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TENLASTELEGGING(EN) 

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

A. 

Op de eigendom aldaar geleger 
heide, gekadastreerd als 
met een globale oppervlakte van 
eigendom van 

1, 
ingevolge akte van 

en de percelen gelegen te 

r 

en 
militaire domeinen, 

allen toebehorend aan de Belgische Staat, 

en zijn echtgenote 

gekadastreerd als 

p.l 

(" 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij 
na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van 
de vergunning, hierna vermelde handelingen te hebben uitgevoerd, in militair gebied en volgens het 
GRUP in een zone voor natuurontwikkeling op het 

Bij inbreuk op artikel 6,1,1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
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1. Van 12 juni 2015 tot 20 januari 2020, 

artlkel 4.2.1.5" a): het gewoonlljk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan 
van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval, 

namelijk in het kader van de firma in grond- en afbraakwerken, de gronden voor de opslag van 
grond, hout, materialen, steenpuin en afval, en containers met sloopafval te hebben aangewend. 

ll. Van 12 juni 2.015 tot 20 januari 2020. 

artikel 4.2.1.56 b): het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van en grond voor het parkeren 
van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 

namelijk er worden bedrijfsvoertuigen en rollend materiaal gestald, waaronder kranen, opleggers en 
bulldozers. 

De feiten vanaf 23 februari 2017 omschreven als in strijd met artikel 6 al.1 van het Decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, 
vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd, geëxploiteerd, 
verkaveld of een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan, namelijk hetzij zonder 
voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de vergunning, stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 
van de Vlaamse Codex Rulmtelljke Ordening te hebben uitgevoerd of verder te hebben uitgevoerd. 
De schendingen worden bestraft overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Rulmtelljke 
Ordening. 

Te van 12 !uni 2015 tot 20 januari 2020 
doo en 

B. Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voonichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd op 
artikel 4§1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en op artikel 5 van het 
Beslult van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende de mllleuvergunnlng (Vlarem 1) door ionder voorafgaande en schrlftelljke 
vergunning van de bevoegde overheid een Inrichting te hebben geëxploiteerd, 

meer bepaald 

1. Van 12 juni 2015 tot 14 februari 2019, rubriek 2.1.1.b): Opslag van ongesorteerd afval bestaande 
uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw en sloopafval, met een 
opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (klasse 1); 

ll. a) Van 12 juni 2015 tot 23 februari 2017, rubriek 2.1.2.b): Opslag en overslag van afvalstoffen die 
niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor afvalstoffen 
die ook asbestafval als bedoeld sub c) kunnen omvatten; 
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b) Van 23 februari 2017 tot 16 juli 2018. rubriek 2.1.2.d): meer dan 1 ton afvalstoffen, bestaande uit 
al dan niet een combinatie van gemengde afvalstoffen. zoals bepaald In rubriek 2.1.1.b), mengsels 
van afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2.1.1.b), en gevaarlijke afvalstoffen (klasse 1); 

namelijk: opslag van afgedankte treinblls 

111. Van 12 iunl 2015 tot 4 maart 2020. rubriek 2.2.2 ,b): niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met 
een opslagcapacltelt van: r ma><lmaal 100 ton (klasse 2), 

namelijk: opslag van groenafval; 

IV, Van 12 juni 2015 tot 4 maart 2020. 

rubriek 61.2. Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing 

overeenkomstig het Vlarebo: 2· met een capaciteit van meer dan 10.000 m3 (klasse 2); 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1.§1, lld 1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

De feiten thans strafbaar gesteld door in strijd met artikel 6 al.1 van het Decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 
5, is onderworpen aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd, geëxploiteerd, verkaveld of een 
vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan. 

Te 
door en 

C. Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd op 
artikel 5.2.1.§6, al. 2 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
mllleubeleld door :zonder meldlngsakte een ingedeelde Inrichting of activiteit van de derde klasse te 
hebben geëxploiteerd, meer bepaald 

Van 12 juni 2015 tot 4 maart 2020, rubriek 19.6.2°,b): de opslag van meer dan 200m3 hout in open 
lucht, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied: meer dan 100 ton tot en met 400 ton of meer dan 200 m3 tot en met 800 m3 in 
open lucht (klasse 3); 

De feiten thans strafbaar gesteld door in strijd met artikel 6 al.2 van het Decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning zonder voorafgaande meldingsakte een project dat bij of 
krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan meldingsplicht te hebben 
uitgevoerd, geëxploiteerd of een meldingsplichtige verandering eraan te hebben gedaan, 

Te 
door er 
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Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van velllgheidsmaatregel, na de 
partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om de inrichtingen die aan de oorsprong 
van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende de termijnen door de rechter te bepalen 
onder verbeurte van een dwangsom van 250€ per dag bij overtreding van dit verbod. 

