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Vonnis n• : 4·11 
S.R. n•: 411 
Bulletin: 

1 

De Rechtbank van Eerste Aanl�& mtting boudende te Veurne, p:rovincie West
Vlaanderen:. �lf'de ·ka;n1e.l', zetelend ln buitengewone, zitting, rechtspreleende in 
correctionele men, �eetfhet vólge.ade vonnis· uitgesproken : 

IN ZAKE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, 

891 J 

tegen 

�-gebaren te 
. wonende te 

.maatschappelijke zetel �� 

892 

893• 

1,. geboren te 
.tvonende.1 

•· . 

J geboren. te 
�, wonende te 

,met 

894. ., met maatSchappelijke. zetel te 

beklaagden. 

.,. 

de ·eerste r.ûet·ve�nendc, hebbende als raadsman· Meester R. .Ascrawat, 
advocaat. te Veumei 

de tweede .niet-verschijnez;tdeo;� hebbend� ala raadslieden Meestère T. Malfait en P. 
Pcncha.u� advo.caten te· 9000 Gent, Kasteellaan 141.1 
de derde en v:ie+.de in persoon verschijnende, hebbende als raa.�n Meesters 
T. Malfait en P. Pcnchaut, ad'Vocaten te 9000·Gent, Kasteellaan 141, 
de vijfde hébbende als ·x-aadsm.an Me�ster K. Vanlerberghe, advocaat te· 
Diksmuide, 



.. .. 

89/8912813 ,_:.2: 36' 85�29637ji • • PARKE:r VEIJR.NE· 
05829637.8 

. PAG. 83/33. 

Xot.u. VU 64.J'1.18S/11 

JJeklaagd. van:· 

Als dader, mededader om het Jnisdfijf te hebben: uitgevoerd of om aan de 
uitvoeringervan.rechtetreeks te.hebben· medegewerkt, of o.rn door·enige daad tot 
de uitvoering·zodariige hulp te hebben verleend. dat het misdrijf Zonder zijn 
bijst.and niet kon word� gepleegd,. of om door. giften, beloften, bedreigingen,. 
misbrUik van gezag· of' van macl1t1 tniadadige kuipëtijen of arglit�tighcden, het 
misdrijf.rechtstreeks te hebb� uitgelokt: 

A. DE TWEEDE, DE D:ERDE. EN DE VIERDE· 

1 gf ek\e:r.t··Îil hei; Biîk 

Met bedrieglijk opzet .of met het oop1erk Gm te schaden, in handels- ai 
bankgeschriften of in private .F.Sehrlften valsheid te hebben. gepleegd door 
n�g of vervalsing van�� oèhandtek.enln.en, namelijk · 

Qp een niet paQ,et; te beQalsm· Wdstitz D» 31 iAm'ln·2QlJ. .tpt 7 fc;bnuy:j-2011 · 

door de opmaak en onderteken$g van een <vervoersdocument .grondtranspo:rt 
m.b.t. het voertuig· met nummeJplaat · , bedri.egtiik voorboudende dat dit 
.transport ,plaatsvond �p 31 januari 2011 om 13h00, ·te:rwtil �t het gevoerde. 
opsporl:Dgsonderzoek b!Ukt dat het o:nmogel;J"k is dat dit transport effectief 
plaatsvond; 

(stukken 10-:13, 52 en 185-187 strafdosSier VTJ.64�Ft.280/11)' 

2P em niet n&W te bsma1«m tiiQ&tip.Jau 21 ia,nyarl201l tQt.Z f�bi.\.tati 2QU 

door de opmaak en ondertekcming van drie vervoersdocumenten grondtransport 
'm.b.t. het voettaig met n\.lDmlerplaat • bedrieglijk voorhoudende dat 
deze transporten plaatavonden op 21 j�u.ari 2011 orn 8b45 • .  llh30 en l5h30, 
tel'Wjjl uit het gevoerde opsporingsonderzoek �1rt dat het onmogelijk ia dat deze 
transporten effectief plaatsvonden;· 

(Btu.klcc:ln 10-13, 35·37 en 187-188 &trafdoseiervt1.64.F.l.28.0/11) 

Qp 'Pl niet Dader tQ bcma1m tijdetiP Dn 19 i&nuarl aQll tgt 1 febmlri 2011 

door � opmaak en ·ondertekening van ·twee vervoersdocumenten gr.ondtran�port 
m.b.t. het voertuig met nummerplaat bedrieglijk vo�houdende· da� deze 
tranaporten plaatsvonden op 19 janu� 2011 01Il13h30 en·16h00, terwijluit het 
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gevoèrde opsporiagsonde.:zoek blijkt dat het o.nmogel�ik is dat deze vrachtwagen 
gereden heeft op 19 januari 20 ll en deze transpo� bljgevnlg niet eff'èetief 
plaatsvonden; 

· 

fatukken 10-13; 27�28 en 189 .strafdossier. VTJ.64.Fl.280/11) 

Qp een niet naw 1; b;palg tijgstip vg28 itmv.a:tl2Ql:l,tot 7 ti>tuw 2011 

door de opmaak en ondertekening van drie vervoersdocumenten grondtransport 
m.b.t. bet voertuig met numm�laat , bedrleglifk 'ti'OOrhoudende dat deze 
transporten plaatsvonden op 28 januari 2011 om 8h30, llhOO en 13h3o, terwijl 
uit het g�oerde opsporingsonderzoek blijlet dat. het o�ogelijk is dat deze. 
transporten effectief plaatsvonden; 

(stukken 10 .. 13, 39, 42,.45 en 189·190 stra!dossierW.64.Fl.2.80/U) 

Op·mJ niet nAder te .,alen:tijdstip yan 2-t if.nuaz:i 2011 tpt Z februari ao 1 l 

door de opmaak en .ondertekening van drie vervoersdocu:m.enten grondtransport 
m. b�t. het voertuig xnet .nummerplaat.· , bedrieglijk voorhoudende dat deze 
.transporten plaatsvonde'Q op 21 januari.:2011 om 8b30, llhOO·en 15hOO, terwijl 
uit het gevoerde opsporlngeoncierzoek .blijkt dat het onmogelijk is dat d� 
transporten effectief plaatsvonden; 

(stukken l0-13, 30, .32, 34 en 191-192 strafdossier·W·.64�F1.280/ll) 

gp een niet ·nader te· beotien 1:H4ftie'Y!D·31 ianwui 2011 tot 'Z.ffûmuui '2011 

door de opmaak en ondertekeni�g van drie v�oersdocumenten grondtransport 
m.b.t. 'het voertuig met nummerplaat , ·bedrieglijk voor�oudende dat deze 
transporten plaatsvonden op s:l januari 2011 om 10h30 en 13h30, terwijl uitbet 
gevoerde opsporingsondenoek 'blijkt dat het onmogelijk is dat d� transporten 
effce1:lef. plaat.S\'ond.en; 

· 

(stukken 10-13·, .. 53-54. en 19:2-193 strafdossierVU.64.Fl.280/ll) 

B. DE. TWEEDE, DE DERDE EN DE VIERDE 

· ofbij 'MPlM'bMI te gf eldem iD hst Rük 

met bedrieglijk opzet. ÇJl met h.,t ooperk om ·te aéhaden, ·gebruik te hebben 
gemaakt van een vals handels- of bankgeschrift. of privaat geschriftJ' Waarva.tl bij 
wist dat· de valsheid gepleegd werd door namaking of·vervalsing van het geschrift. 
of de handtekenin& ·namelijk 
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1 � Vm 7 februari 20.11 tot 04 iamtari 201;3 

Doorgebruik van de stukken vermeld onder Al 

(stukken. 1()..13. 52. en 185-187 strafdoaaier VU.64.F1.280/ll) 

2. van 7 febrw&J.i 2Qll tot Q.4 tturuart2ota 

Door gebruik van de stukken vermeld onder AA 

(stukken 10-13, 35-37 en ·187·188 .strafdossier VU.64.Fl.280/ll.) 

3. vm" 1 feJm;.ari 2211 tot 04 iapum 2o1a 

Door.gebnûk van de stukken vermeld. onder A3 

(stukken 10·13, 27•28 � 189 strafdossier VU.64.Fl .. 280/11) 

4. YM ·7 f�b!JWÎ 2011 tot 05 i&.Jluari 2Ql� 

Door gebruik van de stukken vermèld onder A4; 

(stukken 10-13, 39. 42 •. 4s· en 189-190 stràîdoseicr W.64.Fl.�80fll) 

s. -xu r rs;bruari 20 u tot 04 iam;:tan 2213 

Door. gebruik van de ·e.tnkken vermeld onder A5; 

(stnkken·l0-13, 30, 32, S4 en 191.-192 stmfdossierW.64.r1.280/ll) 

6. VIJl7feJmliri 3Ql1 tot.04 iamwi 2Q!3· 

Door ge:bruik Yan de stukken �etd onder A6; 

·(stukken 10..13, 53-54 en 192-193 atrafdoseier·VU.64.F1.280/llt 

• 
PAG. 85/33 
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C. DE EERSTE, DE TWEEDE, DE: DERDE EN DE VI:Jt}IDE 

Te • 9P meerdefe ·niet .na.der -te bepalen :tiidstippen in de peJjode va.n l 
noye!Dber201Q tgt:3:1 ianua:d 20U 

Bfj înbreuJ.C op artikel ttl.l.l .. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

hetzij zonder voo�gaande sted'enbouwk:undige vergunning, hetZij in strijd met 
de. verguruüng, hetzij na verval,. vernietiging vcrstrijken van de termijn van de. 
ver�g, hetzij= in geval van schorSing ·van. de vergunning, h,ierna vermelde 
bandelingen, zoale,� bepaald blj artikel 4�2.1.4° .(�et aanm�kelijk WijZigen van 
het reliëfvan de bodem, 'hetzij door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te 
graven· of uit te. diepen waarbij de e.ard of de functie van het terrein wijzigt), 
namelijk:· 

Door het :storten ·van een niet: nader. te bepalen hoeveelheid verontreinlSde aarde 
zodat de aanwezige vijver, putten· en rietvelden werden opgevuld en de hopen 
verontreinigde aarde op somuiige plaatsen tot drie. meter hoog boven het ,niveau 
van het maaiveld :uitkomen; 

-- . .---- - -- ) op het. perçeel aldaar g�egen · 

� gekadastreerd .ais -· _ ' 

oppervlakte van 84a, 6lcä, eigendom van 
�� met een totale 

·en 

(VU.64.Fl.l8:,f11, VQ'.64_.F1.280/ll, VU.64.F1.27l/ll en ·vu�66.F.l.220/ 11) 

D. DEEERSTB 

k_ 
.minstens 

.. .m�I&t in de peri.o4e vu 1 junr 2000 tot 9 mAart 2Q11. 

