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Inzake het Openbaar Mmisterie tegen 

BEKLAAGDf(N) : 

001499 

OU1500 

U0150j_ 

1. 
geborente op 
van Belgische nationaliteit 
wonende te 

RRN 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

2. KBO 
met maatschaooeliike zetel gevestigd te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 
loco Meester 

3. KBO 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

advocaat te 
advocaat te 

, advocaat t e 

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; 
De eerste, de tweede en de derde. 

A. Van 2 augustus 2016 tot 14 ju li 2018, 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheld een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

door zonder voorafgaande en schrifteliJke vergunning van de bevoegde overheid een 
mnchting te hebben geexploiteerd wegens schorsing van de milieuvergunnmg 
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overeenkomstig art1kel 5 van het Decreet van 28 jum 1985 betreffende milleuvergunning en 
biJ gebreke aan defm1t1eve bouwvergunnmg, 

meer bepaald: rubnek 36.4 opslagplaatsen voor banden in openlucht (klasse 2) 

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

De fe1ten thans strafbaar gesteld door in strijd met art1kel 6 aLl van het Decreet van 25 apnl 
2014 betreffende de omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, 
vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht t e hebben uitgevoerd, 
geexploiteerd, verkaveld of een vergunningsphcht1ge verandenng eraan t e hebben gedaan. 

B. Het Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel4.2.1 van de 
VCRO, 

op de percelen aldaar gelegen 
gekadastreerd als 
(globale) oppervlakte van 1 

met een 
en var 

eigendom van (KBO nr. ), 
Ingevolge akt e verleden respectievelijk op 29 JUni 1995, op 3 jum 2002, op 15 januan 2016 
en op 12 JUni 2006, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunnmg, hetziJ in striJd met de 
vergunnmg, hetZIJ na verval, vernietiging, verstnjken van de termrJn van de vergunnmg, 
hetzij m geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen te hebben 
uitgevoerd, gelegen in agrarrsch gebred, 

bij inbreuk op artikel 6.111 o en 3° van de Vlaamse Codex Rwmtelijke Ordenmg, 

I. van 2 augustus 2016 tot 14 ju li 2018, 
artikel4.2.1.5° a): het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of mrrchten van een grond voor het 
opslaan van gebrwkte of afgedankte voertu1gen, van allerhande matenalen, materieel of 
afval, 
nameliJk de opslag van 2000 tot 4000 rubberbanden in open lucht; 

11. van 11anuari 2014 tot 31 december 2016, in meerdere malen, op niet nader te bepalen 
data, 
artikel4.2 1.1° a): het verrichten van navolgend bouwwerk, met urtzondering van 
onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie, 
namelijk 

het extra verharden van 2641 m2 in groenzone 
a) Deel en deel tussen 1 januan 2014 en 31 december 2014, 
b) Deel tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016, 
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De fe1ten thans omschreven als m stnJd met art1kel6 al.l van het Decreet van 25 apnl 2014 
betreffende de omgevingsvergunnmg een project dat biJ of krachtens de decreten, vermeld 
m;artikel 5, is onderworpen aan vergunnmgsphcht te hebben uitgevoerd, geexplotteerd, 
verkaveld of een vergunningsplicht ige verandering eraan te hebben gedaan, 
namelijk hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen, hetzij in stnJd met de vergunning, hetZIJ na verval, vernietiging of het 
verstrijken van de termiJn van de vergunning, hetzij m geval van schorsmg van de 
vergunning, stedenbouwkundige handelingen als vermeld m artikel4.2.1 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden en in 
stnJd met art1kel 6.2.1.r te hebben toegestaan of aanvaard. 