De tweede verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, r en/of 43 bis van 
het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen wegens de tenlasteleggingen A en B, overeenkomstig de schrlftelljke vordering 
van het OM neergelegd in het strafdossier. 

EN INZAKE: 

De burgemeester \fan de gemeente 

met adres 

eiser tot herstel, vertegenwoordigd door Meeste, 

PROCEDURE 

advocaat tt 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid dd, 6 oktober 2020 ref: 

0e behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 

BEOORDELING OP STRAfGEBIED 

1. Feiten en beoordeling van schuld 

1. 
Beklaagden worden vervolgd voor inbreuken met betrekking tot de percelen gelegen t€ 

(gekadastreerd als I en te en 
(gekadastreerd als ), namelijk voor 

9 'd 
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het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of Inrichten van grond van 12 juni 2015 tot 20 Januari 
2020: 

o voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, 
materieel of afval, namelijk in het kader van de firma in grond- en afbraakwerken, de 
gronden voor de opslag van grond, hout) materialen, steenpuin en afval, en 
containers met sloopafval te hebben aangewend (inbreuk op artikel 4.2.1.s•, a 
VCRO) (tenlastelegging A.I); 

o voor het parkeren van voertuigen, wagen of aanhangwagens, namelljk er werden 
bedrijfsvoertuigen en rollend materlaal gestald, waaronder kranen, opleggers en 
bulldozers (inbreuk op artikel 4.2.1.5°, b VCRO) (tenlastelegglng A.11). 

het exploiteren van een inrichting (van klasse 1 en 2) zonder milieu- of 
omgevingsvergunning, te (strafbaar gesteld door artikel 16.6.1, §1 DABM en 
thans door artikel 6, alinea 1 van het Decreet van 2S april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning), 

o door de opslag van ongesorteerd afval bestaande uit papier en karton, hout, te)(tiel, 
kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapacltelt 
van maximaal 100 ton (klasse 1) van 12 Juni 2015 tot 14 februari 2019 (rubriek 
2.1.1.b) (tenlastelegging 8.1); 

o door de opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, 
met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval 
als bedoeld in rubriek 2.1.1.c kunnen omvatten van 12 juni 2015 tot 23 februari 
2017 (rubriek 2.1 .. 2.b) (tenlastelegging B.11.a); 

o door de opslag van afgedankte trelnbllls van 23 februari 2017 tot 16 juli 2018 
(rubriek 2.1.2.d) (tenlastelegging B.11.b); 

o door de opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen, namelijk groenafval, met een 
opslagcapaciteit van maximaal 100 ton, van 12 juni 2015 tot 4 maart 2020 (rubriek 
2,2.2.b) (tenlastelegging 8,111); 

o door het gebruik als tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet 
aan een toepassing overeenkomstig het Vlarebo: 2" met een capaciteit van meer 
dan 10.000 m3, van 12 juni 2015 tot 4 maart 2020 (rubriek 61.2){tenlastelegging 
B.IV); 

het exploiteren van een inrichting of activiteit van de derde klasse zonder meldingsakte, te 
, van 12 juni 2015 tot 4 maart 2020, namelijk door de opslag van meer dan 200 

m3 hout in open lucht, terwijl de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander 
dan industriegebied (rubriek 19.6.2".b) (tenlastelegging C, strafbaar gesteld door artikel 
5.2.1, §6, al.2 DABM en thans door artlkel 6, al.2 van het Decreet van 25 aprll 2014 
betreffende de omgevingsvergunning). 

Beklaagden werden ter terechtzitting van 1 februari 2021 vertegenwoordigd en betwistten de feiten 
op zich niet. Zij wierpen wel op dat de feiten deels verjaard zouden zijn en wezen op een aantal 
verzachtende omstandigheden. 

l. Overzicht van de relevante feiten 

2. 
Op 13 oktober 2015 werd, na klachten van buurtbewoners, door de lokale toezichthouder milieu en 
de lokale toezichthouder ruimtelijke ordening een controle uitgevoerd op het terrein te 
dat door tweede beklaagde werd geëxploiteerd voor grond• en afbraakwerken (na een eerste 
nazicht op 12 juni 2015 en na overleg met de gemeente). De exploitatie gebeurde deels op grond die 
eigendom is van de ouders van eerste beklaagde maar ook deels op een terrein dat 

L 'd 
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eigendom Is van . Aan de hand van luchtfoto's (stukken 35 tot en met 41 van het 

strafdossier) kon worden vastgesteld dat er reeds in 2000 exploitatie was en dat de uitbreiding naar 

de grond van in 2017 gebeurde. De exploitatie op beide delen gebeurde echter zonder 

bouw- of milieuvergunning. 