- Qp .1 Juni 2000. '24 .maart 2QQ1. llf S§làember 2002. 1 o]SobW aoos, 10 aptjl. 
200fi. 17 se,pteDibèr· 2006 en 1 am:U. 20Q9-1 

- . Qp 20 julj 200Q. i§ augustus 2002, 11 amil 2007. en pp een ·niet. nader te 
.Jitepa,Jep tiidstto van l aprjl20Q8 tot 3Q amjl 2008 l 

- . pp 1 september 2003. 1 al)rii 2006 <m 1 jagUart2007 

Bij .. mbreuk op artlltel 6.1. 1.1• van·de ·Vla.a.tn.se Codex Ru.tm,telljke Ordening 

hetzij :zonder voora�e stederibouwkund.ige vergunning, ·he� in strijd met 
de vergunning, hetzij na verval, �� verstrijken van de· termijn van de 
vergunning, hetziJ in geval 1tan schorsing· van. de· vergunning, ·biernavermelde 
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handelingen., zoala bep�d .bij artikcl4.2.l. 7• (het opsplitsen van .een woning of
het wijzigen in ·ee:n gebouw van .het aantal woongelegenheden die J:loofdzakelijk 
bestemd Zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht. of 
het gaat 0111 een eengezinswoning, een etagewoning, een ·natgebouw, een studio 
of een al dan niet gemeubileerde kamer) 

namelijk door een w.ijdpg van bet aantal woo�legenheden van êén naa:r drie 
te hebben uitgevoerd en te .h�bben voortgezet 

op· de. percelen ·aldaar gelegen 
sekadast:z"eerd ·als _ 
oppenrlaktc van: 158., 28ca, eigendom van 

met een totale 
, voornoemd, en 

De feiten, voor· zover gepleegd voor 1 september .2009 strafbaar ingevolge .de 
�len 99, par.l, 79, 146,1°· a·, 149 en 204 van het deereet houdende de 
organisatie van de �telij'kè Ordening dd� 18 mei 1999· 

E. Opzettelijk, In strijd met · de we�jke voorschriften �f :m. sflitd met een 
vergunning afvalsto�en te hebben apht,er&elaten, beheerd of overgebracht. 

meer bepaald in strijd met artikel 20 van het Decreetvan .2 jull1981 betreffende 
de voorkoming en bet .beheer van .afvalstoffen, nagelaten te hebben 
bedrijfsafvalstof.fen te ver.wijëieren of nuttig toe te passen op·. de -wijze zoals 
bepaald. in artikel20, 1• •. 2•. s· of 4•, namelijk 

1. DE EERSTE, DE TWEEDE. DE DERDE EN DE VIERDE 

DL en bif samm,bang t& ID eldm ip. Mt 
�''D"· Gmest. Oj! mesv:dm· niet (1.&.dsr t; .b§luilçn tjjdstip,pep. in cW· perie»de van 
1 november 2Ql0 tW: 31 Januari 20ll 

Door het storten van een niet nader te bepalen hoeveelheid. met grof steenpuin. 
aSfalt en diverse poly-arom.atische koohvaterst�ffen (PAK's) v�ontrem:igde aarde; 

(VU.64.Fl.i83/11, VU.64.F1.280/11 envt1.fi4.Fl.27l/ll} 

2. DE EERSTE EN DE'VIJF.OE 

� og meerdm niet nadRr tt(. btmllm ttitistiPJ2Sil1 in ge Q!ri2S\e YM 1 
jmu�2Q1Q tot so nOVD• 2010. 
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Door het storten van allerhande afvalstot,l'en, o.m.. verontreinigde aarde. oud 
hout. meubelen, zeteist ka.Stent. ·piepsch., lampen, kabel$,. stee�puin � 
metaala!val; 

(VU.64.Fl.280/ll en VU.64�F1.27.1/11) 

thans inbreuk :uitmakende op artikel 25,1 •., 211 of 3° van bet Peereet van 23 
december 2011 betreffende het duurzaam beheer van �terialenkringlopen en 
afvalstoffen en a:rtikel 12. van het Decreet van ·23 december ·20 11 betreffende het 
duurzaam beheer van ma�enkringlopen en afValstoffen, 

deze feiten :tijtl strafbaar gesteld door artik�ll6.6.3.§l, lid 1 vap. �et Decreet van 
5 april 1995 houdende álgemene bepalingen inzake.miJieubelcid 

F. DE TWEEDE, ·oE DERDE EN DE vxgRDE 

Te en bij .aam.enhan,g te ..,_ ep elders in h.et 
ylaamsè. Gewest. qp meerdere niet ·geler te bf:palen tUdstippen in de periode van 
1 november 2010 tot 3 i januari 2011 · 

Opzctteijjk of door gebrek aan voorzorg of voorziChtigheid de 
gebruiksbeperkingen, voorzorgsmaatregelen, �eiligbeidSm.aatregelen ent of 
bestem�sbeperkingen ·zoals voorzien in de arti�len 69, 70, 72 en 73 van bet 
Dect)ret van 27 oktober .2006· .betreffende de bodem.sanering en: .de 
bodembescherming niet te hebben nageleef�. 

namelijk bij inbreuk op de attikelen 161 §1-§2, 162 van het Besluit van 

14.12:.2007 van de Vlaamse ·regering houdende vaatstelling van .  het Vlaams 
reglement betreffende ·de bodemSEUlering en bodembescherming verzuimd te 
.hebben bij het algenteen gebruik van uitgegraven bodem de volgend� 
voo�en ria te leven: 

§1. Uitgegraven bodem die: concentraties van :stoffen bevat die lager zijn dan of 
geijjk zijn aan de waarden venneld in bijlage V" kunnen ·vrij als bodem. worden 
gebruikt. 

§2. Uitgegraven bodem die concentraties van stoffen bevat dle hoger zijn dan de 
waarden vermeld in biJlage V, of waarvan �en weet of redelijkerwjje kan 
aannemen dat bij' verontreinigende stoffen bevat die niet ver;neld .zijn m bijlage V, 
kan-:als bodem worden gebruikt �der·de volgende voorwaarden: 
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1 • Uitgegraven .bodem kan vrij gebn:iikt "'orden. als er geen bijkomende 
verontn!iniging: vari betgrondwater wordt v� 

2• UitBegraven boden:s. kan.v.tij gebruikt worden als de mogelijke ·bloots�elling aan 
de verontreinigende etoffen geen .lJt'komend risico oplevert; 

s• Uitgegraven bodem kan vrij .gebtuikt worden· als de concentraties van stoffen 
m de uitgegraven boden lager zijn dan of gelijlt aan 800A, van d� 
overeen.stemmen�e bodemsanerinpno�en ·van het bestemnûngs� waaronder 
de ontvangende gro11d wordt ingedeeld overeenkomstig de .bepalingen van bijlage 
IV; 

4° Uitgegraven bodem kan vrij gebrUikt worden als de ge�delde coacentraties 
t1an stp!fen· in de uitgegraven bodem lager Sijn dan of gelijk ·aan de concentraties 
·in de ontvangende- grond. Voor de opvulllng. van een vei'glmde groeve. of graverij 
kan hiervan. afgeweken worden ·tot maximaal de waarden van bijlage IV voor 
be.stemmingst;ype m; 

s• Uitgegraven bodem .kan vrij geb� worden. als de uitg�graven bodem voor 
l)et gebrUik a4s bodem gereinigd wordt. door gebruik te maken van de best 
beschikbare technieken. die geen ·overmatig .. boge kosten met.ziéh meebrengen als 
hij. concentraties van stoffen bevat die hoger :zijn dan de wa�en van bijlage IV 
voor beetemmingstype m of als hlj· concentraties van verontreinigende stoffen 
bevat die r.det. �eld zijn in bijlage v. waardoor bij met aan de voorwaarden 
vermeld in punt 1 • en 2° voor b�.gebruik .ale bodem voldoet. 

Al$ de uiigegraven bodem niet ndnigbaar ie door gebruik te maken van de: best 
beschikbare technieken die geen oven;n�tlg hoge kosten met zich meebrengen, 
wordt de Uit&e.tJrayen bocl.em verwerkt overeenkomstig· de bepe.Unpn van het 
Afvaletoffendecrect.. Het gebruilt van de uitgegraven bodem in het ·gebruiksgebied. 

. bouwstof als secundàire grondstof is niet toegelat�n·. 

Aan do hand van een conform verklaard. technisch verslag en een studie van de 
ontvangende.� wordt nagegaan of aan die·voorwa.arden is voldaan. 

Onvermmderd de VOOI'\\1Urd�n vcnncld in §1 en '§2 kan Uitpgra� bodem alleen 
ale bodem gebrUikt worden, op· 'fOorwaarde dat het gehalte: a� stenen clie niet 
van nature aan�g.�, maximaal vijf massçrocent 'bedraagt, de ·afmeting van 

de stenen die. �et van nature aanwezig zijn, muimaal vYf massaprocent 
� de·aftneting van de stenen· cUe met van nature asnw•g ZünJ niet groter 
is dan ·vijftig milliiueter, en het gehaite aan andere bodemvreemde rpateri� 
maximul êc!n .massa - en volumeprocent bedraagt .. 

Meer bepaald.door het gebruik van uitgesra:ven bodem 

....... .... _'-_· 
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- d,ie grote hoeveelheden grof steenpuin ·(groter dan vijftig ·milllmetet) en 
concentraties van. stoffen bevat die -l)iet voldoen aan de voorwaarden zoals 
gesteld in art. 161, §2 en de bijlagen IV en V VI..A1WBO; 

.. die niet voorafgaanddijk werd onderworpen aan een conform verklaard · 
te.chnisch 'Verslag en een $die vrm de ontva.ngeade gre>nd ·waarin wordt 
nagegaan of a4:f!. i:teze v�den:is voldaan; 

Deze feiten Zijn. ·strafbaar gesteld .door artikel 16.6.1.,§1 van het Decreet van 5 
april 1995 houd�nde algemsne· bepalingen inzake. milieubeleid. 

