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BEKLAAGDE(N) : 

1. 
geboren te 

RRN 

van Marokkaanse nationaliteit 
ingeschreven te 

2. 

oi 

ACl kamer 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 
ingeschreven onder het ondernemingsnr 
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beklaagde, vertegenwoordigd door meester advocaat te loco 
Meester advocaat te 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

A schending meldingsplicht 
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 meld ingsakte een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse te hebben 
geëxploiteerd of veranderd, namelijk het exploiteren zonder voorafgaande melding van een 
autoherstelwerkplaats, ingedeeld onder rubriek 15.2 (andere werkplaatsen voor het nazicht, het 
herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) 
dan de werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3 [ ... ]) volgens bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM 
Il); 

(art . 5.2.1. §§ 5 en 6 lid 2, en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid; art. 5, 2°, b), en 6 lid 2 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

te tussen 4 februari 2020 en 28 oktober 2021, meermaals, op niet nader bepaalde 
data. onder meer op 10 februari 2021. 8 maart 2021 en 27 oktober 2021. 

door 

B schending exploitatie- en vergunningsvoorwaarden 
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, sectora le of bijzondere 
milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, 

(art. 5.4.9. § 1 en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
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milieubeleid) 

te tussen 4 febt'uari 2020 en 28 oktober 2021, meermaals. op niet nader bepaalde 
data, onder meer op 10 februari 2021, 8 maart 2021 en 27 oktober 2021. 

door 

namelijk onder meer : 
de inrichting was onordelijk en materialen en afval lagen door elkaar (arti kel 4.1.3.1 VLAREM 11); 

/ 
p. 3 

de afvalstoffen werden niet afzonderlijk opgeslagen in daarvoor geschikte recipiënten (artikel 4.1.6.1 
VLAREM Il ); 
de gevaarlijke vloeistoffe n stonden niet op lekbakken en lagen verspre id in de äutuherstelwerkplaats 
(art ikel 4.1.7.2 §§1-4 VLAREM 11); 
bussen met licht ontvlambare vloeistoffen stonden in de autoherstelwerkplaats (artikel 5.15.0.5 §2 
VLAREM 11); 
er waren geen brandblussers en interventiemiddelen (artikel 5.15.0.4 §§1-3 VLAREM Il); 
de werkplaats was niet voorzien van voldoende verluchting (art ikel 5.15.0.3 VLAREM Il); 
de vloer was niet vloeistofdicht en niet aangesloten op een KWS-afscheider (artikelen 5.15.0.2§1 en 
5.15.0.10 VLAREM Il); 

C niet naleven maatregelen 
opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, voordeelontnerningen, 
veiligheidsmaatregelen of de door de rechter opgelegde maatregelen niet te hebben uitgevoerd, 
betaald of te hebben genegeerd, namelijk de bestuurlijke maatregel dd. 16 februari 2021 van de 
gemeentelijke lokale toezichthouder niet te hebben nageleefd. 

(art. 16.6.1. § 2, 1 ° Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) 

te tussen 16 februari 2021 en 28 oktober 2021, meermaals, op niet nader bepaalde 
data, en laatst op 27 oktober 2021, 

doo, 

*** 

PROCEDURE 

De 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. 
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beoordeling 

herstelling materiële vergissing 

a . 
Het openbaar ministerie dagvaardde de heer 

~n de eenmanszaa~ 
ondernerningsn umme r 

ACl kamer Vonnisnr 

beklaagde, verder: 
ingeschreven onder het 

/ 
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voerde zijn professionele act iviteiten steeds (rechtstreeks) als natuurlijke persoon uit 
waardoor de eerste en tweede beklaagde dezelfde persoon zijn . Er is nldus slechts één beklaagde. Dit 
wordt rechtgezet. 

op strafgebied 

feiten en beoordeling 

b. 
wordt onder tenlastelegging A vervolgd voor het exploiteren van een 

autoherstelplaats (ingedeeld onder rubriek 15.2 (klasse 3) volgens bijlage I bij VLAREM Il) op 
het adres ,, zonder voorafgaande melding, tussen 4 
feb ruari 2020 en 28 oktober 2021, meermaals, op niet nader bepaalde data, onder meer op 10 
februari 2021, 8 maart 2021 en 27 oktober 2021 (inbreuk op artikel 6, lid 2 van het Decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikel 5.2.1, §5 en 6 lid 2 DABM, strafbaar gesteld 
door artikel 16.6.1, §1, lid 1 DABM). 

Onder tenlastelegging B wordt vervolgd voor het niet naleven van de sectorale 
milieuvoorwaarden als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit, tussen 4 februari 2020 
en 28 oktober 2021, meermaals, op niet nader bepaalde data, onder meer op 10 februari 2021, 8 
maart 2021 en 27 oktober 2021 (inbreuken op de artikelen 4.1.3.1, 4.1.6.1, 4.1.7.2 §§1-4, 5.15.0.4 
§§1-3, 5.15.0.3, 5.15.0.2 §1 en 5.15.0.10 VLAREM Il, strafbaar gesteld door artikel 5.4.9 §1 en 16.6 .1, 
§1, lid 1 DABM). 

