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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 

wonende te 

Vonnisnr / 
p.2 

opposant tegen het vonnis van 24 september 2019, bij verstek gewezen, niet betekend aan 
de beklaagde 

waarbij de dagvaarding voorafgaandelijk werd aangevuld: 

met de omstandigheid dat de misdrijven heeft gepleegd sedert hij 
veroordeeld werd bij arrest van het hof van beroep Gent, uitgesproken op 17 
december 2015, tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel van 5 jaar voor 
9 maanden en een geldboete van 5.000 euro wegens onder meer inbreuken op de 
stedenbouwwetgeving, valsheid in geschriften, oplichting ... , vonnis in kracht van 
gewijsde gegaan op het ogenblik van de nieuwe feiten, en voordat vijf jaren zijn 
verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard is, 

waarbij hij vrijgesproken werd: 

voor de feiten voorwerp van de tenlastelegging F, 

waarbij hij veroordeeld werd: 

op strafrechtelijk gebied 

tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een geldboete van 20.000 euro, vermeerderd 
met 70 opdeciemen tot 160.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden voor de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A.1., A.2., A.3., A.4., 
B.1., B.2., B.3., B.4., B.5., 8.6., 8.7., B.8., 8.9., B.10., B.11., C.l., C.2., D, E, G, H.l., H.2., 
en 1, gepleegd in staat van wettelijke herhaling zoals aangevuld, 

tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, vermeerderd 
met 70 opdeciemen tot 200 euro, 

tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro, 

tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 53,58 
euro, 
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hoofdelijk met de medeveroordeelde tot de gerechtskosten voor het openbaar 
ministerie, begroot op 580,56 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening 
van het vonnis, 

tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 39,60 euro, te 
vermeerderen met de kosten van betekening van het vonnis, 

de overmaking aan het openbaar ministerie om te handelen als naar recht, van het 
overtuigingsstuk neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank Oost
Vlaanderen, afdeling Oudenaarde onder nr. 01391/18, 

de verwijdering van alle afvalstoffen overeenkomstig art. 16.6.4. DABM, binnen de 2 

maanden vanaf de dag waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, 

tot het betalen aan het openbaar ministerie van een dwangsom van 100 euro per 
dag dat het bevel niet wordt nageleefd. 

op burgerrechtelijk gebied 

Ten aanzien van er in eigen naam en q.q. hun 

minderjarige kinderen en 

tot het betalen aan de burgerlijke partijen en in 
eigen naam het bedrag van 3.614,88 euro, te vermeerderen met de vergoedende 
intrest tegen de wettelijke intrestvoet vanaf 24 augustus 2018 tot vandaag en met 
de gerechtelijke intrest tegen de wettelijke intrestvoet vanaf vandaag tot de dag van 
volledige betaling, en de kosten, 
tot het betalen aan de burgerlijke partij in eigen naam het 
bedrag van 500 euro, aan de burgerlijke partij in eigen naam het 
bedrag van 500 euro, aan de burgerlijke partijen en 

in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van hun minderjarig 
kind het bedrag van 250 euro, en aan de burgerlijke partijen 

en in hun hoedanigheid van wettelijke 
vertegenwoordiger van hun minderjarig Kind het bedrag van 
250 euro, alle bedragen te vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de 
wettelijke intrestvoet vanaf 26 augustus 2018 tot vandaag en met de gerechtelijke 
intrest tegen de wettelijke intrestvoet vanaf vandaag tot de dag van volledige 
betaling, en de kosten, met bevel ambtshalve bij toepassing van artikel 379, 2° lid 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals laatst gewijzigd bij artikel 3 van de Wet van 13 
februari 2003, dat de respectievelijk aan de minderjarigen, en 

, toegekende bedragen, zullen geplaatst worden op 
rekeningen die op naam van de minderjarigen zijn geopend en die, behoudens het 
recht op wettelijk genot, onbeschikbaar zullen zijn tot het tijdstip van hun 
meerderjarigheid, 
tot het betalen aan de burgerlijke partijen een rechtsplegingsvergoeding van 1.080 
euro. 
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Ten aanzien van 

tot het herstel van het perceel, kadastraal gekend onder 
in de oorspronkelijke staat binnen de 2 maanden vanaf de dag 

waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en dit onder verbeurte van een 
dwangsom lastens eerste beklaagde van 100 euro per dag bij niet-naleving, 

tot het betalen aan de burgerlijke partij een provisie van 500 euro. 