{VU.64.Fl.l83/11, VU.64.FL2.80lll en VU' •. 64,Fl.271/ll) 

G .. DE EERSTE, DE TWEEDE,. D� D�RDE� DE VIERDE EN DE'VIJFD:E 

l&_ :• meêrmaals op meerder; nlet ··nader te J)enalen tf,idStiRpen 'in @ 
ReriQSic van 1 i!wuari ZOlQ· tot 31 ianum 20-11 

Opzettcl.ijk of door g�brek aan voorzorg of vo.orzic:htigbeld, in strijd .met art.ikcl 8. 
§2 van het Besluit van de. Vlaalpse Regering van· 23 juli 1998 tot vaststeÏling van· 
nadere, regel$ ter uitvoering van het. deereet van 21 oktober 1997 bètreffendc het 
natuurbehoud en liefnatuurlijk milieu, 

hierna verr.Q.elde ver�tiingsplichtige wijzigingen van kleine 
landschapselementen of v:egetatie, .indien ·ze:; plaa.tavinden in ·één of meerdere van 
de gebieden bepaald .in artikel l'S' §S �·�et decreet ·\fan ·21 .oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk miUeu, te hebben uitgevoerd, te 
weten: 

het uitgraven, verbreden, rec.bttn:tkken, dicllten van stilstaande waters, po�len of 
waterlopen;. 

meer· bepaald op .bet perceel gelegen. t I 
:. gekadastreerd als , met .een 

totale oppervlakte Va.n 84a., 6lea, eige.ndQm .van · en ' 
·, gelegen in lan�schappe�k waardevol agraii89h gebièd 

Door het storten � een niet .nader te bepalen hoeveelheid veron1;reinigde aarde 
zodat. de aa.nwaige· vijver, putt� en. rietvelden werden opgevuld 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door. .art. 16.6.1.§ 1 van 'het Decreet van 5 april 
1995 houdonde .�ene Bepalingen inzake MfHeubèleid:. 

fVU.64.H2.l50018/ll) 
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·DE EERSTE,. DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE EN DE VIJFDE 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van. artikel 16.6.4 van. het. Decreet van S. 
april 1�95 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, sich te horen 
veroordelen tot bet inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtqelaten 
.afvalstoffen binnen een'· door de. rechter ·vastgesteld� termijn,. onder verbeurte van 
een dwangsom van € 500,00 per dag bij met naleVing � deze veroordeling. 

DEB;ERSTE 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het 
Strafwetboek, zoals ingevoegd d�r de wet van 17 jUli 1990, te horen vcroordelen 
tot de lJijzoDdere verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoorclelen die 
zich beVinden in het patrimonium �·de eerste, namelijk 

van een bedrag van 121.500 euro (nl. de Ul.egaal genoten winsten door de verhuw 
va:n twee extra woongelegenheden .. feit D·- cfr •. PV 1715/.11) 

� ..  zijnde. 

• hetzij' de vermogensvoordeten die .rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen 
• hetzJ,J de· goederen en waarden: die in de plaats ervan zijn gesteld 
• hetzij: de· inkomsten uit de belegde voordelen 

waarbij de rechter, indien de· zaken njet kunb.en worden gev.onden in het 
vermogen van de· beklaagde; de geldwaard�' daarvan dient te. ramen (bet 
eq���t�am 

. 

DE TWEEDE 

Teyens ged.agvaarel teneinde .Jch overeenkomstig art. 42 en ·43· bis van het 
Strafwetboek, zoals ingevoegd .. door de Wet VBD 17 juli 1990, :te ·horen .·veroordelen 
tot de bijzondere ·verbeurclverkla:ring van hieJ:Tla vermelde vermogensvoordelen die 
zicb bevinden in het patrimonium van de tweede, nameiljk 

van een bedrag van 12.096 euro .(nl. de kasten voor· de legale verwerking· van. de 
Ulcgaal gestorte afvalstoffen� fèit El- cfr. PV 17�5/ll) 

zijnde 
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• hetzij de vermogensvoordelen· die rechtstreeks uit het misdrijf ·zijn 
vcrkregen 
• hetzij de··goederen en waarden die in de plaats ervan .zijn FSteld 
• hetzij de inkomsten· uit de belegde voordeler,. 

wa.arb\f de rechter, indien de za;ken· niet kUnnen worden gevonden '1n het 
vennogen van de beklaagde, de geldwaarde da�an dient. te" ramen (het 
.equiválept bedrag) 

Met ver:zachtend,e. orn$tandigheden in hoofde van de -tweede,. de··cf.erde en de 
vierde beklaagde, met betrekking to.t tenlastelegging A en B, meer. beyaald de 
afWezigheid van voorgaande criminele veroordelingen. 

En mede iftzake: 

D! 9e!feateUfk IJt&deahouwka.Julic Ippesttnq bevoegd en handelend voor het 
VJaamse �t, met kantoor te 1210 Ï3russel21, Koning Albert llJaan 19 bus 
22. 

Eis�s in herstel, hebbeude als raadsm� Meester. B. Branders, advocaat:te 
8400 Oostende, �lümedesstraat 7, 

1. RECHTSPLEGING 

De rechtbank heeft de stukken van .de rechtspleging g�en. meer bepaald de· d.agvaarcti.ng 
betekend aan eerste beklaagde op,. tweede beldaagde op" derde beklaagde op, vierde �a,agde 
op en vijfde 'beklaagde op : 

· 

De reèhtbank.heeft ter tereebtzitting van 31 mei2013 gehoord: 

Meester Nick De Wint namens mr. Bart Branders, m zijn verdedigingsmiddelen voorpdragen 
voor.de eerste beklaagde. de tct zitting neergelcg.ie stukkenbundeJ... 

Het op�baar ministerie; verteg.:mwoordigd door Pasçal ·w êek, Substituut-Procureur des. 
Koningstin de u�mg van de (eiten OJ):iD zijn vorëlorhtg. 
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Meester Rik Ascrawat,. in zijn-·verdodigingsmi4delen VOOJgedragen-voor de eerste beklaagde, 
de ter zit:ting �;�eergelegde conçlusies en ·s�enbundel. 

· · 

Meester Tom.Malfait, in zijn verdedigingsmiddelen vooiJedta8en voor de.tweed�derde en 
vierde beldaagdot .de ter zitting neergeJegde.stukkenbundeL 

Meester.·ICtut Va.nlerberahc, in zijn vefdedilingsmiddelett voorgedr•en voor de vijfde 
beklaagde,. de ter-zitting neergdegde stlikkènbundcL 

J. Op. Strafgebled 

I.l. feitglrelgs 

l.l. De rec�k wrwijst voor het feitenrelaas tl88l' het strafdossier� 

Op 31 januari 2011 werd door de Politie· ter hoogte van de in · 
bemerkt dat een vrachtwagen Vl!l wittekleur met werkende oraojelple zwaailiChten zijn lading 
loste. 'De yetbaJisantcD �telden vast dat er·reeds Jf(rte hoeveelheden aarde, slib en stenen· op die 

· .. plaats.liggen. 
· 

Ter plaatse werd aan.getroffen .die met een kraan de aardc:.in een put duwt. 
Deze.�.deelt m.ce dat hij werken uftvoert.in opdracht van zijn werkgever, de firma 

1. Hij stelt dat de aarde afic:omstig·ls van een opslagpi.aats die zich op het terrein 
Va:o. Zijn werkgever .situeert. 

Bij nazicht door. de. verbalisanten blijkt het terrem vetmoedelijk eigendom van eerste· beklaagde 
te· zij� en werd er geen vergtuming voor de rèlilfwijziging aangevraagd en werden er bij 
verbouwingswericen ·aan eeu:.schuur.11*1s bouwovertredingen vastgesteld. 

U'tt een bijgevoegde· luchtfoto van maart 2010 blijkt duidelijlniat er inj�IUil'i. 2011 diVerse 
wafelputten met slib, aarde en stukken ·beton opgevuld: zijn. 

1.2. Bij verder onderzoek:. op 1 februari .2011 stelde· de zaakVo.erder van·de firma 
, dhr l ï. in opdracht van eoe te werken. Hij stelde dat de eigenaar 

hem ha'd.gezcgd dat aJles in· orde was. Hij stelde dat de. aangevoerde: aarde van .  en 

. afkomstî& is. 
Dhr. :. stelde dat hij de materialen die hiJ aanvoerde gratisleverde en dat er 
vQ()J'afgaandolijt-reeds allerhande materialen gestort werden .. Hij stelde ditvast op ·een bezoek 
-aan.de:site op 30 januarl.201l toen de eigenaar bent toonde wat er diende te gebeuren. 
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Ll. Bij verhoor van 7 februari· 20 I 1. van· de heer blijkt deze· huurder te 
zijn van een gedeelte w.n;ecn oude hoeve, in drie woniDgen opgesplitSt, en eigendom van 
eerste beklaagd·e, � Iedere woning heeft .e.&onderlijke nutsvoorzi�ea. 
Hij verklaeri1e daamaasi dat voor d�tjaanvi5seliog (2010-20U)er.twee fitma's.r.aken·hebben 
gelost en dat men begon.de vijver met illerbande afval op te vullen. Het betrof de firma 
� 

1.4. trn:het.-erhoorwn ... :v.an.:7fobtuarl20ll blijktdat , 
eerste beklaagde, hen vroeg· of hun firma een aantal vncb.twagms· aarde Wüde alJ.Ilvoeren op 
�ljn tem:în·met de bedoeling een waterpuJ op te vullén·eu zo·in zijn oorsprookelü1èe·st.aat.te· 
herstellen. GeZien· grond ·nodig had en hun :fi:rma er teveel had, werd oen akkoord 
gfiSloten-om de·uitg�en bodem naar de te.brengen. Hij -�de blij· te zijn 
dat ze ·de· grond konden kwijtgeraken· en: dat .ze ze ·zo.iûet moestea t;iiroeren naar een erkend 
stort. Daarom. leverden ze de uitgegraven bodem ook gratis aan � De grond was 
·afkomstig· vau het uitvo-er� van-wegonwerken te in de 
H\l stelde dat de vervoerde aarc:Wnlet cc!Stop d.ewerfwer.d.gezeefd voorale61' ze vervoerd 
werd. 

l.S. Uit het v�hoor van .blijkt dat deze gcen·Ve!'gunning voor het 
- ... opspi.its� van de.w�g had.aang�agd� Hij stelde 66'1 en.ander op zijn gemakte 

regulariseren. 
Voorts stelde hij in a.uaustus 2010 met in gesprek: te zijn aekomen. Hij ·nuiakte 
kenbaar dat hij een:problecm bad. om de vijver·.te dempen, waarçp stelde de firma 
.urmciningsbedrljf .te kennen. Hij .stelde· dat deze.:fi.n:na:bcloofde aatde te 
bezorgen, het terrein te riiveilèrcn en:achteraf gras zou .za�lien. 
Een ·paar dagen o,a de ontmoéting vertrok bij na:ar'Thail�d. BiJ terugkeer in J10Vember 2010 
bezoéht hij' de� niet en stelde op 22 januari 2.011 vast dat zijD netvelden opgevtdd waren. 
Hij, vertelde dat de lbma· eveneens matcrialen 'had aangevoerd. Hij stelde· dat de 
firma's · e:o eventueel . hun bOC!l9e te bUiten ·zijn a;egaan en· dë.rbalve 
verantwoordelijk qn. 

1 .. 6. De materl!le fëitc. wbrden door getuigen en 
.... bevestigd ·(zie stuk 73 e.v �). 