C. Op 26 oktober 2016 en op 14 !Uh 2018, 

Opzettelijk, m stnjd met de wettelijke voorschnften of m stnjd met een vergunning, 
afvalstoffen, z1jnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder z1ch ontdoet, voornemens 
1s zich te ontdoen of zich moet ontdoen, t e hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

met name in stnjd met artikel12§1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en artikel 5 2.7.2. hd 1 van het 
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
afgedankte battenjen en accu's opgeslagen te hebben, met inbegnp van de t ijdelijke opslag, 
behandeld te hebben of verwerkt t e hebben op overdekte locaties met vloeistofdichte vloer 
of in weerbestendig afgedekte en zuurbestendige containers, 

namelijk twee afgedankte autobatteriJen staan op de vloer zonder een verplichte 
zuurbestendige lekdichte opvangbak; op de parking staan 5 afgedankte autobattenjen 
zonder afdekking, 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artlkel16.6.3. § 1, lid 1 van het Decreet van 5 apnl 
1995 houdende algemene bepalmgen mzake milieubeleid. 

D. Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzicht 1ghe1d een mb reuk te hebben 
gepleegd op: 
art1kel 5.4.9.§1 van het Decreet van 5 april1995 houdende algemene bepalingen inzake 
m1heubeleid door als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de algemene, 
sectorale of biJzondere milieuvoorwaarden met te hebben nageleefd, 

I. Van 2 augustus 2016 tot 14 1uli 2018, 

De biJzondere milieuvoorwaarden, opgelegd 1n de omgevmgsvergunning van 10 12.2001, 
verleend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
namelijk: 
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a) art1kel 28: Het terrem moet aan alle Zijden, behalve kant woning, omgeven worden door 
een minstens 3m brede beplantmg, bestaande uit dichte stru1ken en hoogstammige bomen. 

b) artikel 38: Langs de perceelsgracht magmeen zone van Sm geen stockage van enig 
materiaal gebeuren. 

11. op 14 1ull 2018, 

De h1eronder vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalmgen inzake milieuhygiëne (VIarem liL 
namelijk: 

I Art1kel 5.17.4.3.1 .§1: v1er vaten staan niet op een verplichte inkUipmg, 
11. Art1kel 5.17.4.3.5.§2: de gevaarset1ketten en de vermelding van de JUiste mhoud 
ontbreken op de opslagtanks, 

deze feiten z1jn strafbaar gesteld door artikel16.6.1.§1, hd 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalmgen inzake milieubeleid . 

E. Van 10 mei 2017 tot 14 1uli 2018, 

Opzettel11k de opgelegde bestuurliJke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 
veiligheidsmaatregelen of de door de strafrechter opgelegde maatregelen met te hebben 
uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd. 

meer bepaald het besluit houdende bestuurlijke maatregelen dd. 10 me1 2017, nl. wat 
betreft punt 2° het inrichten van het terrein conform de plannen van de geldende 
milleuvergunning en stedenbouwkundige vergunnmg, in het bijzonder mzake de aanleg van 
de bu1tenomgevmg en zoals bevestigd door de Vlaamse mmister van Omgeving dd. 23 
augustus 2017 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.1 §2,1 o van het Decreet van 5 apnl1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Tweede en derde verdachte tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel16.6.5 van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen mzake milieubeleid door de 
rechter biJ WIJZe van veiligheidsmaatregel, na de partijen te nebben gehoord, het verbod te 
horen uitspreken om de mrichtmgen die aan de oorsprong van de milieumisdrijven sub A 
liggen, te exploiteren zolang geen geldige vergunning is bekomen, onder verbeurte van een 
dwangsom van 250 Euro per dag biJ overtreding van d1t verbod. 

Tweede en derde verdachte worden tevens gedagvaard tenemde zich overeenkomstig art. 
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42, 3° en/ of 43 bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverklanng hoofdens de tenlasteleggingen A en B van de vermogensvoordelen 
begroot op minimaal 99.360,- Euro, conform de jaarlijkse huurwaarde van 33.120,- Euro 
(stuk 95) . 

Gezien het bewijs van overschriJVIng van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheld dd, 18/2/2019 ref. 

PROCEDURE 

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

De rechtsplegmg verliep 1n de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kenms van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
part1jen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagden worden vervolgd voor inbreuken op het Decreet mzake het m1 lieubeletd, het 
Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, het 
niet-naleving van bestuurlijke maatregelen en voor stedenbouwkundige inbreuken. 

