018 zowel door de stedenbouwkundige 

inspecteur als door de lokale politie. Er kwam geen verandering in de situatie. 

Hieruit leidt het hof af dat er alleszins geen sprake was van een tijdelijke opslag van 

materialen en goederen maar dat het alleszins de bedoeling was om de ingezamelde 

goederen/materialen afkomstig van erfenissen alsook afgedankte voertuigen aldaar te 

stockeren alvorens ze werden uitgevoerd. liet ook toe dat er onbruikbare 

goederen (zoals schroot) die niet werden uitgevoerd, aldaar gestockeerd bleven totdat ze 

naar het recyclagepark werden afgevoerd. Alleszins uit de opeenvolgende vaststellingen en 

de gevoegde foto's blijkt dat op het perceel gedurende jaren goederen in en buiten de 

stallen op het perceel werden gestockeerd zonder te beschikken over een 

omgevingsvergunning. Ondanks de herhaalde aanmaningen en vaststellingen belette het de 

beklaagde 1let om deze hlnderhjke activiteiten verder te zetten en zelfs verder 

uit te breiden. 
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Beklaagde koos er bewust voor om het terrein aldus gewoonlijk te gebruiken 

voor het stockeren van materialen, goederen, afgedankte voertuigen, elektro-apparaten, ... 

Vermits er geen sprake 1s van tijdelijke opslagplaats, beroept beklaagde zich ten onrechte op 

het vrijstellingsbesluit van 16 juli 2010. 

Deze handelingen zijn vergunningsplichtig zowel in kwetsbaar als in niet kwetsbaar gebied. 

3. Met betrekking tot het feit B (het opzettelijk achterlaten van afval en het verbranden 

Inbreuk op art. 12§1 van het Materlalendecreet) houdt de voor dat haar 

bestuurder zich niet bewust was en nooit moedwillig afva l (waaronder plastiek) 

heeft verbrand of afval zoals plastiek, steenpuin en betonnen blokken heeft ondergraven. 

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 ... " 

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. 

Het vermoeden van onschuld werd niet aangetast door het feit dat de verbalisanten 

vaststellingen deden en een proces-verbaal opstelden. 

Het hof verwijst naar de vaststellingen van de verbalisanten en de foto's (stuk 192 (grond 

met plastiek en steenpuin) en 195 (stookplek) van het strafdossier) alsook de verklaring van 

de beklaagde '.van 29 juli 2015 stuk 203) die toegaf dat hij inderdaad ter plaatse 

afval verbrandde en dat de grond op het perceel plastiek en stenen bevatte. Aan de hand 

van de gegevens van het strafdossier Is weliswaar niet aangetoond dat 

opdracht gaf dan wel of de beklaagde-bestuurder aldaar de vervu ilde grond zou 

gestort hebben. Onder "beheer in de ruime zin" wordt echter niet alleen het storten zelf van 

vervuilde grond bedoeld maar ook het verzuim om reeds eerder gedeponeerd afval te 

verwijderen. Bovendien heeft beklaagde ongeveer 150 m2 achteraan het perceel opgehoogd 

met deze vervuilde grond (vermengde grond met plastiek en betonblokken). Ook de gracht 

aan de rechter perceelgrens was vervuild met steenpuin, frituur oliën, plastieken vaten, ... 

Dat haar bestuurder zich met bewust zou ziJn dat deze grond afvalstoffen bevatte, 

druist in tegen zijn eigen verklaring van 29 juli 2015. 
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Hieruit leidt het hof af dat het opzet en aldus het bestaan van het moreel bestanddeel in 

hoofde van 1s aangetoond doordat zij deze aanwezigheid van deze afvalstoffen 

op haar perceel heeft gedoogd zonder enige controle uit te oefenen en geen enkele 

maatregel heeft genomen om een einde te maken aan deze illegale toestand. 

Dat niet moedwillig zou gehandeld hebben vermits het een historische 

vervuiling betreft, doet geen afbreuk aan haar eigen nalatigheid door deze toestand te 

gedogen en geen maatregelen te treffen. 

