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1. TENLASTELEGGINGEN 

A. 
Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 

hetzij na verval , vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning , hetzij in geval van 

schorsing van de vergunning , hierna vermelde handelingen , zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5°a 

( het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van 
gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval ) e n  

4.2.1.5°b (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren 

van voertuigen, wagens of aanhangwagens) van te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 

gehouden 
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meer bepaald 

de bovenvermelde terreinen gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opsla� van o.m. een rijtuig 

voor paarden, onderstellen van voertuigen, een voertuig , 2 containers, 

verschillende aanhangwagens, hout, plastic vaten 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1.l° van de Vlaamse Code>< Ruimtelijke 

Ordening 

Te: ·in de periode van 18.04.2012 tot en met 22.07.2013 

B. 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning 

afvalstoffen te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met artikel 12 van het Decreet van 2 juli 1981 betreffende de 

voorkoming en het beheer van afvalstoffen, 

hout-, plastic-, en metaalafval te hebben opgeslagen 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

Te9190 in de periode van 18.04.2012 tot en met 22.07.2013 

Vordering herstel 
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 € 50 per dag bij niet 

naleving van deze veroordeling. 

2. PROCEDURE 

• • • 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 28 januari 2019. 

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

partijen. 
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3. BEOORDELING OP BURGERLUK GEBIED 

Beklaagde werd bij vonnis van 28 mei 2018 schuldig bevonden aan: 

A. Het gewoonlijk gebruiken van een terrein voor de opslag van materiaal en materieel 
en voor het parkeren van voertuigen; 

B. Het opslaan van hout-, plastic- en metaalafval. 

Zoals de rechtbank al in het vonnis van 28 mei 2018 heeft gesteld is de rechtbank enkel gevat 
m.b.t. twee specifieke tenlasteleggingen en de daaruit vloeiende herstelvorderingen en dient 
de rechtbank zich bijgevolg niet uit te spreken noch te antwoorden op de condusies van de 
partijen die gaan over andere mogelijke misdrijven gepleegd door beklaagde - waar hij niet 
voor wordt vervolgd - of de burgerlijke partijen. 

Tijdens de laatste rondgang van de politie op 27 augustus 2018 blijkt dat er veel van het 
opgeslagen materiaal en materieel werd verwijderd. Het blijkt wel dat er: 

Twee tractoren op het terrein staan. Ook staan er, verspreid op het terrein, 
landbouwwerktuigen (grondbreker, voedelstrooier en hooikeerder) en diverse 
koetsen. Er ligt ook een grote hoeveelheid dakpannen en bakstenen gestapeld. De 
dakpannen moeten nog naar het containerpark en de bakstenen dienen om een 
garage op te trekken. Ook verspreid over het terrein liggen / staan houten palen, 
balken en ijzeren hekken / omheiningen. Er is ook een houtmijt aanwezig. Op het 
terrein ligt ook allerlei materiaal en materieel opgeslagen. 
Het opgeslagen materiaal en materieel is vanop de openbare weg niet zichtbaar. 
De afstand van het terrein van tot aan het terrein van 
L _ _ _ _ _ is 85 meter. Aan de woning van 1 1 ligt een 
�roengordel. Op de datum van nacontrole is er geen zicht op het terrein van beklaagde 

. Na snoeiwerken zou dit wel het geval zijn. 
Volgens 1 Is hij ook eigenaar van een gebouw te 1 • Dit 
gebouw is niet bewoond en deed in het verleden dienst als fuifkot van zijn zoon. 
Vanop de eerste verdieping is er een kleine ruimte onder dak met daarin een raam. 
Vanuit dit raam heeft 1 zicht op het opgeslagen materiaal en 
materieel. De afstand van dit pand tot het terrein van 1 is 35 meter. Vanuit 
het terrein van L _ is de woning van in 1 niet 
zichtbaar. 
De verbalisanten kunnen niet nagaan of het opgeslagen materiaal en materieel meer 
dan 10 m3 bedraagt. 

Volgens artikel 3 V.T. Sv. behoort de burgerlijke rechtsvordering aan hen die schade hebben 
geleden. Men moet persoonlijk schade hebben geleden door het misdrijf. Het volstaat niet dat 
het misdrijf schade aan een derde berokkende. De vordering van een natuurlijke persoon of 
van een rechtspersoon kan niet worden aangenomen als de eiser geen persoonlijk en 
rechtstreeks, dus eigen belang heeft. Vereist wordt dat wie zich burgerlijke partij stelt het 
aannemelijk maakt dat hij door het misdrijf werkelijk schade kan hebben geleden. De 
procespartij die beweert. houder te zijn van een subjectief recht, ook al wordt het betwist, 
heeft belang en hoedanigheid om een vordering in rechte in te stellen. 
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Bij het onderzoek van de ontvankelijkheid van haar rechtsvordering moet de burgerlijke partij 

niet het bewijs leveren van de schade, de omvang van de schade of het oorzakelijk verband 

tussen de schade en het misdrijf; het volstaat dat zij er, toch op het eerste zicht, een 

rechtmatig belang bij heeft zich burgerlijke partij te stellen. 