Er bleken bergen afvalstoffen aanwezig te zijn, op de bodem en tussen de vegetatie, met beplanting 

(waarbij afvalstoffen die al op 12 Juni 2015 aanwezig waren op 13 oktober 2015 nog steeds aanwezig 
bleken te zijn). Er was geen opslag• of behandellngsruimte voor de afvalstoffen aanwezig. Op de aan 

het strafdossier gevoegde foto's van de controles op 25 juni 2015 en 13 oktober 2015 is de 

aanwezigheid van de afvalstoffen onbetwistbaar te zien. Het gaat onder meer om steenpuin, 

groenafval, metalen, opgegraven grond, hout en bielzen en containers met nog meer afval (onder 
meer bouwafval en ijzer). Ook waren er verspreid over het terrein allerlei bedrijfsvoertuigen en 

rollend materiaal te zien, zoals kranen, bulldozers en opleggers. 

3. 
de vader van eerste beklaagde werd op 18 Januari 2016 en opnieuw 

op 19 Juli 2016 verhoord. Hij verklaarde jarenlang zaakvoerder van de 
tweede beklaagde, te zijn geweest en een 30-tal jaren geleden als zelfstandige een 

zaaK van grond- en afbraakwerken te zijn begonnen, toen voor die werken nog geen vergunning 

nodig was. Hij verklaarde dat hij de grond samen met zijn vrouw aankocht. Het stuk militair domein 

zou hij in concessie hebben gekregen. HIJ zou het perceel door de jaren heen stelselmatig zijn 
beginnen gebruiken voor de opslag van zijn materiaal en stalling van zijn rijdend materiaal omdat het 

bedrijf groeide. Op het ogenblik van zijn verhoor zou het evenwel enkel nog voor de tijdelijke opslag 

van grond worden gebruikt. De hopen stenen, de containers met ijzer en de containers met 

bouwafval zouden zijn verwijderd. De hoop zavel zou er nog wel liggen in afwachting van een klant. 
Het groenafval zou gehakseld zijn en als grondverbeteraar worden gebruikt. De kranen waren 

volgens hem ook weg, maar de vrachtwagen met oplegger en de bulldozer stonden er wel nog. 
verklaarde nog dat ze de intentie hadden een vergunning aan te vragen bij de 

gemeente. 

Eerste beklaagde werd op 19 januari 2016 verhoord. Hij verklaarde sinds 2004 de rol van 
zaakvoerder van zijn vader te hebben overgenomen, De grond was in concessie en was volgens 

eerste beklaagde altijd al in gebruik door zijn vader, rnaar vroeger zou er wel veel minder 

hebben gelegen. Eerste beklaagde verklaarde dat het terrein wordt gebruikt voor de 
opslag van grond (die bij het uitgraven van gebouwen moet worden gestockeerd). Ook de machines 

staan er, maar de kranen zouden er niet permanent staan (aangezien ze soms ook op een werf 

staan). Volgens eerste beklaagde Nerden intussen alle containers met metaal, de hoop 
stenen en de hoop gekuiste steen {met folie) verwijderd. De takken en het groenafval zouden 

regelmatig worden verhakseld. Volgens eerste beklaagde waren de overtredingen het 

gevolg van de stelselmatige groei van het bedrijf en stond hij er nooit bij stil. Hij zou Inmiddels wel 
contact hebben gehad met een studiebureel om hem te helpen bij de aanvraag en mogelijkheden 

voor de verdere uitbating, aangezien hij zijn activiteiten graag daar verder zou blijven uitoefenen. 
Het rollend materiaal zou hij voor een groot deel voortaan elders stallen, aan een door hem gehuurd 

pand op dt te 

4. 
Op 27 april 2017 werd ter plaatse opnieuw nazicht gedaan, ditmaal door de toezichthouder bij de 

afdeling Handhaving, departement Omgeving van de Vlaamse overheid, die vaststelde dat er voor de 
uitgeoefende activiteiten een milieuvergunning klasse I nodig was (door de opslag van ongesorteerd 

afval en treinbils), maar die kon niet worden voorgelegd. Er werd vastgesteld dat er ter plaatse nog 