4. Met betrekking tot het feit sub C (inbreuk op art. 13§1 van het Materialendecreet: 

metaalafval, afgedankte voertuigen inzamelen en aangeboden bij afvalstoffenhandelaar 

zonder te beschikken over een registratie als Inzamelaar) houdt voor dat zij 

niet op professionele basis afvalstoffen verzamelde en vervoerde. Beklaagde zou 

louter als hobby tweemaal per maand spullen ophalen om deze te verzenden naar Ghana en 

Togo. 

Echter uit de eigen verklaring van beklaagde en gelet op de hoeveelheid goederen 

aangetroffen in en buiten de stallen gedurende een periode van meer dan drie jaar, blijkt 

duidelijk dat er geen sprake is van een uit de hand gelopen hobby maar wel degelijk van een 

professionele activiteit. Immers de werd opgericht juist met de bedoeling deze 

uitvoer van herbruikbare goederen te officialiseren. Bovendien heeft beklaagde 

zich 85 maal aangeboden met metalen en afgedankte voertuigen bij 

inde een bedrag van 8.197,62 euro (stuk 270 strafdossier). Beklaagde 

alleszins de bedoeling om uit zijn activiteiten geld te slaan. 

en 

had aldus 

Hieruit leidt het hof af dat het opzet en aldus het bestaan van het moreel bestanddeel In 

hoofde van is aangetoond doordat zij toeliet dat haar bestuurder 

goederen verzamelde, vervoerde en aanbood bij een afvalstoffeninzamelaar zonder te 

beschikken over een registratie als afvalinzamelaar. 

Of er al dan niet winst zou gemaakt zijn, staat los van het feit dat noch beklaagde 

noch de beschikte over een registratie als inzamelaar van goederen. 
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. -~- -----------------------
6.1.3. De aansprakelijkheid van de rechtspersoon 

De is eigenaar van het perceel, gelegen te 

perceel is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan 

Het 

goedgekeurd bij KB 

van 30 september 1977, zijnde een niet kwetsbaar gebied. Op dat perceel staan twee oude 

varkensstallen die dienst doen als opslagplaats van materialen, afgedankte voertuigen en 

bruikbare en niet-bruikbare goederen afkomstig uit erfenissen . 

De beklaagde-rechtspersoon 

als doel: 

waarvan beklaagde bestuurder is, heeft 

"De handel in diverse goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; 

invoerhandel in diverse goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; 

het bemiddelen bij deze en andere vormen van handel, alsook het verstrekken van alle 

mogelijke vormen van inlichtingen en adviezen m.b.t. de handel, alsook het vertrekken van 

alle mogelijke vormen van inlichtingen en adviezen m.b.t. de handel en het nationaal en 

internationaal commercieel verkeer in het algemeen." 

Beklaagde verklaarde dat de herbruikbare goederen via werden 

uitgevoerd naar Afrikaanse landen waaronder Ghana en Togo. 

De feiten sub A, B en C waarbij allerlei materiaal, afgedankte voertuigen en afval werden 

opgeslagen op het perceel kaderden in ieder geval in het maatschappelijk doel van 

De ten laste gelegde feiten sub A, Ben C hebben aldus een intrinsiek verband met 

de verwezenlijking van haar doel en zij werden voor haar rekening gepleegd. 

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 binnen deze rechtspersoon gepleegde nalatigheid. 

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. 

is een kleine rechtspersoon met een eenvoudige structuur waar er in de 

praktijk geen groot verschil bestaat tussen de individualiseerbare beslissingen van de 

bestuurders en het corporatief handelen. De beoordeling van het moreel element m hoofde 

van ~ebeurt dan ook in functie van het gedrag van deze natuurlijke persoon 

wiens gedrag voor de rechtspersoon determinerend is. 
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De beklaagde is als bestuurder van de bevoegd om de nodige 

beslissingen te nemen met het oog op de naleving van de betrokken regelgeving. 

Er werd gekozen voor een bedrijfsvoering waarbij aan de naleving van de regelgeving inzake 

ruimteliJke ordening en inzake afval geen aandacht werd besteed. Op de rechtspersoon rust 

bijgevolg een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid . Uit de gegevens van het 

strafdossier blijkt dat er mee instemde dat materialen, afgedankte voertuigen, 

elektro-apparaten en onbruikbare en bruikbare goederen afkomstig van het opkopen van 

erfenissen, faillissementen, uitdrijvingen werden opgeslagen op het perceel gelegen in 

agrarisch gebied. 