Beklaagden zijn uitbater van bandencentrale 
op het adres 

Eerst e beklaagde is zaakvoerder. 

en 

Naar aanle1dmg van een klacht van buren voor gebru1k door beklaagden van een 
landbouwgrond voor bandenopslag werd een controle verncht op 2/8/2016 door de 
milieutoezichthouder van de gemeente 

Het bleek dat er teveel banden werden opgeslagen dan was toegelaten en deze waren 
opgestapeld op niet-vergunde verhardingen. 

Het t errem was daardoor uitgebreid met 2641 m2 ext ra verhard ing m groenzone. (st. 12-
15). 

Op 26 oktober 2016 werd door de verbalisanten n1euw naz1cht verricht en bleek dat er nog 
steeds autobanden illegaal werden opgeslagen en dat de toestand nog steeds hetzelfde was 
als biJ de vorige vaststellingen en biJkomend was er nog opslag van autobattenJen en 
gevaarlijke vloeistoffen werden niet opgeslagen conform de vereist e 
milieuhygiënevoorschriften (st 65-71). 
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Op 10 me1 2017 werden lastens tweede en .derde beklaagden bestuurlijke maatregelen 

opgelegd (st. 100-105}. 

Het beroep van beklaagden hiertegen werd afgewezen in d1e zin dat bij Mimstrieel Beslult 
van 23/8/2017 bestuurlijke dwangmaatregelen werden opgelegd (st. 127-130}. 

BiJ een nieuwe controle op 14 JUli 2018 door de verbalisanten werd vastgesteld dat er nog 
steeds illegale opslag was van autobanden en afvalbanden m de niet-vergunde groenzone. 

De illegale verharding werd daartoe nog steeds gebru1kt. 

Er was nog steeds opslag van afgedankte autobatteriJen. 

Het verplichte groenscherm was nog niet aangebracht. 

De bestuurlijke maatregelen bleken niet te zijn nageleefd. 

Er werden wel attesten afgeleverd voor opslagtanks voor gevaarlijke vloeistoffen. 

BIJkomend bleek dat beklaagden een planologisch attest hadden aangevraagd voor de 
WIJZigmg van de bestemming van de zonevreemde delen van de exploitatie. 

De onvergunde verhardmgen waren evenwel nog n1et geregulanseerd. (st.167-174}. 

Hierdoor werd ook het wederrechtelijk verkregen vermogensvoordeel dat door beklaagden 
werd bekomen door de 1llegale Uitbating berekend door de verbalisanten op 33.120,00 euro 
conform de jaarlijkse huurwaarde (st. 167}. 

Beklaagden voeren uitvoeng betw1stmg. 

ZiJ verWIJzen naar het feit dat ziJ steeds de nodige vergunningen en attesten aanvroegen en 
alles hebben Uitgevoerd zoals gevraagd werd. 

Zij bevonden z1ch in een overmachtsituatle met betrekkmg tot het BPA waarbij de gemeente 
zelf een fout zou hebben gemaakt door geen oplossmg te hebben gezocht met betrekking 

tot het ruimteliJk uitvoenngsplan. 

Thans werd een omgevmgsvergunnmg verleend door de gemeente op 24 september 2019 
zodat er geen reden meer zou ZIJn om m te gaan op de door het openbaar mmisterie 
gevorderde bevelligingsmaatregel 

De rechtbank weerhoudt het navolgende : 

Er wordt geen overmacht aanvaard door de rechtbank. 

De wil van beklaagden was Immers niet Uitgeschakeld vermits ZIJ wetens en willens hun 
exploitatle hebben u1tgebre1d zonder vergunnmg. 

Het betreft 1mmers een "uitbreiding" van hun vergunning, waarbij zij z1ch hadden kunnen 
beperken tot de vergunde toestand Beklaagden waren niet genoodzaakt uit te breiden 
naar de groenzone 
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Verder worden er door beklaagden geen elementen bijgebracht d1e de vaststellingen van de 
verbalisanten ontkrachten, onafgez1en van de opmerkingen met betrekking tot de 
vaststellingen van de milieuwtoez1chthouder. 