8 'd 
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steeds groenafval, meer dan 200 m3 hout (In openlucht) en minstens 50 m3 afgedankte trelnbîls 
(gevaarlijke afvalstoffen) werd opgeslagen. Verspreid over het terrein stonden ook nog steeds een 
tiental containers met daarin onder meer roofing, ongesorteerd gemengd afval met onder meer ook 
een ijskast, metaalafval en bouw- en sloopafval. Tevens werd de grond gebruikt als tussentijdse 
opslagplaats voor uitgegraven bodem met een capaciteit van meer dan 10.000 m3

• Er werden 
daarnaast rond een grote schuur aan de straatzijde ook 3 grote lege brandstoftanks aangetroffen en 
ongesorteerd plastlekafval, bouw- en sloopafval en nog te gebruiken bouwmaterialen. 

Daarop volgde op 2 juni 2017 een bespreking tussen de toezichthouder bij de afdeling Handhaving 
van de Vlaamse overheid en beklaagden, waarbij eerste beklaagde blljkbaar aangaf 
bereid te zijn om de meldings- en vergunningsplichtige inrichtingen van het terrein aan te 
verwijderen en daarvoor een saneringsplan op te stellen. 

BIJ aangetekende brief van 7 juni 2017 verzond de toezichthouder aan beklaagden een aanmaning 
om uiterlijk op 1 augustus 2017 een actieplan te bezorgen, met beschrijving van de redelijke 
termijnen waarbinnen de meldlngs- en vergunnlngsplichtlge Inrichtingen van het bedrijfsterrein 

zouden worden verwijderd. 

Beklaagden bezorgden op 27 juli 2017 het gevraagde saneringsplan, dat ook werd goedgekeurd door 
de toetlchthouder, met uitzondering van de afvoertermijn voor de opgeslagen grond, Voor de afvoer 
van de opgeslagen grond werd door de toezichthouder een uiterlijke termijn toegekend tot eind 
2019 (in plaats van de door beklaagden voorgestelde termijn tot eind 2024). 

5. 
Op 11 januari 2018 voerde de toezichthouder bij de afdeling Handhaving, departement Omgeving 
van de Vlaamse Overheid een hercontrole uit op het terrein De containers met roofing, 
ongesorteerd gemengd afval met een ijskast en metaal-, bouw- en sloopafval waren verwijderd , Ook 
het meeste steenpuin en schroot was afgevoerd. De houtopslag was deels verkleind en deels 
afgevoerd. Het groenafval en de trelnblelten waren daarentegen nog niet weg, ondanks dat de 
voorgestelde afvoertermijnen waren verstreken. Grond werd nog niet afgevoerd, volgens eerste 
beklaagde omdat er geen vraag zou zijn naar grond. 

De toezichthouder stelde vast dat de aanmaning door het indienen van het saneringsplan was 
nageleefd. De sanering (afvoeren van afvalstoffen en verwijderen van vergunningsplichtige 
Inrichtingen) werd deels uitgevoerd en zou verder worden opgevolgd. 

6. 
Eerste beklaagde werd opnieuw verhoord op 21 september 2018. Hij verklaarde nog in 
onderhandeling te zijn met de milieu-inspectie, afdeling handhaving, over de termijn voor het 
afvoeren van de grond. Er zou overal te veel grond zijn en het zou zeer moeilijk zijn om plaatsen te 
vinden voor het wettelijk afzetten van grond. Er zou bijgevolg te weinig vraag zijn. HIJ sloot lnmlddels 
ook een huurkoop voor een terrein te . maar het terrein zou niet geschikt zijn voor de opslag 
van grond. De problematiek zou over de jaren heen zijn ontstaan en daardoor ook niet snel kunnen 
opgelost worden. 