Getuige bevestigde dat er all�de materillen werd gestort. Zij stelde dat met 
het storten tie'gonnen is en dat de firma allemande afVal beeft gestort. De firma 

. zou enkel wortelaarcJe. gelOst hebben. 

1.7. U'rtde VerklariDavan de·heer van 18 meJ 20llblijkt dathij de 
genaamde niet ·kent. Indien er door onze :tüma aldaar zou. gestort geweest 
zijn dan is dit.in opdracht·van een derde. De firma voert enkel de Qpdrachten uit die.ons worden 

.gegeven .zonder dat wij daarover· verdere navraag doen gezien. or word.t verondersteld dat àlles 
morde is. 
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1.8. Uit het va:hoor vau van 23 mei 2011 bltJ1ct·dat deze geen 

14 

materialen in de Vijver heeft gestort. Jiji stelde wel dat hef&een door hem werd gestort achteraf 
genivellard diende �e worden. HU stelde datmen bem·vroeg-in de vijver te lossen, mw'het 
·was te drassig en�-,. reeds een grote hoop·wiÎîgbeid. 

· 

1.9. Uit het verhoor van , van 19 j�1i 2011 bJV1.<t· dat hij met eerste beklaagde 
tt;r plaatse :is geweest, een drietil vrachten stecnbrokba en aarde.-heeft -.sevoerd afkomstig 
VBI! de herberg :; uitgebaat door cie·zoon van eerste beklaagde. Hij .. steit geen 
afval te· hebben gestort. 

. 

1.10.. · Uit de verklaring van van .S septeulbcr. 2012 blijken. de chauffeurs van het 
bedrijf een nonebiltnee vawetou te wozden, alsook.de onoplettendheid· van· zelf. 
}Jij·stelde dat �ert een jaar een .administratief medewerker: voor de qwolgmg van de 
transportdOcuinen• in dienst werd genomen. 

1.11. Ter tereohtzittinJ van 3l.md 2013 verzo:cbt eerste beldaagde de vrijspraak 

Tweede, der• en vierde beldaagden vragen do aanpassing van de relev• penode voor 
.. .... tweede, derde ·en vierde beldaagde voor de telastleahlg c� El, F en Gvoorde periode.14 

januari 2cn01ot 31 januari 2010.' 
Zij vragen de aanpassing Yan·detelastleggtng.c, Bl enG voor zover er gBSprokcu wordt over 
verontreinigde aard.�, terwijl dit aarde tou moeten zijn. 
Tweede :en vierde: beklaagdovragen de gumt van de .ops.chotting te willen. verlenen, minsteos 
oen.straf �net uitstel te wiilen· opleggen. 
Zij �en;.gezieo de reeds geleverèle inspanDing geen verbeurdverklarillg van 
vermogensvoordden in hoofde \'lUl tweede beldaasde te willen uitspreken. 
Derde· beklaagde. vraagt een strafmèt uitstel,. tnïnstens een milde toepats.iDg van· de strafwet 
�j vragen de gevorderde maatregel tbt h• inzamelen, vervoeren en vërwerken VBrJ. 
achtergelaten afvalstoftèn wegons gebrek aan vooiwerp als ongegrond afte wijzen . 

. Zij vragen de herstelvordering m hoofde van tweede, dCrde �vierde· beklaagde wegens geblek 
aan ·voorwerp, .minstens als· kennelijk ourode]jjk te willen afwijzen. · 

·Het Openb., Mitiista:rie vordert ter terechtZitting de.toepassjq van-de strafwet, en vordert 
voor: 
... cfe eerste beklaagde een gèldboete van 1000,00 euro� Wdt'V'&o de· helft met l.l#steJ, meer de 
vetbeuRiverldarlng vennopnavoordeel en meer de verwijclering· van de afvalstoffen. 
• de tweedc,belclaagde een ·geldboete vaol 0�000,00 ew-0; waarvan de helft met uitstel meer de 
verbc:urdverldarlng ver.mogonsvoordeel en meer de ver.Wij4ering van de afvalstoffen 
M de derde beldaagde een geläboete van 5.000,00 euro, waarvan· de helft met uitstè4 meer de 
verbcurdverklàriàg vermogensvo�l :mècr·dc verwij�ering van de .afvalstoffen. 
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- de vierde �'agde een geldboete van 5.000,00 euro, waarvan de helft met uitstel mter de 
verbeürdverldarlng vennogt.UlsVoordeel cm meer de verwijdering van de:afvalstotfen 
-de vijfd�.bddaagde eengeldboe�v� 5;000,00 euto,.waarvan de helftmet\litstet meer de 
vcnviJder.ing van de afvalstoffen. 

· 

I.�.Begordeling 

1.2.1 De rechtbank stelt vast dat de overtredingen van de wet op de I'Wm.telijke ordening 
van maart 1962, verdenmatbaar werd.en ·gesteld onder het decreet t:Ufmtelijke Driiening van 18 
·mei 1999· en artikel 6.1.1 van de Vlumsc codex voor Ruimtelijke Ordening. 

1.2.2 Met.betrekklng tot tenlastelegging A 

De reehtbank:v:cr.wijstnaar de elementen·va,:� de tealastelegging valsheid· in geschriften 
overeenkomstig artikel193' Sw .• Zijnde 

een ·geschrift door de wet beschermd 
vcrvalsjng van de waarheid op een dOor.de wet ol'llSchreven .wjjz:e 

.. .. het bedrieglijk opzetofhet oogmerk om te·séhaden 
hetnadeel . 

'(zie óok:DE NAtJ"C1l.A., 'Inleiding tot het bijzonder strt(recht.', Kluwer,:Mechelen) 

l2.2.1 En meer bepaald V60r de telastlegging A.l(lweede; derde en vierds beklaagde) 

De reclttb&llk venvijst naar de· feitelijke vaststellingen van het strafdossier, meer: bepaald de 
vervoer$doeumenten ·van het grondtransport, de controle van de tachograa.1Schrlj\'en (zie· onder. 
meer. strafdossier :10-J 3, 52, I 85-187) 

De rechtbank &;ht dan ook de .feiten van dtrtelastJegging Al bewC?Ai 

12.2.2 En meer bepaald voor de· telaitlegging A2(tweede, derde .en vierde :b.elr.laqgde) 

.De recht�ank verwiJst naar de· feiteU�jke vaststellingen van het strafdossier, .m.eer bepaald de 
vervoersdocumenten van bet groodtranSpon, de controle van de tachograa:fschrijven (;de:onder 
meer stra(dossier 10-13, 35 .. 37,185-187) 

De remtbank acht dan ook de. feiten van de telastlegging A2 bewer.en. 

l2.2.3 En iMer bepaald·voor de teJrRtkgglng A3(tweeJe, dsrde··en vlerile beklaagde) 

De reohtbank v�jst nsar de feitelijke vaststellingen van het .strafdos5i�, meer bepaald de 
�oersdocumcnten van bet grondtransport, de controle van de taéhograafschljjve.o. (zie onder 
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meer strafdossîer.l0-13, 27•28,189) 

De n:chtbank acht dan ook de feiten van de telastlegging A3 bewezen. 

l2.Z.4 En meer bepaa.ldWJor de·relastlegging A.4(tweetk. derde en vieide. belr.ltJagde) 

16 

De rechtbank vawijst naar de. feitelijke vaststelllnpn van. hot strafdOssier, meet; bepaald de 
vervoers.documenten van het �� de·.controle van de taéhograafscbrljven (zie onder 
mec:r.strafdoss(er 10-13� 39-42.45�189-190) 

De·rechtbank acht dan·ook de foiten van dc·.t�egging A4 bewezen. · 

l2 •. 2S En meer.bepaaldvoor de teltzstkggingAS· (tweetk, dèrde en vierde beklaagde) 

De reehtbaok verwijlt naar de .fèitelijke vasts:teltingen VI.'Q,. het Rrafdossier, meer bepaald de 
vervoer.sclocuinenten van het groncltnmsport,. de controle van -de taéhograaîSchrijven (zie onder 
·meer strafdossier 10�13t.30,32,34t 191-192) 

De rechtban� acht: dan ook de feiten vau de telastlegging AS be'Vf� 

12.2:6 En meer·bept�Pld·voor de teiDstlegging 4,6(tweede, derde en. vilm:le beldiJagde) 

�· rechtbank venvjjst naar de feitelijke vaststellingen van het strafdossier, meer bepaald de 
vervoersdocumenten vao het groncftraDsport, de controle Vatl de tachograafschrijven (zie onder 
meer strafdossier .1 0-13, SJ .. S4,192-193) 

De rechtbank acbt dan ook. de· feiten van de telastlegging A6 bewezen. 

I.2.3 Met betrekking tot.tui/astekgglng B 

De rechtbank verwijst naar de elememen van de täJlutelegging g� van vilse geschri:ften 
overeenkomstig .artikel' J 93 Sw., ziJnde 

een gesChrift door de wet 'bes�ermd 
� ·nrvalsing van. de waarheid op een· door .de wet·omschreven wijze 

het bedrieglijk opzet.ofhet oogmert<·orn te sèhaden 
hetnadeel 

(zie·ook DE NAUW,.A, 'Inleiding t<lt het �ijzr.mder stl'q/h!cht', Kluwer� Mechelen) 

l2.1 1 Bn meer bepaald VOOI'·tle telastlegging Bl (tw.eede, Jt:f'de. en vierde be/daagde) 
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De rechtbank verwiJSt -naar·.de feitelijk� vaststelliDgen van het strafdossier, mc:er bepaald de 
vervoeDdowmenten van het grondttansport, de. controle � de tachograaf3cbrij:veri (zie onder 
meer strafdossier 10-1':3. 52.185·181) 

De: rechtbank acht dan ook de· feiten van de telastlegging B � beweze� 

l2.3:2. En meer bepaald voor de telastlegging B2(tweede, derde en vierde be/daqgde.) 

De rechtbank verwijSt naar de feitelijke vastste.1ljngcn van � strafdossier, meer bepaala de 
vervoersdocumenten van het grondtransport, de controle van de·tacbograafschrij-v� (zie onder· 
meer strafdpssi� 10-13, 3SR3·7·,18S-187) 

De-reentbank acht dan ook de feiten van de telastlegging B2 �ezen. 

L 2.3.5. En meer.bepaald voor de telastlegging B3(tweede; tkrde en vierde be�agde) 

De rechtbank verWijst- naar de feiteijjke vaststellingen van het strafdossier, -tnêer bepaald .de 
VeJ;Voersdocum� '\'an ·het grondtraosport, de. �trole van .de ·tachogramchrijven (Zie onder 
meer Strafdossje_r 10-13, 27-28.189) 

De reehtbarik acht dan ook de feiten van. de telastlilgging B3 bçwezcn. 

l2�3.4.. En meer bepaaldvoor de telastlegging B4(tweedè1 dèr.de en. vierde beklaqgdit). 