6.1.4. Straftoemeting in hoofde van beklaagde en 

A. Ten aanzien van beklaagde 

De beklaagde was als bestuurder van de bevoegd om de nodige 

beslissingen te nemen met het oog op de naleving van de betrokken regelgeving inzake 

ruimtelijke ordening en milieu. 

Artikel 5, tweede lid Strafwetboek bepaalt dat wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk 

gesteld wordt, uitsluitend wegens het optreden van een geidentificeerde natuurlij ke 

persoon, enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan, kan worden veroordeeld. 

Artikel 5, tweede lid Strafwetboek voert dus een strafuitslurtmgsgrond in voor degene die de 

minst zware fout heeft begaan. Di,e verschoningsgrond geldt evenwel alleen voor de dader 

van het door onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor diegene 

die willens en wetens heeft gehandeld (zie o.a. Cass. 10 februari 2010, AR P.09.1281.F). 

overeenkomstig artikel 5, tweede lid, tweede zin, Strafwetboek kan de geïdentificeerde 

natuurlijke persoon samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld 

indien hij de fout wetens en willens heeft gepleegd, dit is wanneer hij bewust en buiten 

iedere dwang heeft gehandeld. Deze bepaling is van toepassing zowel op opzettelijke als op 

onachtzaamheidsmisdrijven (zie o.a. Cass. 4 februari 2014, P.12.1757.N). 
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De beklaagde handelde bewust en bu iten iedere dwang, dit is wetens en willens. Er 

1s bijgevolg geen grond voor de toepassing van de strafuitsluitingsgrond zoals bedoeld in 

artikel 5, tweede lid, Strafwetboek. De beklaagde kan derhalve samen met de 

beklaagde-rechtspersoon worden veroordeeld. 

Samen met de eerste rechter is het hof van oordeel dat de feiten sub A, B en C enerzijds en 

de feiten sub D niet gepleegd werden met één heid van opzet gelet op de aard van de 

gepleegde feiten . Het hof legt dan ook twee straffen op in hoofde van beklaagde 

De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen A, B en C zijn voor beklaagde wel de 

opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts 

één straf dient te worden uitgesproken. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

- de persoon van de beklaagde, 

- zijn strafrechtelijk verleden waaruit blijkt dat hij reeds tot tweemaal toe werd 

veroordeeld voor inbreuken op de regelgeving van ruimtelijke ordening alsook door 

de Politierechtbank, 

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, 

het gegeven dat tot vandaag de verzamelde goederen nog steeds in de stallen en op 

het perceel aanwezig zijn, 

- met betrekking tot het feit D: de omstandigheden en ernst van de feiten, die 

getuigen van een gebrek aan respect voor het welzijn van zijn medeburger, 

het gegeven dat beklaagde snel (zelfs voor de eerste zitting van 28 Januari 2019 ten 

gronde) het pand in orde zette conform art. 5 van de Vlaamse Wooncode waardoor 

de herstelvordering van de wooninspecteur zonder voorwerp is verklaard door de 

eerste rechter (proces-verbaal van de wooninspecteur van 9 Januari 2019). 

Daarom wordt de beklaagde bestraft voor de vermengde feiten sub A. B en C met 

een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 3.000,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. De 

hoofdgevangenisstraf wordt opgelegd met uitstel van de tenuitvoerlegging als waarschuwing 

voor de toekomst. De geldboete dient effectief te worden opgelegd opdat beklaagde zich 

bewust zou worden van de ernst van de feiten en om effectieve gedragsverbetering te 

bekomen. 
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Het Openbaar Ministerie vorderde schriftelijk zoals opgenomen in de dagvaarding de 

b1jZondere verbeurdverklaring van het wederrechtelijk vermogensvoordeel begroot op 

8.197,62 euro weliswaar enkel ten aanzien van beklaagde 

Het Is maatschappelijk onaanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou blijven van 

de illegale opbrengsten van het door hem gepleegde misdrijf C, temeer nu hij niet alleen 

zorgde voor een zware overbelasting van het leefmilieu en dit in agrarisch gebied, maar 

daarnaast ook een situatie van concurrentievervalsing schiep die hem een onrechtmatig 

voordeel opleverde in vergelijking met zijn eerlijke concurrenten. 