7. 
Op 14 februari 2019 gingen de lokale toezichthouder milieu en de lokale toezichthouder ruimtelijke 
ordening opnieuw ter plaatse voor een hercontrole. Op de foto's die bij de controle werden 
genomen (en aan het strafdossier werden gevoegd) zijn nog steeds grondhopen, steenafval, hout, 
een aantal containers, rollend materiaal en ander afval te zien, 

6 'd 
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Bij schrijven van 24 april 2019 legden de burgemeester en de gemeentelijk steiJenbouwkundig 
Inspecteur namens de gemeente een herstelvordering voor het terrein te 

(kadastraal gekend als en 
voor aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, die er concreet toe strekte om het 

perceel in de oorspronkelijke staat te herstellen door het verwijderen van de afbraakmaterlalen, 
i andbergen en steenpuin en het terug omvormen van het gebied naar de oorspronkelijke toestand, 
zijnde weiland en bos, 

Op 24 mei 2019 verleende de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een positief advies. 

8. 
Op 2 oktober 2019 ontving tweede beklaagde ook een aangetekend schrijven van een 
verantwoordelijke van OVAM met aanmaning om alle op het terrein aanwezige afvalstoffen te 
verwijderen tegen uiterlijk 31 december 2019. Die had immers bij een bezoek op 22 Juli 2019 
vastgesteld dat er nog steeds afvalstoffen (hoofdzakelijk bouw- en sloopafval (mengsel van grond en 
stenen) en houtafval) aanwezig waren. 

9. 
Op 20 januari 2020 werd door de lokale politie vastgesteld dat er nog steeds zeer veel aarde en 
divers rollend materiaal op het terrein aanwezig was. Er waren ook nog hopen takken en zand 
gemengd met puin te zien. 

De toezichthouder bij de afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid ging op 4 maart 2020 
nogmaals ter plaatse. ZIJ stelde vast dat er nog steeds een aantal vergunningsplichtige activiteiten op 
het terrein werden uitgeoefend, namelijk een opslag van meer dan 200 m3 hout in openlucht, opslag 
van groenafval kleiner dan 100 m3 en tussentijdse opslag voor uitgegraven bodem met een 
capaciteit van meer dan 10.000 m3 • De opslag van grond zou sinds de vorige controle wel sterk zijn 
verminderd en er zou ook geen opslag van bouwmaterialen of geel zand meer zijn. De treinbielzen 
werden verwijderd. Er werden op het terrein wel nog steeds (bedrijfs)materialen opgeslagen. 

2. Beoordeling van schuld 

10. 
Beklaagden argumenteren vooreerst dat de verjaring van de strafvordering wu zijn ingetreden voor 
de feiten van tenlasteleggingen A.I en A.11. Beklaagden menen Immers dat de verjaringstermijn van 
vijf jaar begon te lopen in 1999, minstens In 2003, aangezien het misdrijf op dat ogenblik de eerste 

keer p_laatsvond. 

Het gewoonlijk gebruiken van een grond zonder vergunning is evenwel een voortgezet misdrijf dat 
gepleegd wordt telkens de positieve daden van het stallen en het opslaan op zich van de materialen 
en voertuigen worden gesteld. Het gewoonlijk gebruik vormt op zichzelf een ahonderlijk misdrijf 
bestaande uit opeenvolgende afzonderlijke daden van (vergunningsplichtig) gebruik. 

Het gewoonlijk gebruik blijft voortduren en het misdrijf wordt voortgezet zolang de grond verder 
wordt gebruikt door positieve daden te stellen met een zekere regelmaat. Tot zolang kan er van een 
loutere instandhouding, dit is de onthouding om door enige handeling aan het bestaan van de 
gecreëerde toestand van onrechtmatig gebruik van de grond een einde te maken, geen sprake zijn. 
Tot zolang kan ook de verjaring van het misdrijf niet beginnen lopen, De verjaring begint pas te lopen 
na het plegen van het laatste misdrijf, wat de beëindiging van het gewoonllJk gebruik impliceert. 

0 l .d 
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Aan de hand van het strafdossier en de daaraan gevoegde (lucht)foto's en op basis van de verklaring 
van eerste beklaagde staat onbetwistbaar vast dat de terreinen door beklaagden 
jîlrenlang werden gebruikt voor de uitoefening van hun activiteiten van grond• en afbraakwerken. 
Die exploltatle veronderstelt noodzakelijk dat er herhaaldelijk en met een zekere regelmaat 
positieve daden werden gesteld voor het opslaan van materialen, afval en rollend materiaal. Eerste 
beklaagde erkende in zijn verhoor ook dat er opslag gebeurde van grond, stenen, takken 
en groenafval en dat er kranen, materiaal en containers op de grond werden gestald. Ook nadat 
beklaagden na de eerste vaststelllngen In 2015 werden gewezen op het onrechtmatig karakter van 
hun activiteiten ter plaatse, bleef het gewoonlijk gebruik voortduren. Zelfs op de foto's van de 
laatste vaststellingen in dit dossier op 4 maart 2020 Is er nog steeds onder meer rollend materiaal, 
bedrijfsmateriaal, hout en grond te zien. Beklaagde verklaarde ook dat de kranen er niet permanent 
zouden staan, maar ook dikwijls op een werf zouden staan. Aan de hand van de vaststelllngen van de 
toezichthouders, de aan het strafdossier gevoegde foto's en de eigen verklarlng van eerste 
beklaagdE staat ook vast dat het materiaal er met een zekere regelmaat werd geplaatst. 

