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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

BEKLAAGDE(N) : 

geboren te op 
van Belgische nat ionaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, bijgestaan door meester 
advocaat te 

TENLASTELEGGING(EN) 

.RRN 

advocaat te 

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

Op de percelen aldaar gelegen te 
gekadastreerd als 
eigendom van 

en Meester 

A aanmerkelijk wijzigen van reliëf van bodem 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 aanmerkelijk wijzigen van het reliêf van de bodem, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, 
uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen of omgevingsvergunn ing 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 vergunn ing, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben 
uitgevoerd, 
(art. 4.2.1., 4°, 4.2.2., 4.2.3. , 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1 °, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 
5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

op 23 apri l 2018 

namelijk: het uitvoeren van afgravingen, het uitgraven van een gracht, het aanbrengen van ophogingen met 
zwarte grond en verhardingen in steengruis. 

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

tussen 22 april 2018 en 9 december 2021, meermaals, op niet nader bepaalde data 

namelijk: het gewoonlijk gebruiken van de percelen als stockageplaats voor allerlei materialen, materieel, 
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(puin-)afval en grond. 

C schending vergunningsplicht 
buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, zonder 
omgevingsvergunning een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse te hebben 
geëxploiteerd of veranderd, 
(art. 5.2.1. §§ 3, 4 en 6 lid 1, en 16.6 1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid ; art. 5, 1 °, c), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

in de periode van 23 april 2018 tot en met 8 december 2021 

namelijk: 
- rubriek 9.4.3.c.1) bijlage 1 Vlarem Il (klasse 2) 
- rubriek 2.2.1 .a bijlage 1 Vlarem Il (klasse 2) 
- rubriek 2.2.1 .c. 1 ° bijlage 1 Vlarem Il (klasse 2) 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van veiligheidsmaatregel, na de partijen te 
hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om de inrichtingen die aan de oorsprong van het 
milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende de termijnen door de rechter te bepalen onder verbeurte van 
een dwangsom van€ 125 per dag bij overtreding van dit verbod. 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 6.3.1. en 6.3.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, op vordering van het Openbaar Ministerie, te horen veroordelen tot het herstel in oorspronkelijke 
toestand door verwijdering van de ophoainaen, opvullen van de afgravingen en gracht en het stopzetten van 
het gewoonlijk gebruik van de percelen en als stockageplaats voor allerhande materialen, 
materieel, (puin-)afval en grond door middel van verwijdering, omdat dit de enige mogelijkheid is om tot een 
herstel van de ruimtelijke ordening te bekomen, onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag 
bij niet uitvoering van het bevolen herstel, namelijk binnen een termijn van 12 maanden na het in kracht van 
gewijsde treden van de uitspraak. 

**** 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaard ing van beklaagde op het kantoor Rechtszekerheid 
dd. 7/3/2022 ref. 

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

De rechtspleging verl iep in de Nederlandse taal. 

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

beoordeling 

op strafgebied 

feit en 

a. 
De hee, (beklaagde, verder: l is de eigenaar van twee percelen aan de 

te , percelen en Deze percelen zijn gelegen in 



Dossiernr 22A001728 ACl kamer Vonnisnr / 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen p. 4 

agrarisch gebied, tevens landschappelijk waardevol gebied. 

b. 
In een periode van april 2018 tot december 2021 baatte hij op deze percelen een landbouwbedrijf uit 
zonder vergunning. 

Op het perceel werd ook een afvalverwerkend bedrijf uitgebaat, waarbij bouwafval minstens deels als 
rustieke bouwmaterialen te koop werd aangeboden. Voor deze activiteiten en de opslag beschikte 
evenmin over een vergunning. 

bewijs, kwalificatie en toerekening 

algemeen 

c. 
werd een opsporingsonderzoek gevoerd na vaststellingen door de loka le politie op 23 

april 2018, naar aanleiding van een melding dat er werkzaamheden met een reliëfwijziging tot gevolg 
uitgevoerd zouden worden op het erf van 

De politionele vaststell ingen en de resultaten van de opzoekingen, gevoegd aan het strafdossier, vormen de 

bewijselementen in deze zaak. 

aanmerkelijke reliëfwijziging 

d. 
voert een betwisting rond de omschrijving en het bewijs van het - in tijd en ruimte gesitueerde -

voorwerp van tenlastelegging A, namelijk de aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem. In de 
rechtstreekse dagvaarding worden de feiten onder tenlastelegging A gesitueerd op het erf van te 

perceler er op 23 april 2018, namelijk het uitvoeren van afgravingen, het 
uitgraven van een gracht, het aanbrengen van ophogingen met zwarte grond en verhardingen in steengruis. 

