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rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 
Oossiernr 20A000397 vleugel 0, 3de verdieping 

Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

i, KSO 
met maatschappelijke zetel gevestigd t e 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 
Op het perceel aldaar gelegen te 
kadastraal gekend als 
met een globale oppervlakte van 
eigendom van 

Vonnisnr I 

ingevolge erfenis op ; en . en akte verdeling/afstand op .-

gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een 
geldige vergunning 

p.2 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertu igen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben 
uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder 
te hebben uitgevoerd, 
(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, r, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

namelijk: 

te ; in de periode van 25 augustus 2017 tot 9 oktober 2018 

door het gebruik van een deel van het bovenvermelde perceel als opslagplaats voor 
containers in functie van de bedrijfsactiviteiten. 

Gedaagde t evens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/ of 43bis van het 
Strafwetboek te horen veroordelen tot de bij zondere verbeurdverklaring van de 
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vermogensvoordelen voortvloeiende uit de t enlasteleggingen conform de schriftelijke 
vordering van het OM neergelegd in het strafdossier. 

p.3 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid van dd. 1 ref : 

*** 

PROCEDURE 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taa l. 

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

partijen. 

Beklaagde Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheic 
. is niet verschenen hoewel ze rechtsgeldig werd gedagvaard. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde dient zich te verantwoorden voor inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening. 

Beklaagde kreeg een voorstel van verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom 
van 5.000 euro, geldsom die hij ook binnen de vooropgestelde termijn betaald heeft. 

De recht bank dient derhalve vast te stellen dat de strafvordering vervallen is. 

TOEGEPASTE WETTEN 

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

artikelen 162, 186, 194, 216bis van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 

wet van 3 mei 2003; 
de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 
17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 

euro, 
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De rechtbank: 

bij verstek ten aanzien van 

Op strafgebied 

Stelt vast dat de strafvordering vervallen is. 

Legt de kosten van het geding belopende op 253,00 euro ten laste van de Staat. 

Dit vonn is is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 3 februari 2020 door de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

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

p.4 