Door deze wijze van handelen bekwam de beklaagde een onrechtmatig voordee·I 

door zonder te beschikken over een registratie van afvalinzamelaar metalen en afgedankte 

voertuigen op regelmatige basis aan te bieden bij een erkende recyclage firma en hierdoor 

inkomsten genoot. De opbrengst van deze goederen hield de beklaagde voor 

zichzelf en het is niet aangetoond dat (een deel van) deze opbrengst t en goede kwam van 

de 

Het wederechtelijk vermogensvoordeel werd berekend aan de hand van de m het dossier 

beschikbare informatie over de hoeveelheden metalen en afgedankte voertuigen die 

beklaagde aanbood bij in (stuk 270 strafdossier). 

Wat betreft het feit D wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 1.000,00 euro te 

vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

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

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

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

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

Vlaamse Wooncode te respecteren. 

Zowel de gevangenisstraf als de geldboeten moeten de beklaagde ervan weerhouden in de 

toekomst dergelijke laakbare handelingen te stellen en moeten hem leren de 

reglementering inzake ruimtelijke ordening en het milieu te respecteren. 

Het opleggen van een geldboete is, rekening houdend qu~ hoogte met de ernst van de 

feiten, bedoeld om beklaagde in zijn financieel vermogen te treffen en de duur van de 

vervangende gevangenisstraf 1s aangepast aan de omvang van de geldboete. 
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Het openbaar Ministerie vorderde schriftelijk zoals opgenomen in de dagvaarding de 

bijzondere verbeurdverklaring van het wederrechtelijk vermogensvoordeel begroot op 

16.800,00 euro (24 maanden x 700,00 euro huur per maand) enkel ten aanzien van 

beklaagde op grond van het de door hem gepleegde misdrijf D 

De eerste rechter raamde het vermogensvoordeel op een bedrag van 2.000,00 euro. 

Ter zitting handhaafde het Openbaar Ministerie zijn vordering niet langer verwijzend naar 

het vonnis van de Vrederechter van Brasschaat van 28 februari 2017 waarbij de huurder 

werd veroordeeld tot betaling van een bezettingsvergoeding van 6.300,00 euro (stuk 109 tot 

113). Uit de gegevens in het strafdossier Is niet aangetoond dat beklaagde deze 

gelden heeft geind en derhalve illegale vermogensvoordelen heeft verworven. 

B. Ten aanzien van beklaagde 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

het blanco strafregister van de 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een eigengereid 

optreden en gebrek aan respect voor de ruimtelijke ordening en de regelgeving 

inzake afval alsook een oneerlijke concurrentie veroorzaakt met vennootschappen 

die wel de nodige inspanningen doen om regelgeving Inzake ruimtelijke ordening en 

afval te respecteren, 

- het gegeven dat tot vandaag de verzamelde goedereri nog steeds in de stallen en op 

het perceel aanwezig ziJn, 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 4.000,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen. 

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

geldboete van meer dan 24.000 euro, wordt de bestraffing deels met uitstel verleend, zoals 

hierna bepaald, om haar In de toekomst verder te ontraden zich aan dergelijke feiten 

schuldig t e maken en haar ertoe aan te zetten meer respect te betonen voor de 

reglementering inzake ruimtelijke ordening en afval en tevens haar er toe aan te 2etten om 

eerst de nodige vergunningen te bekomen vooraleer te handelen. 
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6.2. Verplichte verwijdering afval op grond van art. 16.6.4. DABM ten aanzien van beide 

beklaagden op grond van het bewezen verklaarde feit B 

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

het Materialendecreet door de strafrechter wordt veroordeeld tot het inzamelen, verwerven 

en verwerken ervan binnen een door hem vastgestelde termijn. 

Het hof stelt vast dat de eerste rechter hierover geen uitspraak deed. 

Het blijkt niet dat het kwestieuze perceel inmiddels werd gesaneerd. 

Gelet op de reeds verstreken tijd sinds de aanvankel1Jke vaststellingen moet een termijn van 

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

ook een dwangsom op waarvan het bedrag dieht bepaald op 100,00 euro per dag vertraging 

indien niet vrijwillig door beide beklaagden wordt overgegaan tot het verwijderen van de 

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

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

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

dwangsomtermijn wordt toegestaan. 