Ten aanzien van gemeente 

hoofdelijk met de medeveroordeelde tot het betalen aan de burgerlijke partij van 
een provisie van 500 euro. 

waarbij de zaak voor verdere behandeling op burgerrechtelijk gebied met betrekking 
tot de vorderingen van de burgerlijke partijen en gemeente 

onbepaald werd uitgesteld en de beslissing over de intresten en kosten, 
inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding, werd aangehouden, 

waarbij de overige burgerlijke belangen voor wat betreft de bewezen verklaarde 
misdrijven werden aangehouden. 

en dit wegens 

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

A vergunningsplicht - feiten vanaf 28 februari 2011 tot en met 2 2  februari 2017 

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 voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 
bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of de 
tweede klasse of een onderdeel van een inrichting die in de eerste of tweede klasse is 
ingedeeld en waarbij dat onderdeel op zich in de derde klasse is ingedeeld, te hebben 
geëxploiteerd of veranderd, namelijk 

1 de inrichting onder rubriek 2.1.1., "Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van 
afvalstoffen verbonden", door gemengd bouwafval (o.m. hout, metaal, kunststoffen) en 
grof vuil (zetels), 25 m3 dakasfalt-afval te hebben opgeslagen 

door 

in de periode van 1 maart 2012 tot en met 24 juni 2013 (OK 5, st. 3, 27) 
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2 de inrichting onder rubrieken 2.1.1., "Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van 
afvalstoffen verbonden11 en 61, "Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem", door 
meer dan 1.000 m3 steenpuin, betonpuin en puin met grond en meer dan 10.000 m3 
uitgegraven bodem te hebben opgeslagen 

door 

in de periode van 2 juli 2013 tot 9 oktober 2014 (OK 1, st. 4, 234) 

3 de inrichting onder rubriek 2.1.3.1°1 door vervuilde grond te hebben opgeslagen 

door 

in de periode van 15 juli 2014 tot 23 februari 2017 (OK 6, st. 4, 75 ) 

4 de inrichting onder rubriek 61.2.2°, "Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem 
die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Vlarebo met een capaciteit van meer 
dan 10.000 m3", door 32.000 m3 tot 42.000 m3 uitgegraven grond te hebben opgeslagen 

in de periode van 9 oktober 2014 tot en met 5 april 2016 (OK 1, st. 351-352, 
504-505, 544-545, 569) 

door ( ... ) 

(art. 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid; art. 4 §§ 1 en 3, en 39 Decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 
art. 5 § 1 en 6 bis § 1 Besluit Vlaamse Regering 06 februari 1991 houdende vaststelling van 
het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning) 

B exploitatie- en vergunningsvoorwaarden - feiten vanaf 28 februari 2011 tot en met 22 

februari 2017 

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, als exploitant van een inrichting de milieuvoorwaarden niet te 
hebben nageleefd, namelijk 

-de bijzondere voorwaarden, opgelegd in de milieuvergunning van 22.04.2010, verleend bij 
besluit van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, namelijk 

1 voorwaarde 18: de groenzones die voorzien zijn op het uitvoeringsplan dienen uitgevoerd 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent p. 6 

Dossiernr 15G036157 zittingszaal 3.4 Vonnisnr / 

conform de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning van 10 augustus 2009 (OK 1, 
st. 45, 107, 232) 

meer bepaald te hebben geëxploiteerd terwijl nauwelijks .een groenscherm was voorzien 

352, 544) 

door 

in de periode van 26 juni 2014 tot 9 oktober 2014 (OK 1, st. 46, 107, 232, 

2 voorwaarde 20: de aangevraagde activiteiten mogen pas uitgevoerd worden nadat de 
kleiontginning en de opvulling van de kleiontginning conform de hiervoor afgeleverde 
vergunning is uitgevoerd en de voorziene bedrijfsgebouwen, verhardingen en constructies 
in hun totaliteit zijn gerealiseerd (OK 1, st. 46, 107, 232, 352, 544) 

meer bepaald te hebben geëxploiteerd terwijl de bedrijfsgebouwen, verhardingen en 
constructies niet waren gerealiseerd op een verharde oprit en een weegbrug na 