In besluiten vraagt het openbaar ministerie de tenlastelegging nader in tijd te bepalen als volgt: tussen 1 
januari 2017 en 24 april 2018, meermaals, op niet nader te bepalen data en laatst op 23 april 2018. 

e. 
Uit de dynamiek van het dossier volgt dat de datum 23 april 2018 verwijst naar de initiële vaststellingen en 
dat de gevraagde uitbreiding van de tijdsomschrijving verwijst naar het tijdstip van het uitvoeren van de 
handelingen dooi . zoals door hem verklaard . Niettemin moet voor het bepalen van het voorwerp 
van tenlastelegging A gekeken worden naar de initiële vaststellingen van 23 april 2018. 

Tevens preciseerde het openbaar ministerie (ter zitting op 3 oktober 2022) dat tenlastelegging A geen 

betrekking heeft op het opslaan van veevoeder onder de grond. 

f. 
Bij de initiële vaststellingen werden volgende voor de tenlastelegging A relevante feiten vastgesteld: 

het perceel (gelegen aan de straatzijde, ) is volledig verhard met steen-

gruis, en er wordt allerhande materiaal op opgeslagen; 
op dit perceel is er een ophoping van steengruis met een oude kraan ernaast; 
achteraan is de ophoping met steengruis ongeveer 80 centimeter hoger dan een ingezaaid stuk grond 

ernaast; 
tussen deze twee delen is er een gracht uitgegraven; 
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daarnaast ligt het perceel waarop een ophoging met donkere grond werd uitgevoerd (zie te-
vens foto's 35 en 36 bij het aanvankelijk proces-verbaal); 

g. 

gaf toelichting bij de ophoging van het terrein bij de aangehaalde vaststellingen door de lokale 
politie, in een verhoor van 9 mei 2018 en bij de behandeling ten gronde. 

Hierbij bevestigde hij dat het perceel is opgehoogd omdat het anders onder water staat. De ophoging 
van het terrein zou al dertig jaar bestaan. Het niveauverschil op het perceel schreef hij in zijn verhoor 
toe aan werken die hij in 2017 zou hebben uitgevoerd en die hij omschreef als het afgraven, saneren en 
afvoeren. 

Het steenpuin dat hij aan het afvoeren zou zijn, zou afkomst ig zijn van zijn werkzaamheden in het kader van 
grondwerken die hij had uitgevoerd van circa 1975 tot 1990. 

h. 
Het bewijs wordt niet geleverd dat een aanmerkelijke reliëfwijziging uitvoerde op de geviseerde 
percelen op de in de dagvaarding geviseerde datum en evenmin in de in besluiten omschreven periode. 

Evenmin is het mogelijk een wederrechtelijke reliëfwijziging met zekerheid te preciseren in een periode van 
minder dan vijf jaar voorafgaand aan de eerste vaststelling in het vooronderzoek. 

De stelling var dat de meld ing die aanleiding heeft gegeven tot de initiële vaststellingen 
betrekking zou hebben op iemand die gezien heeft dat hij aarde verplaatste met een kraan in het kader van 
inkuilen van veevoeder, is aannemelijk. 

i. 
De rechtbank speekt 

landbouwbedrijf 

j. 

vrij voor de feiten onder tenlastelegging A. 

Bij de vaststellingen op 23 april 2018 bleek op de percelen nog een landbouwbedrijf uit te baten 
met - toen - tweeënnegentig runderen. Het staat niet ter discussie dat hij doorlopend tot 8 december 2021 
(de einddatum van de incriminatieperiode) een rundveebedrijf exploiteerde. 

Waar hij voorheen over een milieuvergunning beschikte voor een rundveebedrij f tot honderd dieren, 
verstreek deze op 1 september 2011. Er werd geen nieuwe vergunning afgeleverd. 

k. 
Er is geen enkele rechtvaardiging waarom de activiteiten zonder vergunning werden uitgevoerd. De 
argumenten van als zou hij uit noodzaak zijn landbouwact iviteiten uitvoeren, zijn niet relevant, 
aangezien deze geen betrekking hebben op de afwezigheid van het aanvragen en verkrijgen van een 
vergunning voor deze activiteit. 