De vordering van de burgerlijke partij is prima facie ontvankelijk. De burgerlijke partij is een 

buur van beklaagde en beklaagde wordt vervolgd voor stedenbouwinbreuken en inbreuken 
inzake het beheer van afvalstoffen. Of de vordering gegrond is wordt hierna onderzocht. 

Uit de vaststellingen van politie blijkt duidelijk dat er nog steeds afval aanwezig is op het 
terrein van beklaagde (ettelijke kilometers afsluitmateriaal, metaalafval, bouw- en sloopafval). 
Bijgevolg is herstel op basis van het decreet algemene bepalingen milieubeleid nog steeds 

actueel en dient dit bevolen te worden. 

Bij toepassing van artikel 16.6.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid dient de rechtbank beklaagde te veroordelen tot het 

inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen, op de percelen gelegen 

te ' , kadastraal gekend als . 
en . binnen een termijn van 1 jaar na het in kracht van gewijsde 

treden van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro op vordering van het 
OPENBAAR MINISTERIE per dag vertraging bij het niet naleven van deze veroordeling. 

De rechtbank zegt voor recht dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordeling 

wordt gekoppeld en helemaal niet een dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis 
Ger.Wb. 

De rechtbank verplicht de beklaagde, op grond van artikel 16.6.4, tweede lid DABM, tot 

terugbetaling van de kosten voor het inzamelen, vervoeren en verwerken van de afvalstoffen 
door de gemeente, door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest of 

door het Vlaamse Gewest. 

De rechtbank is zoals gezegd enkel gevat met twee specifieke misdrijven op het gebied van 

stedenbouw, nl. het gewoonlijk gebruiken van een terrein voor de opslag van materiaal en 

materieel en voor het parkeren van voertuigen. Vragen tot herstel van de burgerlijke partij die 
gebaseerd zijn op misdrijven waarvoor beklaagde niet vervolgd wordt, zijn ongegrond. 

Op basis van de vaststellingen van de politie en de foto's genomen door de burgerlijke partij 
blijkt niet dat er op stedenbouwkundig gebied nog steeds een illegale situatie is. Zo blijkt niet 

dat er meer dan 10 m3 materiaal en materieel wordt gestockeerd of materiaal en materieel ligt 
op meer dan 30 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële woning 

of bedrijfswoning. Het materiaal of materieel is niet zichtbaar vanop de openbare weg. 
Bovendien blijkt uit de vaststellingen dat de burgerlijke partij geen schade kan hebben geleden 
t.g.v. de door beklaagde gepleegde misdrijven. De afstand van het terrein van 
1 tot aan de woning van 1 is 85 meter. 
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De vordering van de burgerlijke partij is bijgevolg ontvankelijk doch ongegrond. De tegeneis 

voor tergend en roekeloos geding van beklaagde is voor de strafrechter niet mo geli jk en dient 

dus afgewezen te worde n. 

4. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 

Wetb. van strafvordering, art., 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Wet van 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art. 1382. 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAK 

OP BURGERLIJK GEBIED 

v' Vordering 1 

De rechtbank verklaart de. vordering van de burgerlijke partijen ontvankelijk doch ongegrond. 

v' Herstelvordering 

VEROORDEELT bij toepassing van artikel 16.6.4 van het decreet van S april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid de beklaagde tot het inzamelen. vervoeren en 
verwerken van de achtergelaten afvalstoffen. te · . . kadastraa l 

gekend als ; eo · . binnen een termijn 

van 1 jaar na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis, onder verbeurte van een 
dwangsom van 50 euro per dag vertraging bij het niet- uitvo er ing van deze veroordeling 

binnen de gestelde termijn. 

VERPLICHT de beklaagde, op grond van artikel 16.6.4, tweede lid DABM, tot terugbetaling van 

de kosten voor het inzamelen, vervoeren en verwerken van de afvalstoffen door de gemeente, 

door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse 

Gewest. 

ZEGT VOOR RECHT dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordeling wordt 

gekoppeld en he lemaa l niet een dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Ger.Wb. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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