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

voeren. De verplichting van art. 16.6.4. lid 1 DABM komt toe aan beide beklaagden en niet 

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

de tiJd, dan wel een maximumbedrag op te leggen. 

Tevens worden beklaagden terecht verplicht overeenkomstig art. 16.6.4. lid 2 DABM tot 

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

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

ZIJ daar zelf niet toe overgaan binnen de vastgestelde termijn. 
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6.3. De herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur ten aanzien van beide 

beklaagden 

Huidig artikel 7. 7.5 VCRO bepaalt dat vanaf de inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 111, 

afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning - dit is vanaf 1 maart 2018 - de 

burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur de taken en 

bevoegdheden overneemt die voor de inwerkingtreding door het college van burgemeester 

en schepenen werden waargenomen in het kader van titel VI van deze codex, en zetten ze 

de herstelvorderingen voort die door het college van burgemeester en schepenen werden 

ingeleid bij het Openbaar Ministerie of voor de burgerlijke rechter. 

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

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

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

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

inachtneming van de volgende rangorde: 

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

ordening, het betalen van een meerwaarde; 

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

bouw- of aanpassingswerken; 

3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaat s in de 

oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

De herstelvordering van het stedenbouwkundige inspecteur, na positief advies van de Hoge 

Raad voor het Handhavingsbeleid van 10 oktober 2017, geënt op de in hoofde van beide 

beklaagden bewezen feiten sub A werd het herstel In de oorspronkelijke staat gevorderd op 

het perceel gelegen te gekadastreerd als 

Dit herstel houdt in: 

"het ongedaan maken van de reliëfwijzigingen en het verwijderen van alle materialen uit de 

gracht, het ongedaan maken van de functiewijziging van de voormalige stallen tot 

stockageruimte in functie van de export/handel en het staken van het verder strijdig gebruik 

van de gebouwen, het staken van het strijdig tevens gewoonlijk gebruiken van het perceel 

voor het stallen van auto's/wrakken, (afval) materialen en materieel." 
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Deze herstelvordering werd per brief meegedeeld aan het Openbaar Ministerie op 31 

oktober 2017. 

Er is niet aangetoond dat op het ogenblik van de uitspraak alles verwijderd is zodat het hof 

van oordeel 1s dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de wederrechtelijke toestand 

op het ogenblik van de uitspraak over de herstelvordenng en de wederrechtelijke toestand 

die het voorwerp uitmaakt van de tenlastelegging. 

De herstelvordering is dan ook gegrond. 

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

ordening zodat enkel de tweede of derde herstelmaatregel aan de orde zijn zoals bepaald in 

art. 6.1.3. VCRO. De voorliggende herstelvordering is immers gemotiveerd vanuit het 

oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. In dat verband kan verwezen worden naar het 

advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid die overwoog dat het kwestieus 

perceel gesitueerd is in agrarisch gebied en het gebruik van de site als opslag-stortplaats 

voor allerlei materialen en afval in open lucht en het plaatsen van afgedankte voertuigen 

functioneel niet inpasbaar is in de onmiddellijke omgeving en is bovendien visueel-vormelijk 

hinderlijk. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid overwoog verder dat de verstoring van het 

bodemreliëf binnen de onmiddellijke omgeving en de hinder voor derden op het vlak van 

gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen ingevolge de hinderlijke 

activiteiten vaststaan. Immers uit de stukken van het dossier blijkt dat delen van het perceel 

werden afgegraven om putten op te vullen met afval vermengd met aarde alsook werd de 

gracht opgevuld met afval. Tevens werden er op het perceel materialen en afval gestort 

zoals asbesthoudende platen, frituurolie, afgedankte huishoudapparatuur en autobatterijen. 

Dit heeft volgens de Hoge Raad een aanwijsbare en nefaste weerslag op het leefmilieu zodat 

ook vanuit dit oogpunt de herstelmaatregel zich opdringt. Het hof sluit zich aan bij deze 

overwegingen. Verwijzend naar de foto's gevoegd in het strafdossier geeft het opstapelen 

van materialen en afgedankte goederen in en rond de stallen een slordige en rommelige 

aanblik wat visueel storend is en naar ruimtegebruik onaanvaardbaar. Dergelijk gewoonlijk 

gebruik van het perceel als opslag-stortplaats is functioneel niet inpasbaar en naar 

ruimtegebruik onaanvaardbaar in een agrarisch gebied. Het betalen van een meerwaarde zal 

geen einde maken aan deze hinderlijke activiteiten die onverminderd en voortdurend 

worden voortgezet. 

rPAGE 01-00001832383-0024- □□ 31- □1-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/CO/787 - p 25 

Enkel het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand kan naar het oordeel van het 

hof volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen. 