1. 
maakt niet aannemelijk dat er reeds eerder een veroordeling werd uitgesproken lastens hem voor 

het onvergund uitbaten van een landbouwbedrijf - laat staan in de in de tenlastelegging geviseerde 
periode, zodat er geen enkele reden is om aan te nemen dat hij een tweede maal voor dezelfde feiten 
vervolgd zou worden. 

m. 
De feiten onder tenlastelegging C, eerste gedachtestreepje, zijn bewezen, werden correct gekwalificeerd en 
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Onder de tenlasteleggingen Ben C, tweede en derde gedachtestreepje, wordt vervolgd voor het 
gewoonlijl< gebruik van de percelen als opslagplaats voor allerlei materialen, materieel, (puin-)afval en 
grond, zonder vergunning. 

verwijst hiervoor naar zijn activiteiten inzake grond- en afbraakwerken die hij gedurende vijftien 
jaren zou hebben uitgevoerd, tot 1990. Daarna zou hij de opgeslagen stoffen en het afval deels verkopen als 
rustieke bouwmaterialen, en deels afvoeren voor verwerking (als afval). 

o. 
stelt dat het gebruik van de percelen voor deze opslag als vergund moet worden beschouwd 

(praetoriaans vermoeden van vergunning) omdat de percelen reeds gebruikt werden voor deze opslag 
voorafgaand aan de vergunningsplicht die op 1 mei 2000 van kracht werd. 

Het decretaal vermoeden van vergunning ge ldt echter enkel voor constructies (artikel 4.2.14 VCRO) en het 
is gepast noch noodzakelijk de juridische constructie van een vermoeden van vergunning uit te breiden tot 
een gereglementeerd en vergunningsplichtig gebruik van grond. Onder tenlastelegging B wordt 
immers vervolgd voor een handeling - namelijk het gewoonlijk gebruik - en niet het bestaan of de 

aanwezigheid van iets. 

Dit geldt in het bijzonder in de situatie van Uit de aanvankelijke processen verbaal blijkt immers -
en dit wordt evenmin betwist - dat hij in 2005 een milieuaanvraag indiende om, naast zijn 
landbouwactiviteiten, bouw- en sloopafval op te slaan. Een dergelijke vergunning werd op gemeentelijk en 
provinciaal niveau geweigerd op 3 november 2005 en 10 april 2006. kan bijgevolg niet terugva llen 
op de fict ie van een vermoeden van een vergunning, maar hem werd formeel en duidelijk een vergunning 

voor deze activiteiten geweigerd. 

Bovendien werd hij voor gelijkaard ige feiten veroordeeld door de elfde kamer van de correctionele 
rechtbank van Mechelen op 13 april 2005 (stuk 5.d van de verdediging). 

p. 
Bij de vaststellingen op 23 april 2018 werd de aanwezigheid van een grote hoeveelheid schroot, materiaal, 
materieel en puin vastgesteld. gaf aan afval af te voeren en rustieke bouwmaterialen uit de 
goederen te halen voor de verkoop. Hiervoor was een groot reclamepaneel aan de straatkant op zijn erf 
geplaatst en zijn echtgenote zou één en ander via internet te koop stellen. Bij diverse controlebezoeken 
werd echter vastgesteld dat de site niet werd opgeruimd. Integendeel, op 3 mei 2021 werd zelfs vastgesteld 

dat er materiaal was bijgekomen. 

Er vond in de incriminatieperiode dan ook wel degelijk een exploitatie plaats van een ingedeelde inrichting 
voor de opslag van afvalstoffen en de percelen werden gewoonlijk gebruikt voor de opslag. Naast de 
beperkte n ieuwe aanvoer van materialen, werden de percelen gebruikt voor de opslag van de aangehaalde 
goederen en het aanbod en de verkoop ervan. Dit betreffen positieve handelingen in het licht van de 
strafbaarstellingen van de tenlasteleggingen Ben C, tweede en derde gedachtestreepje. 

q. 
In het bijzonder betreffen de aangehaalde daden handelingen zoa ls bedoeld in de art ikelen 4.2.1 5°-a iuncto 
6.2.1 lid 1, 1 ° VCRO. De argumenten rond de afwezigheid van 'voortzetten' als aparte handeling in de VCRO

misdrijven zijn bijgevolg niet relevant. 
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naakt niet aannemelijk dat er reeds eerder een veroordeling werd uitgesproken lastens hem voor 
het gewoonlijk gebruik van de percelen voor de opslag van materiaal, materieel, (puin-)afval en grond, dan 
wel voor de exploitat ie van een afvalverwerkend bedrij f in de periode van april 2018 tot december 2020. Er 
is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat hij een tweede maal voor dezelfde feiten vervolgd zou 
worden. 