352, 544) 

door 

in de periode van 26 juni 2014 tot 9 oktober 2014 (OK 1, st. 46, 107, 232, 

3 voorwaarde 20: de aangevraagde activiteiten mogen pas uitgevoerd worden nadat de 
kleiontginning en de opvulling van de kleiontginning conform de hiervoor afgeleverde 
vergunning is uitgevoerd en de voorziene bedrijfsgebouwen, verhardingen en constructies 
in hun totaliteit zijn gerealiseerd (OK 1, st. 46, 107, 232, 352, 544) 

meer bepaald te hebben geëxploiteerd terwijl de bedrijfsgebouwen, verhardingen en 
constructies niet waren gerealiseerd op een verharde oprit, een weegbrug en een klein 
gedeelte achteraan het terrein na 

door 

in de periode van 9 oktober 2014 tot en met 5 april 2016 (OK 1, st. 352, 544) 

(" .) 

4 voorwaarde 23: het bedrijfsterrein wordt op de vereiste locaties voorzien van vaste 
sproeikoppen om water te kunnen vernevelen tijdens droge periodes om stofhinder te 
vermijden 

meer bepaald te hebben geëxploiteerd terwijl nog geen sproei-installatie aanwezig was 
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-de hieronder vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem Il), namelijk 

5 artikel 5.61.2.§3: Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag de normale aanvoer 
van uitgegraven bodem niet voor 7 uur en na 19 uur plaatsvinden 

meer bepaald uitgegraven bodem te hebben aangevoerd om 6.45u 

door 

6 artikel 5.61.3: 

op 26 juni 2014 {OK 1, st. 106, 108} 

§1.De exploitant beschikt bij de aanvang der activiteiten over een werkplan 

§2.Het werkplan dient de goedkeuring van de toezichthoudende overheid te dragen. Het 
goedgekeurde werkplan wordt opgevolgd door de toezichthouder. 

door 

in de periode van 26 juni 2014 tot 9 oktober 2014 (OK 1, st. 108, 232) 

7 artikel 5.2.1.5.§1.: Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning en behalve in het geval 
dat in de inrichting uitsluitend afvalstoffen afkomstig van de eigen bedrijfsactiviteiten 
worden verwerkt, wordt bij de ingang van de inrichting een uithangbord van minstens 1 m2 
grootte aangebracht 

meer bepaald geen uithangbord te hebben voorzien 

door 

in de periode van 26 juni 2014 tot 9 oktober 2014 {OK 1, st. 108, 232} 

8 artikel 4.1.5.1.§1: De exploitant verschaft de toezichthouders op eenvoudig op eenvoudig 
verzoek de hem bekende relevante gegevens over de in de inrichting gebruikte en 
voortgebrachte grondstoffen, producten, afvalstromen of emissies 

meer bepaald geen documenten in verband met de aanvoer van de werf naar het 
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in de periode van 26 juni 2014 tot 9 oktober 2014 (OK 1, st. 108) 

door 

p. 8 

9 artikel 5.2.1.7.§2: Het verdunnen van afvalstoffen, zoals gedefineerd in artikel 4.4.2.van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, is 
verboden. 

meer bepaald afvalstoffen te hebben opgemengd met uitgegraven bodem 

door 

op 26 juni 2014 (OK 1, st. 237) 

10 artikel 6.4.0.1. 