De strafvordering met betrekking tot tenlasteleggingen A.I en A.11 Is niet verjaard. 

11. 
De feiten op zich worden door beklaagden niet betwist. De feiten van alle tenlasteleggingen zijn 
bewezen In hoofde van belde beklaagden, gelet op de vaststellingen van de verbalisanten en de 
toezichthouders, de aan het strafdossier gevoegde {lucht)foto's en de verklaringen van eerste 
beklaagde en zijn vader 

De feiten van de tenlasteleggingen zijn tevens toerekenbaar aan tweede beklaagde, aangezien de 
feiten een intrinsiek verband hebben met de verwezenlîjklng van het doel van tweede beklaagde en 
voor haar rekening zijn gepleegd. De feiten zijn bovendien minstens het gevolg van een binnen de 
rechtspersoon gepleegde nalatigheid, 

2. Straftoemeting 

12, 

Alle feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen vermengen zich in hoofde van elke 
beklaagde als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, iodat de rechtbank met toepassing van 
artikel 65, eerste lid van het strafwetboek aan elke beklaagde voor die feiten telkens slechts één 
straf kan opleggen, met name de zwaarste. 

13. 
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de feiten, de 
omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en het strafrechtelijk verleden van elke beklaagde. 

De feiten zijn ontoelaatbaar. Zij geven blljk van een gebrek aan respect voor het leefmilieu en de 
opgelegde reglementeringen terzake en de regelgeving Inzake ruimtelijke ordening. Beklaagden 
hebben deze regelgeving flagrant geschonden door jarenlang, zonder ook maar enige vergunning, 
hun activiteiten uit te oefenen. Dat zij er vijf jaar na de eerste vaststellingen nog steeds niet in 
geslaagd zijn om alle grond af te voeren, gelet op de hoeveelheid, is veelzeggend over de omvang 
van de activiteiten die beklaagden steeds hebben uitgevoerd zonder vergunning. Doordat er geen 
vergunning was aangevraagd, ontsnapten de activiteiten van beklaagden ook Jarenlang aan 
controles inzake de naleving van de regelgeving inzake leefmilieu en bodem, wat hen mogelljks ook 
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een onterecht concurrentievoordeel opleverde. 

Eerste beklaagde heeft ook geen blanco strafregister meer. Hij werd reeds 5 keer door de 
politierechtbank veroordeeld en hij kreeg In 2011 al eens de gunst van de opschorting door de 
correctionele rechtbank van Hasselt voor het toebrengen van slagen aan een openbaar ambtenaar. 
Tweede beklaagde heeft daarentegen wel nog een blanco strafregister, 

14. 
Ter terechtzitting van 1 februari 2021 betwistten beklaagden de feiten op zich niet, maar zij wezen 
wel op een aantal verzachtende omstandigheden. Zo zou het wel mogelijk geweest zijn om een 
vergunning te bekomen en heeft de gemeente de activiteiten jarenlang gedoogd en 
werden er door beklaagden ook opdrachten uitgevoerd voor de gemeente . Beklaagden 
verzochten daarom om hen de gunst van de opschorting te verlenen, minstens om een straf met 
volledig uitstel toe te kennen, 

Het staat vast dat beklaagden voor hun activiteiten niet de nodige vergunningen hebben 
aangevraagd, ongeacht of het al dan niet mogelijk zou zijn geweest om een vergunning aan te 
vragen In een mllltalr domein, voor een grond die niet eens door beklaagden kon worden gebruikt. 
De concessie had immers enkel betrekking op de loods en de toegangsroute daartoe en vermeldde 
zelfs uitdrukkelijk als voorwaarde dat het verkeer op het militair domein niet mocht belemmerd 
worden. Beklaagden hebben zelfs niet eens de moeite genomen om een vergunning aan te vragen, 
zodat het volgens het oordeel van de rechtbank niet relevant is of er al dan niet een vergunning kon 
worden verleend. Ofwel waren beklaagden van mening dat er geen vergunning :zou kunnen worden 
verleend, en hebben zij om die reden geen vergunning aangevraagd. Ofwel waren beklaagden van 
mening dat er wel een vergunning zou kunnen worden verleend, wat lmpllceert dat zij ondanks de 
mogelijkheid om een vergunning aan te vragen, dat bewust hebben nagelaten. Ook de houding van 
de gemeente was voor beklaagden geen vrijgeleide om niet aan de op hen rustende wettelijke 
verplichtingen te voldoen. 