In de mate waarin verwezen wordt naar moge lijke eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten op een 
eerder tijdstip, wijst de rechtbank erop dat deze een vervolging en veroordeling voor nieuwe, daarop 
volgende handelingen allerminst in de weg staan. Deze feiten zijn, per hypothese, duidelijk temporeel van 
elkaar onderscheiden. Desgevallend zou er een herval aan de orde zijn, geen tweede veroordeling voor 
dezelfde feiten. 

s. 
De feiten gevisee rd door de tenlasteleggingen Ben C, tweede en derde gedachtestreepje, zijn bewezen, 
werden correct gekwalificeerd en worden toegerekend. 

straf en st rafmaat 

t. 
Het opleggen van een straf benadrukt het belang van de overtreden norm en dient als signaal, zowel naar 
de beklaagde toe als naar de maatschappij in haar geheel. De bestraffing beoogt het herstel va n de door het 
misdrijf aangebrachte maatschappelijke schade. De bestraffing dient ook om de maatschappij te 
beschermen. Tegelijk wordt de maatschappelijke reactie ten aanzien van de dader naar aanleid ing van het 
misdrijf met de bestraffing afgerond en indien mogelijk wordt de dader ertoe gebracht herhaling te 
vermijden. 

Bij het bepalen van de concrete straffen wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de feiten, de 
concrete feitelijke omstandigheden en persoonlijke omstandigheden van de dader. 

De bewezen feiten werden met eenzelfde strafbaar opzet gepleegd, zodat één hoofdst raf met een 
bijkomende straf wordt opgelegd en de mogelijke straf bepaald wordt door het feit waarvoor de wet de 
strengste straf voorschrijft. 

u. 
De regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw heeft tot doel tot een maatschappelijk 
gestroomlijnde ruimtelijke ordening te komen, waarbij het kader van regelgeving en vergunningen ertoe 
dient het maatschappelijk belang en het individueel belang te verzoenen. Door een zonevreemd gebruik te 
maken van een grond zonder over de nodige vergunning te besch ikken, stelde beklaagde zijn persoonlijk 
belang boven het maatschappelijk belang. 

v. 
De activiteiten van economische actoren worden gereglementeerd om het evenwicht met de overige 
subjecten en activiteiten in de samenleving te garanderen. Dit geldt in het bijzonder voor activiteiten die 
een mogelijke negatieve impact hebben op de omgeving, namelijk mens en natuur. Een fijnmazig systeem 
van exploitat ievoorwaarden en vergunningen is hierbij een nuttig en noodzakelijk hulpmiddel. 

Voorafgaande toelatingen en voorwaarden hebben slechts nut wanneer ze nageleefd worden en 
afgedwongen worden bij niet-naleving. Het gedogen van inbreuken ondermijnt niet alleen de publieke 
controle op hinderlijke economische activiteiten, het zou tevens het ondernemerschap in de betreffende 
sector schaden door oneerlijke concurrentie in het leven te roepen. 

W. 



Oossiernr 22A001728 AC1 kamer 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Vonnisnr / 
p.8 

De niet-nageleefde normen betreffen geenszins louter formaliteiten. In de loop van het vooronderzoek 
werd een bodemonderzoek uitgevoerd, waaruit een bodemverontreiniging aan het licht kwam. Hoewel het 
rechtst reeks verband tussen de bewezen verklaarde misdrijven en deze milieuschade niet wordt 
aangetoond, verhogen de bewezen misdrijven de kans op het ontstaan van dergelij ke milieuschade op 
aanzienlijke wijze . 

x. 
Het vooronderzoek duurde van de init iële vaststellingen tot het bevel tot dagvaarding van 7 maart 2022. 

Het strafonderzoek toont duidelijk twee factoren aan die tot de lange duurtijd in verhouding tot de 
complexi te it van het onderzoek hebben geleid. Ten eerste werd vanaf april 2018 ruimschoots de 
tijd gegeven om tot regularisatie over te gaan, zowel qua vergunningen als wat betreft de situatie op de site. 
Het is duidelijk dat hij deze kans niet heeft gegre pen. 

Ten tweede werd deze periode van opvolging beïnvloed door de intent ie van de Vlaamse overheid om de 
percelen over te kopen van in het kader van het Sigma plan, dan wel hem te onteigenen. Dit traject 
kende op zijn beurt ook een t rager verloop dan gewenst, enerzijds omdat blijkbaar veel t ijd nam 
om een standpunt in te nemen en anderzijds omdat een bodemonderzoek een verontreiniging op de 
percelen aan het licht bracht. 