De .rechtbank verwijst naar de fèitolijlte vaststellingen ven het stra.fdo�er, meer bepaald de 
v�oadocumeaten van het grond'lransportt de controle van de tacho�brijv.en (zie onder 
meer strafdossier 10.13, 3942,45.189--190) 

· 

Derechtbank acht dan ook de 1-eiten·.van.de.telastleggij:lg· B4 bewezen! 

1.2.3.5. En IMer.bepaald voor de telartlegging B5 (tweede, dsr.de en we,. oeklatJgáe) 

De rechtbank verwijst naar· de fei�ke vaststeltingen van het sttafdossier, .meer bepaald de 
vervo�docutnenten van bet gro.ndtraos� de-controle� de. tachograa{scbrijven (zie onder. 
meer strafdossier 1 ()..13. 30,32,34, 191-192) 

De reéhtbank acht dan ook de feiten van de telastleggins· BS bewezen. 

1.2.3.6. BYrmeer bepaald voor de teliistleggbrg,B6(t.weede, dude .en vierde bekltuzgde) 

De. rechtbank verWijst naar de feitelijke· vaststellingen van het strafdossier, meer bepaald de 
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vervoersdocumenten van het grondtransport de controle. van de tachograafschrijven (zie oncter 
meer strafdossier 10-.1:3, 53-54,192-193) 

Dercch,t,bank acht dan ook de feiten van de tel�eggiug B6 bewezen. 

1.2.4 Met bel1'elddng tot l.en/asteleggl.ng C {laste1iS eente1 tweede; tkrtl!J ·en·vl.t!rde 
beklaagde) 

De rechtbank verwijst naar de-elementen van dë tenlasteleging zonder voorafgaande 
vergumdng de handelingen zoals vermeld m artikel 4.2.1.4° V.C.R.O. gesteld te hebben. 

De reéhtbank stelt vast uit het strafdossier aat·er �e was van het =storten vm een· niet nader 
bepaalde.hoeveelbeid verontre.inigde.-aarde �t ·het. opvullen van de.-� vijver, p_utten en 
detveldea, waarhij de· verontreinigde aarde .soms tot drie.meter hoog boven het niveau van het 
maaiveld uitkwam. 

De rechtbank verwijst :naar de feitelijke vaststellingen van het strafdossier, meer bepaa14 l:1et 
:fotodossîer en·tèitelijke vaststellinge.u van de verbalisanten alsook de verldari:n& van de diverse 
partijen (zie. feitenrelaas). 

De rechtbanlc stelt vast dat de feiten strafbaar werden ge.Stold -onder art.ilc:e16.l.l van de 
Vlaamse codex voor RUimtelijke OrdeDing. 

De rechtbaD:)c is·dan ook� oordeel da1 de tenlastelegins C bewezen voorkomt. 

1.2.5 Mèt:betrelild1Jg:kJt.teinfl8.te.ls� D .(la&te111 eers:te beklàagde) 

De-rechtbank vetWijst :Dur de elementen van de.trdastelegging zonder voorafgaande 
vergunning de handelfngen..zoaL' venncld ia arti'kel4.2.1.7° V.C.R.O. &esteld te:-hebb� 

])c rechtbank stelt vast uit het strafc!OsSienlat.er spralte was van het WijZigen van het aantal 
woongelege.nhedcn van één nàar drie op de percelen gelegen .. te , 

. _ . � . 3 dlelca.dastroont:als � ---..... � 
en 

J met een �e opperVlakte van lSa, 28ca, eigendom· van eerste beldaasde en 

Do-rechtbank verwijst naar de feitel.ijke vastatellinger;1 vao 'het strafdossier;. meer bepaa.ld het 
fotodosSier en -feitelijke vaststellingen van de vetbalisan� alsook de verklaring van. de: diverse 
-patûje», ondeuneer do huurdem. 
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De rechtbank .stelt vast dat 'de feiten stra.fbaar werden gesteld.onder artikel 6.1 .1 van.de 
VIaamse.codex voor l,t}limtclijke Ordening. 

· 

De. rechtbank is dan ook van. oordeel clat de tealastelegging D bewezen Voorkomt. 

I.2.6 Met betrekldng·t()t·tenlastelegging E 

�· . 19 

De rechtbE!.nK verv4Jat naar· de elementen van d� tenlasteleggin.g opzettelijk afValstoffen te 
hebben achtqelaten, beheerd of over te brengen.ea dit in strijd met de wettelijke·voorschriften 
ofîn. strijd·met een vergwming zoals. hq').Uld in artikel 20 (1 o tem 4°) van het Decreet van Zji.ili 
198'1 betreffende de yootkominJ· en,.het.beheer van afvalstoffen. 

De rechtbank stelt vast dat de feiten strafbaar we,rden gesteld ·on� artikel 16.6.3'§1) lld 1 van 
het Decreet van S april l99S houdende algemene·beprilingen inr.ake·.milieubeleid. 

l2.6.1 En·meer.IJepczald YODr de telas�leggtng El(eente .. tweede, .derde en vierde 
beklaagde) 

De rechtbank stelt vast. uit het Strafdossier dat � sprake was· van· het storten van een niet nader 
te bepalen hoeveelheid· met grof steenpuin, asfalt en diverse poly-aromatische koolwaterstoffen 
verontreinigde aarde. 

.. · 

De rechtbank :verWijst naar het Strafdossi�, pteer bepaald het fotodossier en feitelijke 
vaststellingen van de verbalisanten· alsook de verklaring van.de di\lerse partijen. 

·oe rechtbank ach� dan ook tfe. feiten van .de telastlegpg El beweZen. 

lZ.6.2 En meer bepaald voor ik telastlegging E2(eerstll tot en met derde) 

De rechtbank stel� vast uit het·strafdóssier dat er sprake was van het stótten �··allerhande 
:afValstoffen, o.m. verontr:eii:ligde aarde; oud hout, meubelen, zetell,.icaston, ·piepschuiin, 
lampeD, kabels, steenpuin en metaal atval,. hetgeen een . .  ïnbreuk Uitmaal4 o.P. ·artikel 25, 1 o, 2° of 
l0 VaJ;t·hefDecreet van 23 december 20 ll  betreffende het· duurzaam beheér van 
materialenkringlQpeD � afvalstoffen en artikel 12 van'het Dec:reet van 23- decewber 201'1 
betreff'endé het duurzaam bcheer van materialenkriilglopen. en afvalstoif'en. 

De rechtbank ve:rw.ijst naar het strafdoasl$'; meer b.epaald �et fotodossier en fêitelijke 
vutstellmgen. van. de. verbalisanten alsook de verkl.-ing van de ctivm:se partijen. 

De rechtbank acht clan ook de feiten van �·telastlegging E2 bewexen. 
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1.2-.7 Merbeirskldng tot tenlastelegging F'(iostens tweede, derde en vle.rds) 

.PAG. 21133 

De. rechtbank veawijst naar de elementen van de tenlastelegging opzettelb1t of dOor gebrek aan 
voorzorg of voorzichtigheid de gebruiksbepe.ddnpn; voorzorgsmaatregelen, 
veiligheidsmaatregelen eu/ofbestemminpbcperldngenzoals voorzien in de artikelen 69.70,72 
en 73 van het ·Decreet van 21 oktOber 2006 'betreffende de bodemsatlering cn:de 
bodembescherming niet te hebben.nageleefd en b.jj inbreuk op de artikelen 16� §1·§2, 162 van 
het Besluit van 14 december 2001 van c}.e Vlaatnso.Regering houdende vas.tstelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de bodcmsa.nering en bodembeschennibg verzuimd te hebben 
bij het algemem gebraik VBn uiig��Ven bodem die grote bpeveeJhcden grof BteeJWUÎD {grotèr 
dan vijftig millimeter) en concentraties stoften bevat die niet voldoea.aan.de voorwaarden zoals 
gesteld in·artike1 161 §2. en &: .bijlagen IV en V Vlarebo en die met voOrafgaandelijk aan een 

·· confonn verklaard teduü�h vealag werd onderworpen en.cen studie van de ontvangende 
grond waarhl'wordt � of  aan deze voorwaarden is voldaan; 

De rechtbant stelt vast dat de feiten strafbaar werden gesteld onder artikel 16.6. l § l van het 
Decreetvan S april l995 houdende algemene bepaiiogeJ;t inzatce milieubeleid:, 

De rechtbauk verwijst naar het strafdoaSier, meer. bepa8ld het fotodossîér en feitelijke 
vaststellingen van·de yerbaliSmten alsook de verklaring van de di:verse·.partijen. 

:oe rechtbank acht dan ook de feiten van de telastlegging F bewm:en. 

l.2.8 Met betrekldng tot tenlastelegging G. 

De rechtbaDk verwijst �aar de· elementen van·de.tenlastelegging opzettellik of door gebrek aan 
voorzorg ofvoarzlchtipeJd, in strij� met ertikel 8§2 vanhet Besluitvan de Vlaamse Rescrlng 
van 23 jUli 1998 .. totvaststellin,g van D$lère:regeiS ter uitvoeih:t.gvan hëtdecreet van Zl oktOber 
1997· betreffende het natuurbehoud en bet natuumJk·nülieu. 

De techtbank s�lt vast uit.hot strafdossier·dat er sprake was van het storten van een niet·nacler 
te bq)alrm hoewelbeid verontreinigde·aardc·zodat.de 'aanWezige vijver, putten en rietvelden 
werden opgevuld en-dit op.het perceel ge� te :, 

· 

:. JJekadastreerd alS •' " met een 
totale oppervlakte van 84a, 6lca, eigendom van tweede: beldaagde en 
gelegen in.landséhappelijk waardevQl agrarisch gebied. 

Do rechtbank stelt-vast.dat de fèi• strafbaar werdea gesteld. onder artikél l6.6.1 § 1 van het 
Decreet Wil s ·aprll l99S houdende ·algemene bepalin.gea.·inzáke milieubeleid. 
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De recl;Ltbank 'Vel'Wijstnasr het strafdossier, meer bepaald het fotodossier en feitelijke 
vas�tellingen van de verbális.anten alsook de veridaring Van de div�e partijen. 

De rechtbank acht &m· ook de feiten van de �astleggins G bewezen. 

1�2.9 Met betreldcing·tot de vordering �et inzamelen, vervoeren eu verwerken van de 
achtergelaten .afval"lttffen onder. verbeurte v� een dwangsom lastens eerste, tweede, derde, 
:vierda en vijfde b�4en. 

21 

De rechtbak verwijst naar artikel l�.6.4 van het Decreet vau. S.·april 1995 }Joudencle algemene 
bepalingen inzake mllieubèleid en de vorderina om beklaagdon te veroordelen tot het · 

�eJen, ·vervoeren en verwerk� van de achtergelaten ·afvalstoffen onder verbeurte van een 
dwangsom .. 