De gemotiveerde herstelvordering van stedenbouwkundige inspecteur, na positief advies 

van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, is zowel intern als extern wettig en beoogt, 

binnen de weerhouden feiten, op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel 

van de gevolgen van het door de beklaagden gepleegde misdrijf. Zij steunt op motieven van 

goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk onredelijk. 

Beklaagden houden voor dat de zonevreemde opslagactiviteit in een bestaande 

landbouwloods regulariseerbaar is. Het hof stelt vast dat de eerste vaststellingen reeds 

dateerden van in 2015 en tot op heden nog geen regularisatie werd aangevraagd. Het 

gegeven dat deze opslagactiviteit in deze beide voormalige stallen vergunbaar zou zijn, 

maakt de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur alleszins niet kennelijk 

onredelijk. Overigens er wordt door beklaagden geen enkel stuk bijgebracht waaruit dit zou 

blijken. 

Op grond van huidig artikel 6.3.1, §4 VCRO bepaalt dat de rechtbank een termijn van 6 

maanden voor de uitvoering van de herstelmaatregelen kan opleggen en kan, op vordering 

van de bevoegde overheid, ook een dwangsom bepalen. De stedenbouwkundige inspecteur 

vorderde in zijn herstelvordering een dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging. 

Het hof bepaalt de termijn voor het herstel op 6 maanden ~anaf het in kracht van gewijsde 

gaan van huidig arrest om de beklaagden de nodige tijd te verschaffen om zich aan de hen 

bij dit arrest opgelegde verplichtingen te conformeren. 

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

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

gebruik had kunnen maken om vrijwillig over te gaan tot herstel. 

Het is gepast om ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald op 

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

het herstel van de plaats in zijn vorige toestand, zoals boven aangegeven, 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 het huidig 

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

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

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

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

dwangsom te beperken in de tijd. 

Op grond van hu1d1g artikel 6.3.4, §1 VCRO beveelt dit arrest dat de stedenbouwkundige 

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

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

gestelde termiJn in de vorige staat wordt hersteld. 

7. Wettelijke bepalingen 

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

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

152, 162, 185, 186, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209bis, 

210, 211 en 211bis van het Wetboek van Strafvordering 

- 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 25, 38, 40, 41bis, 42, 43, 43bis, 50, 65 en 66 van het Strafwetboek 

- 4.2.1.5° .a), 6.1.1.1 ° en 3°, 6.2.1, 6.1.45, 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (oud) 

- 296 en 397 van het decreet van 25 april 2014 

- 4.2.1.5°.a), 6.2.1.lid 1.1°, 6.3.1 §§1, 4 en 6, 6.3.4. §1, 6.3.10. en 7.7.5. van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening (nieuw) 

- 12 § 1 en 13 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 

- 6.1.3.1. eerste lid van het Besluit van 17 februari 2012 

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

- 1, 2, 5, 15, 20 §1 en 20ter van het decreet van 15 juli 1997 
- 1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1, 8 en 18bis van de wet van 29 juni 1964 

- 58 van het KB van 18 december 1986 

- 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

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

- 6 van het KB van 26 april 2017 

- 91 van het KB van 28 december 1950 

- 1 en 1bis van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 

- 4 van de wet van 17 april 1878 

rPAGE 01-00001832383-0026-□031-01-□1-~ 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/CO/787 - p. 27 

8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak ten aanzien van beklaagden en bij verstek ten aanzien van de 

eiser tot herstel en met eenparigheid van stemmen; 

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 beklaagden en het Openbaar Ministerie ontvankelijk; 

Weert de conclusies van beklaagden uit de debatten; 

Op strafrechtelijk gebied 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Heromschrijft de feiten sub A zoals hoger uiteengezet onder punt 6.1.1.; 