De vaststellingen van de Politie en de foto's terzake zijn duidelijk en h1eruit blijken de 
vastgestelde inbreuken. 

De rechtbank meent dat deze Inbreuken aan alle beklaagden kunnen worden toegekend. 

De fe1ten werden immers wetens en willens gepleegd binnen het kader van de 
rechtspersoon en houden 1ntrins1ek verband met de verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap (HvB Antw 26/10/2011 en 30/1/2013, HvB Antw. 21/01/2018, onUitgeg.). 
Middels de uitbatmg genoten alle beklaagden ook inkomsten. 

Aan de rechtspersoon kan een gebrekkige interne organisatie worden verweten, waardoor 
de voorwaarden worden gecreerd d1e het misdnjf mogelijk maakten. Door niet op te treden 
heeft zij wetens en willens een misdrijf gedoogd en wordt ZIJ als mededader aan het m1sdnjf 
beschouwd. 

Het blijkt n1et dat de rechtspersoon zich tegen het optreden van de verantwoordelijke 
bmnen de vennootschap heeft verzet of maatregelen heeft genomen om bepaalde 
handelmgen en mbreuken te vermijden (Cass 22 me1 2012, P. 11.1723 N/19 en Cass. 3 
maart 2015, P.13.1261 N/1). lntegendeet de rechtspersoon wordt gebru1kt om de 
tnbreuken mogelijk te maken. D1t bl1jkt u1t de feiteliJke omstandigheden van de zaak. Het 
handelen van de natuurlijke persoon vloe1t voort u1t het gedrag van de vennootschap. Het 
betreft een eigen schuldpatroon van de rechtspersoon. Er is dus wel degeliJk een eigen 
strafrechtelijk toerekenbaar schuldverwiJt. 

Er werd gekozen voor een bednJfsvoering waarbiJ aan de nalevmg van hierbovenvermelde 
regelgevmg geen aandacht werd besteed (HvB antw. 21/01/2018 onuitgeg.) 

Alle beklaagden hadden de mogeliJkheid om beslissingen te nemen om mbreuken te 
vermijden. Nalatigheid staat in causaal verband met de inbreuken. Zowel de zaakvoerder als 
rechtspersoon dragen een emdverantwoordeliJkhe1d. 
ZIJ handelden vnJWillig zonder enige dwang. Dit geldt voor zowel opzettelijke als voor 
onachtzaamheidsmisdrijven (Cass, 4 februan 2014, p.12.1757.N.1 en HvB Antw, 21 januari 
2018, onUitgeg.) 

De rechtbank meent verder ook dat beklaagden zelf een actleve informatieplicht hebben, 
zodat Zijzelf z1ch ervan moeten vergewissen of exploitatie op een wettige wijze kan 
gebeuren Onwetendheid maakt geen verschoning uit 

Er is geen overmacht of onoverwinneliJke dwaling aangetoond. Onachtzaamheid volstaat. 

Op grond van de vaststellingen van verbalisanten, gevoegde foto's en objectleve gegevens 
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van het strafdossier, acht de rechtbank de fe1ten A, B, C, D en E lastens eerste, tweede en 
derde beklaagde bewezen. 

Met betrekking tot de vordenng van het opleggen van een beve11igingsmaatregel kan de 
rechtbank akkoord gaan met de stelling van beklaagden. 
Gezien de verkregen omgevingsvergunning, acht de rechtbank de oplegging van een 
bevelligingsmaatregel zoals gevorderd door het openbaar mmisterie niet nodig en Wijst de 
vordering terzake af. 

De vordering tot verbeuring wordt deels ingewilligd. 
Door de illegale u1tbatmg genoten tweede en derde beklaagden immers een onrechtmatig 
economisch voordeel. 
De rechtbank bepaalt dit bedrag in billiJkheld op 33.120,00 euro, zijnde de huurwaarde 
voor één jaar. 
De vordenng wordt toegekend lastens tweede en derde beklaagde. 