Ten slotte wordt onder tenlastelegging C vervolgd voor het niet naleven van de 
bestuurlijke maatregel van 16 februari 2021 van de gemeentelijke toezichthouder (strafbaar gesteld 
door artikel 16.6, 1 §2, 1 ° DABM) 

C. 

Op 10 februari 2021 voerde een mil ieutoezichthouder een spontane controle uit op het adres 
naar aanleiding van een eerder onderzoek samen 

met de lokale polit ie inzake een herstelwerkplaats voor auto's. De plaats betreft een ondergrondse 
parkeergarage met bovenliggende appartementen. Er was geen (milieu)omgevingsvergunning gekend 
op deze locatie. 

Ter plaatse aangekomen stelde de toezichthouder vast dat er een voertuig van een takelwagen werd 
geduwd door enkele personen. Bij controle van garagebox trof hij zes voertuigen aan die 
klaarstonden voor herstelling. De voertuigen waren allen opgekrikt op stutten met de motorkap 
geopend. Er hing tevens een indringende koolwaterstoffen-geur (olie/benzine/diesel geur). 

en een vriend werden aangetroffen. verklaarde dat hij enkel aankoop en 
verkoop van voertuigen deed en geen herstellingen uitvoerde. De zes voertuigen in de ruimte waren 
naar eigen zeggen allemaal van hem. kon geen omgevingsvergunning voorleggen. 
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De ruimte was klein, laag (2m) en niet voorzien van een degelijke geforceerde verluchting om 
voertuigen te laten proefdraaien en giftige uit laatgassen te evacueren. Er werden geen brandblussers 
of pictogrammen daartoe aangetroffen. Er werd ook geen afval gesorteerd en er kon niet worden 
aangetoond waar de afvalstoffen verwijderd werden. 

Er werden verschillende autokrikken en stut ten aangetroffen alsook één motortakel om 
motorblokken uit voertuigen te demonteren. Er waren in de werkplaats ook verschillende 
spu itbussen met gevaarlijke producten aantroffen en een t iental bidons met inhoud van 1 tot 10 liter 
met gevaarlijke vloeistoffen, maar er was geen lekbak aanwezig. 

Er was geen kws-afscheider en de vloer vertoonde duidelijke sporen van olie en :;meer. Er Wdren geen 
absorberende korrels aanwezig om gevaarlijke vloeistoffen op te vangen. Op de vloer werden er 5 
gebruikte accu's aangetroffen, zonder zuurvaste opvangbak. 

werkte de controle actief tegen. Hij gaf onvoldoende informatie en sloot vervolgens zijn 
garage waarna hij vertrok. De controle diende vroegtijdig beëindigd te worden. 

d. 
Gelet op de vaststell ingen werd de toegangspoort van garagebox verzegeld en werd een 
stopzettingsbevel opgelegd aan Tijdens zijn verhoor op 18 maart 2021 ontkende 

ten stelligste herstellingen uit te voeren aan voertuigen. Naar eigen zeggen deed hij enkel 
aankoop en verkoop van tweedehands voertuigen. Vooraleer hij een voertuig verkocht, controleerde 
hij wel het waterpeil, oliepeil, etc. Hij verklaarde niet weten dat hij een omgevingsmeld ing nodig had, 
net zomin hij wist dat hij een lekbak en een kws-afscheider nodig had. Hij bleef volhouden geen 
herstellingen uit te voeren. 

e. 
Op 11 en 27 oktober 2021 werd andermaal vastgesteld dat de garagebox door werd 
gebruikt als autoherstelplaats. Op 11 oktober 2021 werden de vaststellingen door de gemeentelijke 
toezichthouder bovendien actief tegengewerkt. 

De vaststellingen op 27 oktober 2021 wijzen eenduid ig op een actieve exploitatie. De ontkenning dat 
aan wagens gesleuteld werd, staat haaks op de vaststellingen en is volstrekt ongeloofwaardig. 
Rek€ning houdende met het verhoor dat )p 18 maart 2021 had afgelegd, was hij zeer 
duidelijk op de hoogte dat zij n handelingen verboden waren. 

f. 
Ter zitting werden de feiten bij monde van de raadsman van niet langer betwist. 

De feiten van tenlasteleggingen A, Ben C zijn bewezen gelet op de vaststellingen van de 
toezichthouder, de aan het strafdossier gevoerde foto's (aangaande de vaststellinpPn 11;:in 1 n februari 
2021), de huurovereenkomst van de garagebox (de garagebox werd gewijzigd 
minstens sinds 5 februari 2020) en de verklaring van ter zitting. 