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

Ten aanzien van beklaagde 

Stelt vast dat 1n het bestreden vonnis definit ief uitspraak werd gedaan over de schuld van de 

beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten A, B, C en D; 

Veroordeelt de beklaagde wegens de vermengde feiten A, B, C tot: 

een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar; 

een geldboete van 3.000,00 euro gebracht op 24.000,00 euro door verhoging met 70 

opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen; 

Veroordeelt de beklaagde wegens het feit D tot: 

een geldboete van 1.000,00 euro gebracht op 8.000,00 euro door verhoging met 70 

opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, met uitstel 

gedurende 3 Jaar; 
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Verklaart verbeurd in hoofde van beklaagde Brosens het wederrechtelijk 

vermogensvoordeel van 8.197,62 euro op grond van art. 42,3° en art.43 bis Sw., verkregen 

uit tenlastelegging C; 

Verplicht 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 2 maal 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 

200,00 euro; 

Legt aan 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 tweedelijnsb1Jstand; 

Ten aanzien van beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten A, B, C en veroordeelt beklaagde 

wegens deze vermengde feiten A, Ben C tot: 

- een geldboete van 4.000,00 euro gebracht op 32.000,00 euro door verhoging met 70 

opdeciemen, met uitstel gedurende drie jaar voor een gedeelte van 1.000,00 euro 

gebracht op 8.000,00 euro door verhoging met 70 opdeciemen, zodat een gedeelte 

van 3.000,00 euro gebracht op 24.000,00 euro door verhoging met 70 opdeciemen 

effectief zal blijven; 

Verplicht 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 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; 
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Met betrekking tot de herstelvordering van de stedenbouwkundig Inspecteur ten aanzien van 

belde beklaagden 

Verklaart de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur geënt op het feit A 

ontvankelijk en gegrond ten aanzien van beide beklaagden; 

Beveelt beklaagden de plaats In de oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen impliceert: 

"het ongedaan maken van de reliéfwijzigingen en het verwijderen van alle materialen uit de 

gracht, het ongedaan maken van de functiewijziging van de voormalige stallen tot 

stockageruimte in functie van de export/handel en het staken van het verder strijdig gebruik 

van de gebouwen, het staken van het strijdig tevens gewoonlijk gebruiken van het perceel 

voor het stallen van auto's/wrakken, (afval) materialen en materieel"; 

Binnen de termijn van 6 maanden ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huldig 

arrest; 

Beveelt op grond van huidig artikel 6.3.4, §1 VCRO dat de stedenbouwkundige Inspecteur en 

de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen· voorzien in de plaats en op de 

kosten van de veroordeelden als de plaats niet binnen de door het hof gestelde termijn in de 

vorige staat wordt hersteld; 

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

voldaan, tot betaling aan de burgemeester/gemeentelijke stedenbouwkundig 

Inspecteur/gewestelij k stedenbouwkundig Inspecteur van een dwangsom van 100,00 euro 

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

hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

Met betrekking tot de verwiiderinq van afval op grond van feit B ten aanzien van beide 

beklaagden conform art. 16.6.4. D.A.B.M. 

Veroordeelt beklaagden tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van het afval gestort op 

het perceel te gekadastreerd als 

zulks binnen een term1jn van zes maanden vanaf het rn kracht van gewij sde treden van 

huidig arrest, en onder verbeurte van een dwangsom van 100,00 euro per dag ver traging 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 rn 

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

dwangsomtermijn wordt toegestaan; 

rPAGE 0 1 -00001832383-□□29-0□31-01-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/C0/787 - p. 30 

Beklaagden worden verplicht overeenkomstig art. 16.6.4. lid 2 DABM tot terugbetaling van 

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

door de OVAM voor het Vlaamse gewest of door het Vlaamse gewest, zo zij daar zelf niet toe 

overgaan binnen de vastgestelde term1Jn; 

De kosten 

Laat de kosten van de dagvaarding in hoger beroep van de eiser tot herstel ten laste van de 

Staat; 

Veroordeelt de beklaagden solidair tot de overige kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij 1n totaal 

begroot op 424,13 euro, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de thans nog 

weerhouden feiten. 
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. ~-------------------------

D1t arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 25 november 2020 

uitgesproken door , Kamervoorzitter 

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

met biistand van !?riffiP.r 
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