Strafmaat 

De fe1ten getuigen van wein1g respect voor het leefmilieu en de opgelegde 
regelementeringen terzake. 
Bovend1en wordt om louter wmstbejag op illegale wijze zonder de aangepaste vergunning 
geexplo1teerd. 
De feiten hebben een negatieve weerslag op het openbaar leven gezien ziJ ook veel overlast 
veroorzaken voor de buurt. 

Gelet op de huid1ge Situatie en de verkregen omgevingsvergunning en het gunstig 
strafregister van eerste en blanco strafregister van tweede en derde beklaagden worden de 
navolgende straffen deels opgelegd met uitstel om beklaagden te mot1veren de 
m11ieuwwetgevmg strikt na te leven m de toekomst. 

De feiten van de tenlasteleggingen A, B, C, Den Evermengen zich als ZIJnde gepleegd met 
éénzelfde strafbaar opzet. 

TOEGEPASTE WETTEN 

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

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 7, 7bis 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; 
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de verordeningen van de Raad van de mrnisters 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 invoenng va n de 
euro, 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 
wet van 19 maart 2017 tot opnchting van een Begratingsfonds voor de JUridische 
tweedelijnsb ijstand, 
artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april1878, 
art1kel 1 en 8 en 18bis der wet van 29 juni 1964 
en bij toepassmg van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald m de tenlasteleggingen 
A, B, C, D, E, alsmede de art1kelen 38, 40, 41bis, 65, 66, 99bls van het Strafwetboek 

De rechtbank: 

op tegenspraak t en aanz1en van 

Op strafgebied 

Ten aanz1en van eerste beklaagde 

Veroordee lt voor de tenlasteleggmgen A, BI, Bil, C, Dl, Dil, E vermengd: 

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

Boete vervangbaar b1j gebreke van betaling brnnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van u1tvoerrng voor een termiJn van 3 jaren wat betreft deze 
geldboet e. 

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 fmanciering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotrngsfonds voor JUrtdlsche 
tweedeliJnsbijstand 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/3 x 308,30 = 102,77 EUR 
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Ten aanz1en van 
, tweede beklaagde 

Veroordeelt 
voor de t enlasteleggingen Al, BI, 811, Cl, Dl, Dil, El vermengd: 

tot een geldboet e van 24000,00 EUR, ZIJnde 3000,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Verleent uit st el van Uitvoering voor een termiJn van 3 jaren wat betreft deze 
geldboete, doch slechts voor een gedeelt e van 16000,00 EUR, ZIJnde 2000,00 EUR 
verhoogd met 70 opdeciemen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artlkel 42, 3° en 43bis Sw de vermogensvoorde len voor 
een bedrag van 1/2 van 33.120,00 euro = 16.560 euro. 

Veroordeelt 
tot beta ling van: 

een b1jdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdec1emen, t er frnanc1ering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een b1jdrage van 20,00 EUR aan het 8egrotrngsfonds voor jundische 
tweedelijnsbijstand 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/3 x 308,30 = 102,77 EUR 

Ten aanzien va..!l 
derde beklaagde 

Veroordeelt 
voor de tenlast eleggmgen A, BI, 811, C, Dl, Dil, E vermengd: 

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

Verleent uit st el van uitvoenng voor een te rm1jn van 3 jaren wat betreft deze 
geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 16000,00 EUR, Zijnde 2000,00 EUR 
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verhoogd met 70 opdeciemen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3• en 43brs Sw de vermogensvoordelen voor 
een bedrag van 1/2 van 33.120,00 euro= 16.560 euro. 

Veroordeelt 
tot betaling van: 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, z1jnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdecremen, ter financlering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor JUridische 
tweedelijnsbiJStand 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/3 x 308,30 = 1021 77 EUR 

W1jst de gevorderde beveiligingmgsmaatregel af. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken m openbare zitting op 24 februari 2020 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 
rn aanwezrgherd van een magrstraat van het openbaar mrn1sterie, 
met brjstand van griff1er 