§3.Bij de sloop en verwijdering van asbesthoudend materiaal als vermeld in §2, 1°, 2° en 3°1 
moet vezelverspreiding en blootstelling van personen aan asbestvezels verhinderd worden 
door de volgende maatregelen te nemen: 

1° bevochtigen of fixeren van het materiaal; 

2° de elementen één voor één verwijderen, bij voorkeur manueel, gebruik makend van 
handwerktuigen of in laatste instantie traagdraaiend gereedschap; 

3° de materialen niet gooien; 

4° de materialen niet breken; 

5° de materialen opslaan in gesloten verpakking 

§4.De asbesthoudende toepassingen worden afzonderlijk opgeslagen en niet gemengd met 
het andere sloopafval; 

meer bepaald 

-asbestleien te hebben gebroken, te hebben opgeslagen in een container die niet voorzien 
was van een containerbag of los op het terrein te hebben opgeslagen zonder verpakking, 
het asbestafval niet te hebben bevochtigd of gefixeerd 

door 

11 artikel 6.4.0.1. 

op 13 januari 2012 (OK 7, st. 4-6) 
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§3.Bij de sloop en verwijdering van asbesthoudend materiaal als vermeld in §2, 1°, 2° en 3°1 
moet vezelverspreiding en blootstelling van personen aan asbestvezels verhinderd worden 
door de volgende maatregelen te nemen: 

1° bevochtigen of fixeren van het materiaal; 

2° de elementen één voor één verwijderen, bij voorkeur manueel, gebruik makend van 
handwerktuigen of in laatste instantie traagdraaiend gereedschap; 

3° de materialen niet gooien; 

4° de materialen niet breken; 

5° de materialen opslaan in gesloten verpakking 

§4.De asbesthoudende toepassingen worden afzonderlijk opgeslagen en niet gemengd met 
het andere sloopafval; 

door 

op 2 april 2014 (OK 4, st. 17) 

(art. 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid; art. 22 lid 1 en 39 Decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; art. 
43 § 1 Besluit Vlaamse Regering 06 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaamse 
Reglement betreffende de milieuvergunning) 

C 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 • feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met 

verzwarende omstandigheden 

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, 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, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van dezelfde Codex, in stand 
gehouden, namelijk 

1 op de percelen gelegen te 
eigendom van 

wonende te 
geboren te 

van 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

en eie:endom van 
op wonende te 

ondernemingsnummer met 
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, en van 
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meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van o.m. grond al 
dan niet vermengd met steenpuin, zand, inerte materialen, machines, afbraakmaterialen, 
metalen tandwielen, bouwmaterialen, houten balken, ijzeren tonnen, plastic ... 

in de periode van 4 maart 2015 tot en met 22 februari 2017 (OK 2, st. 4, OK 
1,  st. 504, 545, 616-617) 

door ( ." ) 

2 op de percelen gelegen te 
eigendom van 

maatschappelijke zetel te 
de stad 

kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer 

en 
, met 

eigendom van 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van uitgegraven 
bodem 

93-94) 

door 

in de periode van 15 juli 2014 tot en met 22  februari 2017 {01< 6, st. 75, 

... ) 

(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2, 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 

(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
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D 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 - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met 

verzwarende omstandigheden 

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, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten 
het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van dezelfde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op de percelen gelegen te 
eigendom van 
wonende te 

van 
maatschappelijke zetel te 
ondernemingsnummer 

geboren te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

en nr. eigendom van 
op wonende te 

ondernemingsnummer 
en van 

, met 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van o.m. grond al 
dan niet vermengd met steenpuin, zand, inerte materialen, machines, afbraakmaterialen, 
metalen tandwielen, bouwmaterialen, houten balken, ijzeren tonnen, plastic." 

in de periode van 23 februari 2017 tot en met 18 november 2017 (OK 2, st. 4, 
OK 1, st. 504, 545, 616-617) 

door (.") 

(art. 4.2.1., 5°, a), 4.2.2., 4. 2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°1 en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 

(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
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E gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 

wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 

september 2009 tot en met 22 februari 2017 met verzwarende omstandigheden 

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 parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, 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, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op de percelen gelegen te 
eigendom van 
. wonende te 

van 
maatschappelijke zetel te 
ondernemingsnummer 

, geboren te 

. kadastraal gekend al� 

op 

geboren te op 
en eigendom van 

wonende te 
ondernemingsnummer met 

, en van 
met maatschappelijKe zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van een kar en 
een vrachtwagen 

in de periode van 4 maart 2015 tot en met 22 februari 2017 (OK 2, st. 4, OK 
1, st. 504, 545, 616-617} 

door ( ".) 

(art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep. 