De rechtbank :$telt vast dat tweed� derde en vierde beldaagdeil reeds. de nodige ·inspanningen 
hebben geleverd doch gehouden zjjn tot. het volledig. verwij�eren en het herstel 

De rechtbank: is van oordeel dat.deze vorderl,ng gegrond iS en veroordeelt beJdaa.gckm, solidair, 
• 41 tot het'inzamelen, VerVoeren en verwerken ·van de achteJ:gelaten ��alstoffen binn�. cen.tennijn 

van zes. maanden, onder verbeurte van ·een cfwangsom van 500,00 euro per dag ti ij niet náhmng 
van de vordering. 

1.3. 1  lAstens eer�te beldaagde 

De rechtbank verwijst naar het,proces-v�al van 6 oktober 20.} 1 waarbij een berekenin& van 
het wederrechtelijk �ogen werd. opgemaakt. Eetste.beldaagd:e stelde. dat· reeds voor·het jaar 
2000.drie woriingen werden wrh•d. Voor het 'verhuren van àHe woningen verkreeg eerste 
beklaagde een :bedrag "an 209250, 00 euro.(dc.stuk 96) Twee woningen w�den vethuurc;t aan 

de prijs van 4so.oo euro p.er·�d, de: endere wo��aan 65.0,00 euro per maand .. 

Het werkelij�e·vennogensvoordeel. werd op 121;.500.00 euro begroot, èlaar er·twee woningen 
als niet vergund.dicnen besQbouwd te worden. De rechtbank oordeelt dan·oók m h� voordeel 
van. de beldaagde en neemt enkel de woninghuluprijs va.n450,00·euro per maand in rekening .. 

De rechtb�:stelt vast dat de:vervoerskos:ten V8Jl l.·S 12,00 e.uro. vermogensvoOrdeel niet 
gevorderd '!lllel'den. 

Het. komt ·de rechter overoenk0Dl$Cig art. 43biS lid 2.. Sw. t�e dit onreclrtmatlg verkregen 
vermogensvoordeel soeverein te ramen. . 



- .. 

.89/BS/2813 12:·30 868296378 
PAG. 23/33 

�· 
De berekening zoals �gegeven in bet str:�sier kOmt de rechtbank bi..UUk voor en kan 
integraal overgenomen worden, het gaat immers om DJ.ÏJlimmn hoeveelheden en minimum 
bedragen. 
De vorderins tot verbeurdverklaring. van het bü�nder vennogensvoort.leel l� eerate 
beklaagde is dan ook gegrond. 

1.3.2. L�tllllS tweede beliltlllgü 

De rechtbank �erwijst naar het ptoeeFverbaal van 6 oktober 201 1 waarbij een.berekening van 
het wedeaechtelijk vermogen werd opaemaak:t 
Aan de hand van de vervoersdocumenten en de· analyseresultaten werd een werkelijk 
vermogensvoordeel van· 12.096,00 ·euro berekcmd, hetgeen a1s.'J)'tinimaal beschouwd werd. 

22. 

De rechtbank is·van �el dat de brutowiilst in aanmetidng moet gebracht worden:, zodat er 

.geeu.1'Bkening met de kosten van inzameling en verwerking � de afvalstoffën:moct gehouden 
worden. 

Het komt de rechter overeenkomstig art:. 43bur lid 2 Sw. toe dit �s:tig verkregcp. 
vermogensvoordeel soeverein te rameo. 

De berekening zoals weers-even in.het strafdossierkomt de rechtbank büftJÏ< voor·en.kan 
integraal· overgenom.en=Worden, het gaat immexs om mînim.m;n hoeveelheden en DJÎiliJ)lum 
bedragen. 

De.vordering tot.verbeurdverklarb:tg van het bijzonder vennogensvoordeel lastens tweede. 
beklaagde is dan ook.gegrond. 

1.4 Met bçg'eJdQ,ggtót de stmfmchtdike yetaDtwQQl'deUjJÇbejd· 

De rechtbank verwijst naar artikel 5 aL 2 Sw dat stelt.dat·wanneer de rechtsperso� 
verantwoorclelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde 
natuurlijke penoon, kan enkel degene &.de zwaarste �out heeft begaan: word� veroordeèld. 
Indien de geldentiflceerde natuurlijke persoon de fo:ut weteus en wilJ.e.ns heeft gepleegd kan hij 
samen met de verantwoordelijke rechtspersom·worden veroordeeld. 

De reohtbank stelt v.ast dat derde ·èn vierde beklaagde als zaakVoeruas de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid in h� bed.tijf;dragen. 

· 

lTtt de verlda:ring· vàtt derde ea vleide. beldaagde:blljkt. d�idetijk dat.zij ·kennis verlttegen van de 
inbreuJcen die het bedrijften laste werden geleact Zij voerden ,gesprelc:ken m.çt:ee;rste beklaagde, 
gingen ter p.e. 
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De reèhtbank is dan ook van oordeèl dat zowel de tweede beklaag4e als derde b� a.b 
st:ra1i."echtolijlc verantwoordelijk:kan gesteld worden. 

De .rechtbank. stelt vast dat vijfde belcJaagde als rechtspu:soon werd gedaagd en dat zij 
ma�alen en.person�l ter b�Uddna stelden teneincie de vijver met verontremigde: grond en 
af�ffen te delgen. 

I.S Nwens de·§traftn!.a!; 

J.»"' eerste beklitqtle 

De rechtbank is, van oordoel dat een geldboete-·zoals hiema bepaald voor· dit feit passend.en 
noodzakelijk is in h90fde van eerste-beklaagde, teneinde het absoluut ontoelaa.tbare·vm haar 
·handelen te doen inz.fen en recidive te voorléomen. 

Rekening houdend metde ernst van de .gepl�gde feiten, het strafverleden van .beklaagde ,. is 
de Rechtbank van oordeel. dat een geidboete, zoal&·hierna ·bepaald; passend. en wetmatig.is·als 
be.straffing voor de bewezen verldaarck feiten· . 

De rechtbank is van oordeel dat beklaagde in de voorwaarden !Verkeert om te genieten van 

uitstel voortenuitvoerlegging vanstraf en verleent dan ookdeze gu.nst •. 

De uitspraak. van de veroordelfug %al een voldoende gerechtelijke waat'schuwing uitmaken om 
hervaUe:voorkomen Z9J1der dat moet overgegaan-worden tot gehele •s:tbltvoering. 

De rechtbank ·is van oordeel dát een geldboete zoals hierna bepaald voor dit feit pa..oqsend en· 
noodzakelijk is in hoofde van tweede beklaagde, teneinde bet absoluut-ontoelaatbare yan haar 
hande.ten te·doer-.a:inzien en recidive te vporkomeo.. 

R\èkening·Jlouden.d met.de·emst \'Bn  de gepleegde.fëiten, het.stt:afvcrleden van. beklaaide , -is. 
de·Rechtbank-van·oordeel dat·een geldboete, zoals hierna bepaald; passend en wetmatig 'is ·als 
.bestramns voor de bewezen vedd.-de feiten. · 

De rec!it�ank 'is van oordeel dat' beld�de in de voorwaarden vetlc:.eert oin te genieten van 
uitstel voor ten,uitvoerleggingvan straf en verleent.dan ook·deze gunst. 

De uitspraak van de veroordeling zal een· voldoende gereclrtelijke waarschu'WiD,g uitmak.eJ;l om 
herval te voorkomen:zonäer dat meet· overgegun:worden tot gehele strafaitwerl:ilg. 
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De rechtbank is vail oordeel dat ·een geldboete �als hierna bep&;ald voor dit fèit passend ·en 
noodzakelijk. is in hoofde van derde beklaagde, teneinde het absoluut ontoelaatbare van zljn 
handelen te· doen inzien en reCidive te voorkolnen. 

Rekening houdend met de Cl11St van de gepleegde feiten, bet strafverleden van beldaagde, is de 
·Rechtbank van· oordeel dat een geldboete, zoalS hierna bepaald, passend en wetmatia is als 
bestraffing voor·de.bewezca verklaarde fsitea 

De rechtbauk 1s van oordeel dat t)etdaagdc in de v�den vcrkeert om te gometen van 
uitstel voor tcnuitvoerleging van straf en verleent .dan �o.k tfeze.,gunst. 

De Uitspraak van de veroordeling zal een voldoende serechtelijke waarschuwiDg üitmalce.n om 
herval te voodeomen ZODde.r dat m� overgegaan worden tot gehele sttafilitvoerlnJ. 

Voor vierd• beklaagde· 

Pe.reèhtbank is van oordeel dat een ge.ldbot;tc zoals ·hiema bepaald voor dit feitpassend en 
nooc.iakelû"k is ·in· hoofde van vierde beklaagde, teneinde het absoluut ·ontoelaatl)are van zijn 
handelen te.dOe» iDzien en recidive te voorkomen. 

R.ékeuing·.houdend met de emst van de gepleegde feiten, het strafverledeJl' VID. b.ek1a4gc1e , is 
de Rechtbank· van oordeel dat een geldboe$.:, ·zoals hierna. bepaald, passend et� wetmatig is als 
.bestraffing voor het �ezen. verldaarde feiten. 

De. rechtbank is. van oordeel dat. beklaagde in de voorwaarden verkeert om te genieten van 
uitstel Voor tetmitvoedeggilig van .straf en -verleent dan ook deze gunst.. 

Pc U#spraak van de verootdeling .zal een voldoea.de zerechtel�1ce· waarsChuwing uitmaken om 
�al te voorkomen ZODder dat moet overpgaan worden ·tot gehele st:J:afhitvo�g .. 

Voor·vijfde beklaagde 

l)e,rechtbank is van oordeel dat een geldboete zoáls hierna bepaald voor .dit feit· passend en 
uoadzakei\J"k is in hoÓfde van Vijfde bekJaqde. teneinde: het absoluut ontoelaatbll't'e·van haar 
baadeten te doe.n inzien en reciëlive te voorkomen. 

Rekening houdend met de ernst van ée gepleegde feiten. het strafverleden van beklaagde & is 
de Rechtbank. van oordeel dat een, geldboete, zoals hierna bepaald_ passend en wotmatig is als 
besttaffing voor de bewezen verklaarde fdten. 

· 
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De .rechtbank is van oordeel dat beldaagde in· de ·voorwaarden verkeen om .te genieten van 
uitstel voor tenuitvoerlegging van·:Stl'af en verleent � ook. deze· gunst. 

· 

De uitspraak van de veroordeling. zal een· voldoende gerechtelijke waarschuWing uitmaken om 
herval te voorkom.en zonder dat moet overgegaan worden tot: gehele strafuitvoetîng. 