De rechtbank gaat dan ook niet In op het verzoek van beklaagden om een opschorting toe te 
kennen, aangezien dit beklaagden onvoldoende de ernst van de feiten zou doen Inzien. De hierna 
bepaalde geldboete zal volgens de rechtbank daarentegen wel een voldoende waarschuwing 
betekenen voor beklaagden om gelijkaardige feiten in de toekomst te voorkomen. 

Gelet op de door beklaagden reeds gedane inspanningen om zich te conformeren, wordt de 
geldboete ten aanzien van beklaagden deels met uitstel opgelegd, zij het voor een maKimale termijn 
van drie Jaar, om het ontradend karakter van het uitstel te optlmallseren. 

Beklaagden dienen er zich wel zeer goed van bewust te zijn dat het gaat om een gunstmaatregel, die 
voor herroeping vatbaar is, ingeval er zich nieuwe feiten zouden voordoen. 

15. 
De rechtbank acht het niet nodig om daarnaast ook overeenkomstig artikel 16.6.5 van het Decreet 
van S april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid als velllgheldsmaatregel een 
exploitatieverbod uit te spreken, onder verbeurte van een dwangsom. Beklaagden blljken Inmiddels 
het nodige te hebben gedaan om nieuwe terreinen aan te kopen of te huren voor de exploltatle van 
hun activiteiten. De materialen die nu nog op het terrein te ~n aanwezig zijn, 
zijn overblijfselen van de exploitatie tijdens de weerhouden lncriminatieperiode en zullen nog verder 
worden afgevoerd, Beklaagden hebben inmiddels begrepen dat het exploiteren van hun activiteiten 
ter plaatse zonder de nodige vergunningen strafbaar is en dat zij zich bij een verdere of nieuwe 
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exploitatie blootstellen aan nieuwe sancties. 

3, Verbeurdverklaring 

16. 
Het openbaar ministerie vraagt conform artlkel 42,3" en 43bls van het Strafwetboek in hoofde van 
tweede beklaagde de verbeurdverklaring van een bedrag van 1.609.500,00 euro aan 
wederrechtelijke vermogensvoordelen uit de misdrijven onder tenlastelegglngen A, B en C, zich 
baserend op een huurprijs van 1 euro/m3 per maand voor een terrein van 27 .750 m2 voor de periode 
van 15 Juni 2015 tot en met 15 maart 2020. Ten aanzien van eerste beklaagde werd er geen 
schrlftelljke vordering tot verbeurdverklaring neergelegd. 

Tweede beklaagde bekwam door de uitbating In strijd met de regelgeving een onrechtmatig 
economisch voordeel. Tweede beklaagde heeft Immers niet moeten Investeren In een nieuwe 
locatie voor opslag waar de activiteiten wel mogelijk zouden zijn. Daar misdaad niet mag lonen, zou 
het maatschappelijk onverantwoord zijn dat beklaagden voordeel zouden halen uit de litigieuze 
feiten, zodat de verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen dient te worden 
uitgesproken. 

De rechtbank houdt evenwel ook rekening met het feit dat er gedurende de lncrlmlnatleperiode van 
2015 tot 2020 ook inspanningen werden geleverd om het terrein weer vrij te maken en dat niet het 
gehele terrein gedurende de hele periode voor opslag werd gebruikt. 

Rekening houdend met deze elementen en teneinde geen oi;tredelijke bestraffing op te leggen, 
begroot de rechtbank de vermogensvoordelen in hoofde van tweede beklaagde naar redelijkheid en 
billijkheid op een bedrag van 100.000,00 euro. 

4. Herstelvordering 

17. 
Overeenkomstig artikel 6.3.1, §1 VCRO beveelt de rechtbank ambtshalve of op vordering van een 
bevoegde overheid, naast de straf, een meerwaarde te betalen en/of bouw- en 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: 

18. 