De feiten zijn correct gekwalificeerd in de rechtstreekse dagvaarding en worden hem toegerekend. 

straf en strafmaat 

g. 
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 van 
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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 aanleiding 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 hoofdstraf met een 
bijkomende straf wordt opgelegd en de mogelijke straf bepaald wordt door het feit waarvoor de wet 
de strengste straf voorschrijft. 

Er is een uitgebreide regelgeving rond het uitbaten van een garage omdat deze activiteit potent ieel 
een grote milieubelasting en milieuschade teweeg brengt. De regelgeving alsook de controle en 
handhaving van de regelgeving zijn absoluut noodzakelijk om het milieu te beschermen. Tevens is er 
een substantieel brandgevaar waar adequate middelen voor moeten worden ingezet. 

Voorafgaande vergunningen, toelatingen en voorwaarden hebben slechts nut wanneer ze nageleefd 
worden en afgedwongen worden bij niet-naleving. Het gedogen van inbreuken ondermijnt de 
pub-lieke controle op het potentieel milieubelastend ondernemerschap. 

Het naleven van de specifieke normen bij het uitbaten van een garage heeft ook een aanzienlijke 
kostprijs. Toelaten dat beklaagde een garage exploiteert - ook als verhuurder- zonder de nodige 
investeringen doen, zou tevens leiden tot oneerlijke concurrentie tegenover ondernemers die zich 
wel aan de geldende regels houden. 

Een bestraffing is vereist in verhouding tot de ernst van de feiten. Deze ernst wordt bepaald door de 
mate waarin geldende regels met de voeten werden getreden, de potentiële en effectieve 
milieuschade, alsook de verstoring van het de eerlijke concurrentie. 

Het is bovendien laakbaar da· een bestuurlijke maatregel naast zich neerlegde en een 
onvergunde, hinderlijke en gevaarlijke exploitatie verderzette terwij l hem duidelijk was gemaakt dat 
dit niet mocht. 

h. 
gaf ter terechtzitting aan de geviseerde activiteiten in garagebox gestaakt te hebben 

en zijn werkzaamheden op heden uit te oefenen op een industrieterrein in waar hij de 
toelating zou hebben van de gemeente. Uit de neergelegde stukken blijkt dat een 
handelspand huurt met als bestemming: 'magazijn voor auto's', dit zonder verdere specificatie. Er 
werd geen omgevingsvergunning bijgebracht. Meer nog, de handelshuurovereenkomst stelt 
uitdrukkelijk dat er geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen of voorwerpen die schade zouden 
kunnen teweegbrengen aan personen aanwezig mogen zijn in het magazijn. De activiteiten die 

kan uitoefenen in het magazijn zijn aldus beperkt en stroken niet met zijn verklaring ter 

terechtzitting. 

i. 
De hierna bepaalde geldboete is noodzakelijk als hoofdstraf en signaa l dat de vastgestelde misdrijven 
niet getolereerd worden, en als reactie op het met de voeten t reden van een bevel van de bevoegde 

overheid. 

Om de financiële impact van de veroordeling voorwaardelijk te beperken en om het opnieuw plegen 
van misdrijven te ontraden, wordt de tenuitvoerlegging van een gedeelte van de geldboete 
uitgesteld. Teneinde dit ontradend karakter te maximaliseren wordt het uitstel gekoppeld aan de 
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langste termijn van uitstel die de wet toelaat. De gevraagde opschorting van de veroordeling zou een 
onvoldoende streng signaal zijn. 

Het openbaar ministerie vordert de verbeurdverklaring van een bedrag van 3.240 euro aan 
wederrechtelijke vermogensvoordelen, zich baserend op de maandelijkse huurgelden van 360 euro 
per maand voor de periode van 4 februari 2020 en 28 oktober 2021. 

Het staat vast dat beklaagde illega le vermogensvoordelen heeft genoten door het gebruik van een 
ondergrondse garage als auto herstelwerkplaats, zonder voorafgaande melding en zonder dat aan de 
vergunningsvoorwaarden was voldaan. Het bedrag van 3.240 euro wordt geacht minstens als 
wederrechtelijk vermogensvoordeel te zijn verworven uit illegale activiteiten van beklaagde. Het 
bedrag is billijk en wordl verbeurd verklaard. 

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, 38, 39, 40, 41, 42, 43bis, 65, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Herstelt de materiële vergissing in de dagvaarding en stelt vast dat eerste en tweede beklaagde 
dezelfde persoon zijn. 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A, Ben C: 

tot een geldboete van 6400,00 EUR, zijnde 800,00 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 voor een termijn van 3 jaar wat betreft deze geldboete, 
doch slechts voor een gedeelte van 3200,00 EUR, zijnde 400,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen. 

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

van 3240 euro . 
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- een bijd rage van 1 maa l 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maa l 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, te r financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffe rs van opzettelij ke 
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 58,24 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 88,33 EUR 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 20 februari 2023 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

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