De. feiten die in hoofde van �e .beklaagden bet ·woxwcç· uitmaken van de· .bewezen v:e:rklaarde. 
ten:lastelcgg:ingEm maken deel ·uit van h�e misdadige opzet waadoor .ze ·overeenkomstig artikel 
6S.Jid 1 van ·het StndWetboek D.'t� één strafkumle». �teugeld worden, m.ct n.a:me de:zwaarste. 

Er .werd een .herstèlvordering. fu. het:strafdossier.,neergcleg� op 10 maart 2003, bij de. 
herstelv.ord�g vao 10 oldober 20ll dit cnerzijcls·ten &DIIZien van de eerst.e beklaagde. en 

anderzijds ten.aat�iien van de eerste. tweede� derde, vierde en vijfde beklaagde. 

Het herstel van de plaatfl m·de. vorige staat:is· geon strafmaar een bijzondere votm van 
- .. vergoeding· ofteruggave ertoe strekkend een einde te maken·àan de. met �e wet strijdige 

toestand die uit het misdrijfiS on�·en waardOor bet openbaar belang word.t geschaad 
(ç:&ss •• B·septembcr 1998� P.97.0889.N). 

Een herstelvordering kan pas rechtsgeldig. ingesteld worden na een positief advies van de 'Hoge 
R.aad voor het Herste.lbcleî�. en dit: op straffe. v�· onontvankelijkbeid overeenkomstig. artikel 
6. 1 .41 ,§6 VCRO. 

De rechtbank verwijst � het advies vau· de Hoge Raad voor het Herstelbeleid van.l8 
november 201 1. waarbij de HQge Raad een positief adv.ies:gaf over de voor advles voorg��gde 

· 'herstelvordering en.waa.Tb�i het advies beperkt werd tot de·herstehrordedng èn g«m. uitspraak 
deed over de toepassing van de dwangsom noch over· de gevorderde hersteltennijn. 

De rechtbank stelt vast· dat de weerslag van de. inbreuken op de·plaatselûke. ordening en rechten 
van derden van djc ,_d is dat. de herstelmaatregel noodzakelijk voor.ko.tnt Eerste· beklaagde 
legde een.Wêigeringsbeslissing·naest zich neer en uit de elementen· van het dossier.·'blub 
4uidèlijk dat de wederrechtelijke toestand liiet ·allecm in staDei werd· gehouden maar eveneens· 
verzwaard werd. 

De rechtbank is· van oordeel dat de-gevraagde herstelvordering ·redelijk.J\m. bniijk iS en kan 
toegekend worden. 
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Eerste be�aagde stelde .zich burgerlijke. partij tegen tweede, derde. vierde en vijfde beklaagde 
en .stelt sla�toffer te. zijn van·wedertechtelijke pràktijken:. 

· · · 

26 

Berstc'beldaagde vordert een provisie van 12·.500,00 c:u;u en ·de. aanstelling·van een deskundige 
met als opdrachteen beptins van de te maken kosten die zullen-nodig zijn om.het erfvolledig 
te saneren onverminderd de minwaarde. 

De Rechtba:ok stelt vast dat eerste beldaagde evenzeer voor de inbreuken straftechtelijk 
veraq.t-.;voordelijk is. Op grond van de gegevens van het strafd.Osáier en cte. boballdeling van de 
zaak ter terechtzitting wordt de vordering van de burgerlijke partij als o.agegrond afgeWezen. 

JlL Uitsoraak 

OM.DIZE REDENENt 

Gelet op·de volgende artikelen door � Voonittcr-aangeduid: 
400 65 lid 1, 66, 100. 193, �het Strafwetboek 

� 4' 6. 1 . 1 . 1  • van de Vlaamse ·Codex RUimtelijke Ordening, 
strafbaar ingevolge de ar.tikclen 99, _par. l,, 7•, 146,1•- 3•J 1!49 en 204 van het decreet 
houd�de de organisatie van de Ruimtelijke: Ordening dd. 18. mei; 1999 
4.2. 1.7° De feiten, voor zover gepleegd voor 1 sep�ber. 2009 strafbaar ingevolge de 
artikelen 99, par. l,. 7°, 1.46, 1°- 3°, 149 en 204 van ·het· d'em'ee.t houd�nde de 
or.ganisatie van de Rl;dmtelijke Ordc::ning dd •. 18 mei 1999 
16.6.4 van het Deereet ·van 5 aprli 1995 houdende algemene bepàlingen inzake 
milieubd�d. 

· 

161 §1-§2, 162 van het Besl�t van .14. 1-2�2007 van de VlaatnSe .regering houcie:nde 
wetStelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en 
bodembes'cherming, 
16.6.1 .§1 van het Decreet van. 5 aprll 1995 houdende Algemene Bepalingen inzake · 

M�beleid.. 
l en 8 van de wet van 29.06.l964, geWijzigd.tot op heden. 
1 1,.12,14,3 1,36,37 en 41 van de Wet van lS juni ·1935 op bet gebruik der talen in 
gc:rechtszakén; 
130,162:.162bis, 182, 184, 18S;l89,190,194t195,226,221 van het Wetboek van. StrafVordering 
91, .2• lid van het KB van 28 december 1950 houdeude algemeen reglement op de 
preehtskosten in straû..aken, zoals gewiJziad; 
148 van het bet KB van 28 december .1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in stra.f'Zakc:D, zoalS.gewijziJp:l; ministerlile omzendbriefm. l3 1bis (BS l 6. fèbruari 2011) 
.1 Wet van 1 .f.è'bruari 1977 •. zoals gewijziscl.bfj de Wet van 6 :&bruati 1985; 
141 van de·Ortmdwet � 6.1 'Yan· hetBuropees Verdrag van de Rechten van de Mens 
Bn alle artikelen ·hiervoor. vermeld· in de tenlasteleggingen · 

____ ..,.".....,..."......,......., _ .• ,.-/V",A.ftJ'-"t.JtJ\..I'Lf'Ln_n.;t".J'fJ"LJ'��--"..,.....__�.�Vt..I"'Jt. ,t�J\1'\JUt f'U''L.'\,f'l_"J".·""-"'-�� _ .. ..  -_._....._,"-""",1."''"".JI " '' " �-f" ,t\.J1.fl J �-.... ,..-..,.··�\.t�..rsn.t'��"'lt(� '* ,. , � ... ...-."�l\t"'u'VVV'i/"V'M....,...W !" ..""..._....,�..,. 1111"\.-.rt.r.r� � 
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Veroordeelt ee;-ste'beldaagde uithoofde van de feii� C, D, El, E2 c;1 0 samen. bij toepassing 
van artikel 6S lid 1. Sw •. tot eea.géldboete van DJUEDUIZEND (34)00} EURO, wrhoogd :t,net 4S 
opdCèi.imlen en aldus gebracllt � ZESTIENDUIZEND VJJF'BONDERD EURO of een �anpnde 
gev�van DlUEMAANDEN. 

De: �tbaok ·atelt vast dat deze veroordeoldc .. nog geen "Veroordeling opgelopen .heett tot eeD· 

crimiDele·straf oftot een hoofdge�isstrafvan·meer dan ·twaalf. m.aandeJl. (artikèl 4 van de 
.. • · wet van 10  febll.la1i l994) ·tn meent dat een opdèproefstelling van aard is om· de verbetering 

van de%.e veroordeelde te doen verhopen. 

Beveelt dat .de ten:uitvoedegging van.·onderha.Vig vonnis!t gelet op artikel 8 ·der wetvan 29-junî 
196411.binnen de .perke.n van arti.kel 14 van dezelfde wet, fllttmeld wQrtlt voor eèn term;}n van. 

DRIE .JM.R Poor wat een. detde wm ile uitgesproken ge14boete en de tlèi/Jetr.eflende. 
ventingatie gevagenlsstrllf.betnft 

· 

Op ·BI!DSPraak Jastens·tv�eede beklaagde: 

Verklaart· de telastleggin.PJ) AI,.IU, A3. A4, AS 'I A6,.Bl, :82, 'B3. B4, B5, 86, � El,. F en  G 
lastens tweede bekl&a;gde:bewezen; 

Veroordeelt tweede beklal\lcle uithoofde van:·:de feiten Al,.AZ, .A3,. A4. A5, A6. B 1, ·B2, B3, 
B4s liS, B6, C, El, F en 0 samei\ bij toepassing van artikel 65 Hd 1 Sw. tot eeu geldboéte va:u 
TIENDUJZJCND (tD•OOó) EVRO, verlioogd. met 45 opdeciemen att àldus gebracht op 
VIJFENVIJFTIGDUIZEND E1JRO of een �e gevausenisstrafvau DRIE MAANDEN, 

De recb.tb� stelt vast dat deze veroordeelde nog geen veroord�ing opgelopen b.eefl: tot ·een 
·aimfnelc:s1raf·of tot een boof'dpvaugenisstrafvan . .mecr.dan tyvaalfmaaoden (artikel 4 van de 
wet van 1 0  fèbzuari 1994) en .meent dat een opdeproefstelling van aard iS om de verbetering 
van deze veroordeelde te doen verhopen. 
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Beveelt dat de ten:Lütvoedçgging ·van onderhavig vollDÎ.\ gelet op art:ilcèl 8 der wet van 2.9 juni. 
1964,. binnen de }1«ken van mtikel 14 van. dCzelfd.e wet, llltgesteldtf1fmit 11oor een ttlnnl)n van 
DJIIE' JMR. 'PfJIJr "flt de lle(fl .,. dl liltgaproken gt�ld�Hiete en Ik 4elhelrejfende 
v.e",",_gènde gntllt.genisltrll/betre/1•· 

Op tmeDSI!JlUlk.lastens derde beklaag�: 

Verklaart de .telastleggingen Al� A2, A3� A4, AS, A6, B l,.B2, B3,.B4, BS, B6� C, El, F en G 
lastens derde be.klaagde,bewe.zen; 

Veroordeelt derde beklaag� uit hoot'de van de feiten Al, A2, AJ, A4, AS. A6,"B-1, B2, B3, :z 

84, BS, B6, C,J3l, F en  0 samen, bij toepas� van artikel. 65 lid 1 Sw. tot.een geldboete vau 
ViJFDUIZEND (5.000) EURO verhoogd met4S opdeciemen �- aldus pbracht op 
ZEVENENTWJN'OGDUIZEND VIJJBONDIRD EURO of een vervlngcade gevangenisstrafvan 
D.RI:E MAANDEN. 

Pc rcçhfbank stelt vast. dat deze veroordeelde -nog geen vcroordeling opgelopon beeft tot e� 
èr:frninele straf of tot een hoofdgevaasenisstraf van- meer c1an twaalf )Daanden (�el 4 van -de 
wet van· 10 ·febmarl l994) en. meent dat .een opdeproefstellin& van aard iS om de. verbetering 
van·deze veroordeelde-te doen-verhopen . .  