(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
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F gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van voertuigen, 

wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 23 

februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met verzwarende omstandigheden 

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 parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het 
verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van 
de betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van de voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op de percelen gelegen te 
eigendom van 
wonende te 

van 
maatschappelijke zetel te 
ondernemingsnummer 

geboren te 

kadastraal gekend als 
, geboren te op 

en nr. , eigendom van 
op , wonende te 

ondernemingsnummer 
en van 

met 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van een kar en 
een vrachtwagen 

in de periode van 23 februari 2017 tot en met 18 november 2017 (OI< 2, st. 4, 
OK 1, st. 504, 545, 616-617) 

door ( ... ) 

(art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 

(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
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G aanmerkelijk w11z1gen van reliëf van bodem zonder of in strijd met een geldige 

vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met 

verzwarende omstandigheden 

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 reliëf van de bodem1 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, 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, te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van 
voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

op de percelen gelegen te 
, eigendom van 

wonende te 

1an 
maatschappelijke zetel te 
ondernemingsnummer 

geboren te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

en nr. eigendom van 
op wonende te 

ondernemingsnummer , met 
en van 

met maatschappelijke zetel te 

meer bepaald de terreinen te hebben opgehoogd, o.m. met steenpuin 

tussen 1 januari 2012 en 4 maart 2015, op een niet nader te bepalen datum 
(01< 2, st. 4, 56} 

door (". )  

(art. 4.2.1., 4°1 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, 
vastgoedmakelaar of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit 
onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die 
verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 
aannemer 

(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
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Opzettelijk, in strijd 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, 

namelijk 

1 nagelaten te hebben afvalstoffen, namelijk gemengd bouw- en sloopafval bestaande uit 
gipsplaten, hout, metselwerkpuin, tegels, betonnen en kunststof buizen, kunststof, metaal, 
klein gevaarlijk afval {o.a. spuitbussen en verpakkingen}, folies en huishoudelijk afval 
(waaronder verpakkingsafval en pmd) te verwijderen 

2, 19) 

door 

in de periode van 17 maart 2015 tot en met 10 december 2015 (OK 3, st. 

2 nagelaten te hebben afvalstoffen, namelijk gemengd afval bestaande uit isolatiemateriaal, 

afvalhout, restafval, klein gevaarlijk afval, bruingoed en witgoed, afgedankte meubels, 
grofvuil en asbesthoudend afval, te verwijderen 

door 

op 15 februari 2017 (OK 8, st. 3) 

(Artikel 12§1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materialenkringlopen en afvalstoffen juncto artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) 

1 exploitatie- en vergunningsvoorwaarden - feiten vanaf 23 februari 2017 

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, als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de 
algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, namelijk 

de hieronder vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne {Vlarem Il), namelijk 
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§3.Bij de sloop en verwijdering van asbesthoudend materiaal als vermeld in §2, 1°, 2° en 3°, 
moet vezelverspreiding en blootstelling van personen aan asbestvezels verhinderd worden 
door de volgende maatregelen te nemen: 

1° bevochtigen of fixeren van het materiaal; 

2° de elementen één voor één verwijderen, bij voorkeur manueel, gebruik makend van 
handwerktuigen of in laatste instantie traagdraaiend gereedschap; 

3° de materialen niet gooien; 

4° de materialen niet breken; 

5° de materialen opslaan in gesloten verpakking 

§4.De asbesthoudende toepassingen worden afzonderlijk opgeslagen en niet gemengd met 
het andere sloopafval; 

meer bepaald asbestleien te hebben losgerukt, deze in de laadbak van een hoogtewerker te 
hebben gegooid, waarbij brokstukken op de grond terechtkwamen en ze te hebben 
opgeslagen in een container die niet voorzien was van een containerbag 

door 

op 26 juni 2018 (OK 9, st. 2, OK 10, st. 3) 

(art. 5.4.9. § 1 en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet OS april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid) 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen een door de 
rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van € 250 per dag bij niet 
naleving van deze veroordeling. 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De akte van verzet werd betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder met 
standplaats te op 30 oktober 2019, 
aan de procureur des Konings te Gent, er sprekende met . substituut-
procureur des Konings en bij zelfde exploot aan de burgerlijke partijen in 
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eigen naam en q.q. haar minderjarige kinderen en 
in eigen naam en q.q. zijn minderjarige kinderen 