Concreet is er dan ook allerminst een overschrijding van de redelijke termijn, in het bijzonder omdat bij de 
beoordeling van dit element rekening dient te worden gehouden met de aard van het onderzochte misdrijf 
en de mogelijkheid tot regularisatie die werd geboden. 

v. 
werd in het verleden reeds meermaals voor gelijkaardige feiten, op dezelfde site, correctioneel 

veroordeeld. Het is bijzonder betreurenswaardig dat hij hier geen lering uit trok en schijnbaar 
onverstoorbaar zijn handelingen op de betrokken percelen verderzette. 

z. 
De ernst van de feiten en het gerechtelijk verleden van nopen tot een ernstige bestraffing. Daar 
staat tegenover dat hij inmiddels vierenzeventig jaar oud is en nog slechts over beperkte middelen zou 

beschikken. 

In deze omstandigheden en rekening houdende met de bijzondere verbeurdverklaring, de 
veiligheidsmatregel en de herstelvordering, is het gepast de hoofdstraf te beperken tot een ge ldboete van 

zevenhonderdvijftig euro. 

aa. 
Het bewezen verklaarde misdrijf leverde beklaagde vermogensvoordelen op, waarvan het openbaar 
ministerie de verbeurdverklaring vordert. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn dat zou 
kunnen blijven beschikken over de winst die hij opstreek met de bewezen verklaarde misdrijven. 

De berekeningswijze van het vermogensvoordeel die door de politie en het openbaar ministerie wordt 
vooropgesteld is mathematisch correct, mits enkele correcties zouden worden doorgevoerd. Het is 
belangrijk dat beseft wat de tegenwaarde is van de misdrijven die hij heeft begaan. 

Evenwel wordt het bewijs niet geleverd van een exploitatie die een dergelijk vermogensvoordeel heeft 
opgeleverd en het is maatschappelijk evenmin aangewezen te veroordelen tot de betaling van een 
dergelijk hoog bedrag. Het vermogensvoordeel wordt dan ook naar billijkheid begroot en gereduceerd om 
te vermijden dat een onredelijk zware straf wordt opgelegd. 

Het vermogensvoordeel wordt begroot op 27.500 euro. 
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ve iligheidsmaatregel 

ab. 
Het openbaar ministerie vordert een exploitatieverbod in de zin van artikel 16.6.5 DABM op te leggen, 
onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag overtreding. 

Het exploiteren van een landbouwbedrijf en een afvalverwerkend bedrijf, feiten onder tenlastelegging C, 
betreffen m isdrijven die aanleiding geven tot een dergelijk verbod . 

ac. 
De huidige strafzaak en het strafrechtelijk verleden var tonen aan dat de decretale verplichting 
van een voorafgaande vergunning en zelfs een strafrechtelijke veroordeling wegens exploitatie zonder 
vergunning mogelijk een onvoldoende duidelij k signaal zouden zijn om de onvergunde exploitatie stop te 
zetten. 

/ 
p.9 

De exploitatie van een landbouwbedrijf en een afvalverwerkend bedrijf brengt hinder teweeg voor mens en 
milieu. De betreffende inrichting is visueel storend en brengt potentieel milieuschade teweeg, afhankelijk 
van de concrete uitvoering en de voorzorgen die de exploitant neemt. 

Het komt aan de vergunningsverlenende overheid toe na te gaan of de activiteiten var op de site 
maatschappelijk verantwoord en ruimtelijk inpasbaar zijn, desgevallend onder de vergunningsvoorwaarden 

die zouden worden opgelegd. 

Het is dan ook noodzakelijk een exploitatieverbod op te leggen, waarvan de duur niet vooraf wordt bepaald, 
maar slechts voor zolang als noodzakelijk, te weten tot wanneer een geldige en uitvoerbare vergunning 
voor de overeenstemmende activiteiten wordt afgeleverd. De huidige sit uatie waarbij exploiteert 
zonder geldige omgevingsvergunning is gebaseerd op een eenzijdige beslissing van hem en dient beëindigd 

te worden . 

ad. 
Rekening houdende met het jarenlang exploiteren zonder vergunning en het daaraan voorafgaande traject, 
dient de uitvoerbaarheid van het exploitatieverbod kracht te worden bijgezet met de hierna geëxpliciteerde 
dwangsommen. 

herstel 

ae. 
Het openbaar ministerie vordert daarnaast ambtshalve het herstel van de percelen. 