Beveelt da.t de tenuitvoerlqmina van onderhavig vontiis, gelet op artikel 8· der wet van.29 jutii 
1964, binnen de perken van artikel 14 van dezelfde wet, llltgB$te/4 •WJWit WHIF een teflll!ln mn 
DRIE JAAR VHr wat' 'tller/vi}fiÛ!IJ .,"" d4 uitgesproken geltl!Joeû en· de tks/jt'IJ'eff�ds 
Yt!IVJingen.de gevangenlutrll/ betreft 

Op tegamruk lastens vierde beldaagdè:· 

Veiklaart de te�eggingen.Al, A2, A3� A4, AS, A6, BI, B2, B3, :B4 •. B5, 86, C, Et,. F en. G 
laStens vierde beldaagde bewezen; 

Verbordeelt vierde. beklaagde uit hoofde van de 4dten Al, A2,..A3,.A4, AS, A6,.B 1, B2, B3, 
B4, BS, B6, C, D, BI,. B2-,:p en:G·samen, bÜ toepassingvan artikel6S lid.l Sw. tot eea 
geldboete vaa-VJJFDtJIZEND (5.000) BURO. vedloogd met 4S opàe�eme.a e.o aldus gebracht op 
ZEVENE1Vl'W1ltl1GDVJZEND VIJ.FBONDE.R.D .EURQ of een vervangade pvang�van 
DRIE MAANDEN, 

·oe l'e9htb8Dk stelt vast dat deze veroordeelcbc nog seen ·veroordeling opgelopen heeft tot een 
crb:nb;lele straf of tot een hootdpvangeli.isstçJf van meer dan twaalf maanden (artikel 4 van de 
wet van 10 februari 1994) en meent dat een opd.eprocfstelJing van .aard is om de verbetering 
van deze veroordeelde te doen verhopen. 

- .. � .. - --... �-A �,"..-"'<o,,\.}\Jl..*'l'.;� '1./\A� ....... ,__ _...., .... .._...._....__.,_,, •• ._ '�'f.Y,.}'V\J\.1\.n.J""-""'-""-�..........,...-.. ...-.-.---""'-...... ,......,.... . .•• .,,� ;K ,, ·� .. n. "-t'lJVV"-"'-'• �� 
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Op tggspraak lastens �fde beklaagde:. 

Verklaan de telastleggingen.B2 en G  lastens vijfde beklaagde bewezen; 

Veroordeelt vij,fde beklaagde Uit hoofde Van de .feiten B2 en G· sranç, bij tOepassing van artikel 6S lid 
1 -Sw. tot eeR geldboete van VIJll'l)UIZEND (5.000.) EURO, verhoogd met·45 opdeciemen en aldus 
gebraoht op ZEVENENTWINTIGDUJZEND VIJFIIONDEJUJ :EUR.O o!e� vervanpnde 
gevaogenisstrafvartDRlE MAANDEN, 

De rechtbank stelt vast dat deze veroordeelde nog geen. veroordeling opgelopm heeft tot een 
criminele straf of tot een hoofdgevangeniSstrafvan meer dan· twaalf �aanden (�el 4· van de 
wet van 1'0 fèbruari l994) en meent dat een opdeprocfstelling van aard is om de verbetering. 
vaa deze veroordeelde :te· doen verhopen . 

Beveelt. dat de tenuitvoerleging. van onderhavig vonnis, gelet op arti'kel 8 der ·wet van: 29· jiuil 
1964, binnen de perken van artikel l4. van. dezelfde:wct, uitgesteltl wordt voor een tmnijn van 
DRIE JAAR tt()()r wat de lillgte9rtJkeR g-ldiJoete en de da!Jetrej}i.nde vent���gtn4e 
giWilllfeni&slpifbetreft. 

....... ..... 

En vcrocrdeelt de béklaagdeD. solidair tot de kosten, berekend en vastgesteld samen op zethonderd 
negenenveertig eutO en.�verdig cent. 

Veroordeelt beklaagden bovendien elk tot .. betaling'van so.oo euro, door indexatie gebracht op 
Sl,20 euro, bij toepassing van·het.koninklijk.besh:gt van 28 december 1950 houdende alpm.eèn 
regloment op de ger.-echtskosten.in atrafalken,. 

Bn gezien de hogervennelde veroordeling. 
zest· voor recht dat de veroonleelden verplicht zijn tot bet betalen van elk een· 'bedtag :v.au .. � '.lcecr 
Vijfetitwintig euro bij ·wijze van finarloieiing ·vau het Fonds ingestel� bij mikel 28 van de ·wet van 1 
auaustns 1985, bedlag vermeerderd met vijftig. deçiemen, ziJ een 'bedrag van elk één keer honderd 
�jftig euro. 

Veroorclcèlt beldaagden, .. solidaii', tot ·het �ele.n, vervoeren en·va:wed«m van de 
achtergelaten afVilStoffen binnen een tcrmijn·van .zes màanden, onder ve:be.urte �-een 
dwanpom. van.soo,oo curo.per dag biJ niet �eviDg van de vordering. 
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Beveelt de de bijzondere verbenrdva:ic.J.armg overeenlc:ODlStig art. 42,.3o··sw. en art. 43bis· Sw. 
van een bedrag voor 

121.500jOO.BUR. 
12.()96,00 BtlR 

30 

Gezien in de regel de-bijzondere verbeurdverklaring een b�"komende.straf�, zodat te bij 

toepassing van arf.ikel.S Wet 29 juDi 1964 met uitstel ofp.-obatie-uitstel kan "gelegd VIO�en, 
is de rechtbank 'V8D. oordeel dat, gelet op bovmsta:ande.overwegingen, dc.verbeurdverk1aring 
deels voor cJ,e heltl met uitstel kan �Jeend worden m.b.oofde van eerste en tweede beklaagde. 

3.2 J!e .hmtelytri!Jial! 

VCrklaart de he;rstelvordering van de :�.lijk atedenbpuwkundige inspecteur ontvankelük 
en gegrond. · 

Beveelt' lastens eerste, tweede, derde en vierde bcldaagde.bet:herstol in de OOISpronkelijke 
toestand van het petceel.gcl�g� te 
leadastraal geleend te ,-� -�· - -- -._.,,.; 

. J ·, hetgeen impliceert: . 
'!'het verwijderen van de grote hoeveelheid gestorte grond (zoals vastgesteld·ln:het prOces-
verbaal van 2 februari 201 1 van het terrein en het dienvolgens legaal 
Ven.verken/herbesterrunen. 
.. de uitvoering' van een bodemonderzoek om vast.te �llen fn hoeverre de bodem.. na 
verwijdoling van de·hopèn grOnd, nog ver:vuild iS. Iud.ien vervuiling. W9fdt vastgesteld, dient 
een sanering van het terrein te gebeuren desgevall.,_d onder desk.un.dig en offièille· begeleiding; 
·het maaiveld dient in zijn OO'läpronlcelijke staat te worden hersteld; dit :in· owreenstcmming met 
bet beslUitvan 10 november 2005 van.de Bestendip Dcputatievan de pro:vineier&:ad van. 
WBSTVLAANDERBN. 

Beveelt lastens eerste ·beklaagde het herstel in de:oozçronkclijkc toestand van !let percee1 
&degen te kadasb:asl gekend te 

hetgeert impllceert: 
..de permattente .. beworJ.jog van �rie wo.orientlteiten stopatten; 
-het gebouw -hetwelk wordt.gebru:ikt voor dt. pennaoente bewoning van.dr.ie woonentiteiten 
h�len in..zijn.oor&p.rol:llcclijkc sta1tt 4it is· conform de afgeleverde vetgunDingt zijxlde het 
besluit van 10 november 2005 van de Besto.adige Deputatie van de provincieraad van West
Vlaanderen: .ééJl·woning met tijdelijke verblijfsgele� (�der de,uitbouw)� 
Alle gesloopte .materialen dienen legaat te worden verwerktlherbestemd. 
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Veroordeelt de eerste, tweede,.derd.e en vierde bcldaagde·tot de ko..trten van de hcrs.tElvOrdeting. 

Tevens wordt aan elk v.an de veroordeelden een dWJ.I!SSOftl ypn 125,00 EUR/da;g·opJelegd.. 
voor- zovermet ·aan de voorwaarden inzake het berste1 iD de·oorsprenkèlüke toestand wordt 
voldaan binnen de twaaJ!maanden na datt;tm van het. vonnis,. en-.zonder toekenning VM 
dwangsomtemlijnen zoals VOOl'Zien in· art:Ucel l38S.bis, laatste lid 
OerechteliJk Wetboèk, waarbij de niet•rm:leving van de opgelegde voorwaarden dient 
vastgesteld te worden d9or. een.gerechts.demwaarder. 

Er wordt aan.de:ge.westelijk.stedenbouwlamdigc inspecteur machtiging verleend om 

overeenkomstig artikél 6.1.46· van de Vlaamse Codes Ruimtolü"ke Oi'dening ambtshalve over·te 
gaan tot afbraak van de. merboven beschreven bouwwerken, voor zover de-veroordeelden -in 
gebreke·zouden bl� te.vóldoen aan de·voorwaardeo � de  opgelegdtherst!!lmaatregel, en 
dit op kosten. van de veroordeelden. 

. •· 3.3 QR barcaitijk aebied 

Verklaart de -:vorderingen van de burgerlijke partij ontvankelijk doch .. ongegrond: 

W"yst het meer en/ of anders gevorderde af al& ongegrond� 

Voor zoveel als nodig worden ·de �urgerlijke belaügen, overeenkomstig artikel 4 al.2 V.T.Sv., 
zoals llei'VBr1ge1l .bij de artikél 2  van de Wet. van 13 äpri1 200S, ·ambtshalve aangehouden. 

Alles wa� vo(fl"tifgaat werd, .overeenkomstig de bepalittg• van de wet op het gèbmik der. talen, 
-in het Nederlands behandeld. 

· 
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lTttgesproken in het Justiti�.eiS te Vcume ·op de datum bic:rbovcn vermold, alwaar aanwezig 
Wárcn:. 

Frederiqtte VBRHABGHE, �' Voomtter·van de elfde Kamer 
P . .  PlCCU·VAN SPEYBROUC� gerechtelijk �air bij .h� parket te Veume, bij 
beslissing·dd. 23.03.2012 van de procurelll'·generaa.lbij het Hofvan beroep te Gent 
aangeduid ·om, met ingang van 1 april 2012, het ·ambt van .openbaar JlÜilÎSWie bU: het 
parket van de �roe:ureur des Konings bij de ileclubaak van eerste aanleg geheei uit te 
oef�en en Katrien ACOV, srifiier . 
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