GEMEENTE en 

Vonnisnr / 

en 

p. 17 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De behandeling van het verzet werd vastgesteld op de terechtzitting van 19 november 2019. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 19 november 2019 nopens de 
ontvankelijkheid van het verzet: 

de opposant, 
meester 
bus 20; 

bijgestaan door meester 
, beiden advocaat te 

loco 

het openbaar ministerie, bij monde van substituut-procureur des Konings; 

de eerste burgerlijke partij, 
meester loco meester 

de tweede burgerlijke partij, 
naam en q.q. hun minderjarige kinderen 

vertegenwoordigd door meester 

vertegenwoordigd door 
beiden advocaat te 

en 

en 

advocaat te 

in eigen 

de derde burgerlijke partij, GEMEENTE , vertegenwoordigd door meester 

BEOORDELING 

loco meester beiden advocaat te 

De ontvankelijkheid van het aangetekende verzet. 

De rechtbank stelt vast dat op grond van artikel 187 § 5 Wetboek van Strafvordering er geen 
gronden zijn noch andere gronden zijn die leiden tot de onontvankelijkheid met betrekking 
tot het aangetekende verzet. 

Het als ongedaan te beschouwen verzet 

Overeenkomstig art. 187, § 6, 1° Sv wordt het verzet als ongedaan beschouwd: indien de 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 

Dossiernr 15G036157 ûttingszaal 3.4 
p.18 
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eiser in verzet, wanneer hij persoonlijk of in de persoon van een advocaat verschijnt en 
vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de dagvaarding in de procedure waarin hij verstek 
heeft laten gaan, geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden van 
verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek bij de bestreden rechtspleging, waarbij het 
erkennen van de aangevoerde overmacht of reden overgelaten wordt aan het soevereine 
oordeel van de rechter. 

Uit het betekeningsexploot van de gerechtsdeurwaarder blijkt dat de dagvaarding om te 

verschijnen op de terechtzitting van 19 februari 2019 van de correctionele kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, G30 Dl op 28 december 2018 
werd betekend aan woonst van de opposant en vervolgens op 8 januari 2019 aan zijn 
echtgenote. 

De opposant werd op de inleidingszitting van 19 februari 2019 vertegenwoordigd door 
meester Op deze zitting werden conclusietermijnen en rechtsdag bepaald. 
Voor de opposant werden conclusies neergelegd op de griffie op 15 april 2019. Op 17 juni 
2019 richtte de toenmalige raadsman van de opposant een schrijven aan de rechtbank met 
de melding "In deze zaak ben ik zonder instructies zodat met mijn tussenkomst niet langer 

rekening dient gehouden te worden. Ik heb aan cliënt gemeld dat hij zelf dient te verschijnen 

ter zitting, dan wel in mijn vervanging dient te voorzien". 

Gelet op deze elementen, staat het vast dat de opposant kennis had van de dagvaarding in 
de procedure waarin hij uiteindelijk verstek heeft laten gaan. Op de terechtzitting van 19 
november 2019 stelde de opposant dat zijn raadsman in de initiële procedure niets heeft 
gedaan en hij het ereloon niet betaalde. Het spreekt voor zich dat deze feiten geen vorm 
van overmacht of wettige reden van verschoning vormen. Het door de opposant 
aangetekende verzet dient derhalve zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk gebied 
ongedaan te worden verklaard. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35 en 41 van de wet van 15 juni 1935; 
art. 162, 182, 184, 185 § 1, 187, 188, 189, 190, 194 van het Wetboek van Strafvordering; 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak en op verzet, 

Verklaart het verzet ontvankelijk, doch ongedaan zowel op strafrechtelijk als op 
burgerrechtelijk gebied. 

Veroordeelt de opposant in de kosten van het verzet, ten bate van de Staat begroot op 55,00 
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 19 november 2019. 

Aanwezig: 

voorzitter 

substituut-procureur des Konings 

griffier. 

p. 19 

/ 