Gelet op de vrijspraak voor de feiten onder tenlastelegging A, is het overeenstemmend deel van de 
herstelvordering ongegrond. 

Daarnaast wordt ook het volgende gevorderd: het stopzetten van het gewoon lijk gebruik van de percelen 
en als stockageplaats voor allerhande materia len, materieel, (puin-)afva l en grond door middel 

van verwijdering. Dit onderdeel van de herste lvordering is gebaseerd op tenlastelegging Ben is gegrond, om 
tot herstel van de ruimtelijke ordening te komen. 

af. 
betwist de noodzaak van een herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand (het verwijderen 

van de goederen van het afva lverwerkend bedrijf) en de staking van het st rijdig gebru ik (namelijk het 
gewoonlijk gebruik als stockageplaats), omdat de minder ingrij pende maatregelen van art ikel 6.3.1 § 1 
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De rechtbank kan echter niet vaststellen dat de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken kennelijk 

zouden vo lstaan om de plaatselijke ruimtelijke ordening te herstellen, laat staan dat het gevolg van het 

misdrij f (tenlastelegging B) kennelijk verenigbaar zou zijn met een goede ruimtel ijke ordening. 

De facto baa. immers een afvalverwerkend bedrijf uit in agrarisch gebied. Hij slaat er allerhande 

goederen op, deels bestemd voor de verkoop. Dit bedrijf is zonevreemd en een vergunning voor een 

derge lijke exploitatie werd op 3 november 2005 en 10 april 2006 geweigerd (supra). 

Een goede ruimtel ij ke ordening vergt, rekening houdend met het gegeven dat de percelen in agrarisch 

gebied liggen en in overstromingsgevoelig gebied (deels effectief overstromingsgevoelig gebied, deels in 
mogelijks overstromingsgevoelig gebied), een stopzetting van de afvalverwerkende activiteiten en het 
verwijderen van de daarmee overeenstemmende goederen. 

ag. 
De herstelvordering is gesteund op motieven van een goede ruimtelijke ordening en is niet 

disproport ioneel. 

Een ruimere hersteltermij n dan gevo rderd is aangewezen, teneinde met betrekking tot de 

uitvoering ervan toe te laten af te stemmen met de Vlaamse overheid in het kader van het Sigma plan . 

De hersteltermijn wordt bepaald op vijftien m aanden en aan het herstel wordt een dwangsom gekoppeld, 

aangezien beklaagde reeds eerder een bevel van de bevoegde overheid naast zich heeft neergelegd. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdr ijven 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, 38, 39, 40, 41, 65, 66 strafwetboek 

art. 4 V.T.Sv 
art. 191 Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

heromschrijft de tijdsbepaling van tenlastelegging A als volgt: 
tussen 1 januari 2017 en 24 april 2018, meermaals, op niet nader te bepalen data en laatst op 23 april 2018 

Ten aanzien van 

Spreekt /OOr de tenlastelegging A vrij. 
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Veroorde·elt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen Ben C: 

tot een geldboete van 6000,00 EUR, zijnde 750,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Vonnisnr I 
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Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 

90 dagen. 

Verklaart verbeurd het vermogensvoordeel ten belope van 27.500 EUR 

veiligheidsmaatregel 

Legt het verbod op de inrichting aan de (percelen 
en ) te exploiteren voor het houden van runderen en de opslag van afvalstoffen (andere dan 

huishoudelijk afval ingevolge de bewoning), tot wanneer de inrichting en de beoogde activiteiten gedekt 
zijn door een geldige en uitvoerbare omgevingsvergunning; 

Legt een dwangsom op van 25 euro per dag vertraging na het verstrijken van drie maanden na het 
betekenen van huidig vonnis; 

Verhoogt de dwangsom tot 125 euro per dag vertraging na het verst rijken van zes maanden na het 
betekenen van huidig vonnis; 

herstel 

Wijst de herstelvordering af in zoverre deze betrekking heeft op het verwijderen van de ophogingen, 
opvullingen van de afgravingen en de gracht; 

Veroordeelt tot het stopzetten van het gewoonlijk gebruik van de percelen aan de 
te (percelen er , als stockageplaats voor allerhande 

materialen, materieel, (puin-)afval en grond door middel van verwijdering; 

Bepaalt de hersteltermijn op vijftien maanden; 

Legt een dwangsom op van 50 euro per dag vertraging, geplafonneerd op 40.000 euro; 

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 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 52,42 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 294,98 EUR 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 7 november 2022 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. 12 