1) als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede rulmtellJke ordening, 
het betalen van een meerwaarde; 

2) als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van bouw
of aanpassingswerken; 

3) In de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats In de oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

De burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige Inspecteur hebben namens de gemeente 
op 24 april 2019 een herstelvordering ingesteld voor het terrein te 
(kadastraal gekend als , die 

er concreet toe strekt om het perceel In de oorspronkelijke staat te herstellen door het verwijderen 
van de afbraakmaterialen, zandbergen en steenpuin en het terug omvormen van het gebied naar de 
oorspro11kelijke toestand1 zijnde weiland en bos. 
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Die herstelvordering werd op 24 mei 2019 positief geadviseerd door de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. 

19. 
In hun syntheseconclusle geven beklaagden aan dat er zich ter plaatse nog steeds ongeveer 800 m3 

gemalen groenafval, 4000 m3 te zeven grond, 600 m3 ge2eefde ..:warte grond, 500 m3 gebroken puin 
en brandhout zou bevinden. Het staat dus vast dat de herstelvorderlng nog niet zonder voorwerp is. 

Beklaagden voeren ook geen verweer omtrent de herstelvordering. 

De rechtbank is van oordeel dat de herstelvordering van de burgemeester en de gemeentelijke 
stedenbouwkundige Inspecteur van de gemeente en e><tern wettig Is en kan 
worden toegekend zoals gevorderd. De herstelvorderlng Is gesteund op motieven van een goede 
rulmtelljke ordening en Is niet kennelljk dlsproportloneel. 

Oe rechtbank meent dat een hersteltermijn van 9 maanden kan worden voorzien. De rechtbank 
houdt daarbij rekening met de termijnen die door be.klaagden in hun syntheseconclusie zelf worden 
vooropgesteld. De rechtbank acht het tevens noodzakelijk om het herstel op te leggen onder 
verbeurte van een dwangsom. Het doel van de dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan 
alleen bereikt worden Indien de dwangsom In verhouding staat tot het belang van de zaak, de 
flnanclële draagkracht van de veroordeelde en diens te verwachten weerstand. Urgentie speelt 
hierbij geen rol. De rechtbank bepaalt de dwangsom op 500,00 euro per dag vertraging, met dien 
verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn 
in zoverre het huidig vonnis vooraf werd betekend. Er wordt aldus geen dwangsorntermijn 
toegestaan, 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en 
de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 5, 7, 7bis, 38, 39, 40, 41, 41bls, 65, 66, 99bls strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 

art 1, 8 en 18bls wet 29/6/1964 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

oo tei?ensoraak ten aanzien van 

Verleent akte aan de burgemeester van de gemeente 
herstel. 

van haar tussenkomst als eiser in 
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Op stl'afgebied 

Ten aanzien van beklaagde 

p.14 
Vonnisnr / 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A.I, A,11, B.I, B.I1.a, 
B.11.b, B,11I, B.IV en C: 

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

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 12000,00 EUR, zijnde 1500,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Veroordeel1 tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

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

- een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 
EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 311,16 = 155,58 EUR 

Ten aanzien van 
_beklaagde 

Veroordeelt 
voor ae vermengae te1ten van ae tenIasteIeggrngen A.I, A.11, H.I, B.11.a, B.11.b, B.111, 

B.IV en C; 

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

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 16000,00 EUR, zijnde 2000,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3" en 43bis Sw, de vermogensvoordelen voor een 
bedrag van 100,000,00 euro. 
Wijst meergevorderde af. 
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Veroordeelt 
tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 
EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 311,16 = 155,58 EUR 

Wijst de vordering tot exploitatieverbod af, 

Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond : 

Beveelt lastens eerste beklaagde en tweede beklaagde 

dat het perceel gelegen te gekadastreerd al~ 

in 2ljn oorspronkelijke staat zal hersteld worden door het verwijderen van de 

afbraakmaterialen, iandbergen en steenpuin en het terug omvormen van het gebied naar de 
oorspronkelijke toestand, zijnde weiland en bos, 

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

huldig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging in het niet 

nakomen van het hiervoor bevolene. 

Machtigt de Stedenbouwkundig Inspecteur en de Burgemeester van de gemeente om 

ambtshalve tot uitvoering over te gaan, voor het geval het herstel niet binnen de opgelegde termijn 

zou zijn uitgevoerd. 

Machtigt de 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 veroordeelden gehouden zijn alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materlalen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat, 
begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken In openbare zitting op l maart 2021 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




