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In de zaak van : 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

geboren te op 

garagehouder, wonende te 

in persoon, bijgestaan door Mter.  , advocaat te  

Teneinde terecht te staan ter zake van : 

Te 

A. In de periode van 28.11.2013 tot 04.05.2015 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 

vernietiging of 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), te hebben uitgevoerd, namelijk voor het 

opslaan van minstens 51 gebruikte of afgedankte voertuigen, van auto onderdelen zoals deuren en 

bumpers, van een stapel kasseistenen, van afgedankte golfplaten, van een afgedankte blauwe 

container. 

B. In de periode van 28.11.2013 tot 04.05.2015 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 

vernietiging of 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° b ( het gewoonlijk 

gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of 

aanhangwagens), te hebben uitgevoerd, namelijk voor het parkeren van voertuigen. 

C. Herhaaldelijk, op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode van 28.11.2013 tot 

04.05.2015 

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

zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of 

zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht namelijk, in strijd met artikel 

12§1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen en artikel 5.2.4.1. lid 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, als natuurlijke persoon of rechtspersoon, afgedankte 
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voertuigen te hebben gedepollueerd zonder erkend te zijn voor het depollueren, ontmantelen en 

vernietigen van afgedankte voertuigen of zonder beroep te hebben gedaan op een centrum dat 

erkend is voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen dat behoort 

tot dezelfde milieutechnische eenheid. 

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 

D . Herhaaldelijk, in de periode van 28.11.2013 tot 04.05.2015 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid in strijd met artikel 22, lid 1 van het 

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet) en met artikel 

43, §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het 

Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM 1) als exploitant van een inrichting de 

exploitatievoorwaarden niet te hebben nageleefd, meer bepaald de hieronder vermelde artikelen 

van het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (VLAREM 11): 

1. Artikel 5.2.2.6.3. 

§ 1. Overeenkomstig de algemeen geldende voorwaarden voor inrichtingen voor de verwerking 

van afvalstoffen, worden de plaatsen op het terrein waar voor het milieu schadelijke vloeistoffen 

op de bodem kunnen lekken, uitgerust met een vloeistofdichte vloer. Tenzij anders vermeld in de 

milieuvergunning is deze vloeistofdichte vloer uitgerust met een lekdicht afwateringssysteem dat 

voorzien is van een koolwaterstofafscheider en slibvangput, zodat gelekte vloeistoffen noch de 

bodem, noch het grond- of oppervlaktewater kunnen verontreinigen. De goede werking van de 

koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo dikwijls 

geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant 

inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek 

bijgehouden. Deze bepalingen gelden inzonderheid voor volgende plaatsen: 

1° de stelplaatsen voor lekkende voertuigwrakken; 

2° de plaatsen waar niet-gedepollueerde voertuigwrakken worden opgeslagen of gedepollueerd; 

3° de plaatsen waar gedepollueerde voertuigwrakken worden opgeslagen; 

4° de opslagplaatsen voor batterijen en vloeistofhoudende recipiënten of onderdelen; 

5° de plaatsen waar voertuigen of onderdelen worden gereinigd; 

6° de plaatsen waar voertuigwrakken worden vernietigd, met inbegrip van indrukken; 

7° andere plaatsen bepaald in de milieuvergunning, 
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namelijk door voertuigwrakken op te slaan op een plaats die niet is uitgerust met een 

vloeistofdichte vloer noch met een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een 

koolwaterstof afscheider en slibvangpunt. 

2. Artikel 5.2.2.6.4. 

§ 2. De demontage, het vernietigen met inbegrip van het indrukken en elke andere behandeling 

van voertuigwrakken wordt steeds voorafgegaan door een depollutie van het wrak, met 

uitzondering van opslagplaatsen van maximaal 5 voertuigwrakken behorend bij uitsluitend 

werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met 

inbegrip van carrosseriewerkzaaamheden}, en op voorwaarde dat de gedemonteerde 

onderdelen rechtstreeks worden ingezet bij de herstelling, 

namelijk door de demontage, het vernietigen met inbegrip van het indrukken en elke andere 

behandeling van voertuigwrakken niets steeds te laten voorafgaan door een depollutie van het 

wrak. 

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. 

E. Herhaaldelijk in de periode van 28.11.2013 tot 04.05.2015 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid in strijd met artikel 4 § 1 van het Decreet 

van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en artikel 6bis §1 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering d.d. 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 

milieuvergunning (Vlarem I}, zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde 

overheid een inrichting te hebben veranderd, met de omstandigheid dat ingevolge artikel 9 § 4 van 

het voornoemde decreet de procedure dient te worden gevolgd van de hoogste klasse indien een 

inrichting valt onder verschillende indelingsrubrieken behorende tot verschillende klassen, 

meer bepaald de opslag van meer dan 5 ton of 5 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen tot 

maximaal 100 tot of 100 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die wel nog vloeistoffen en/of 

andere gevaarlijke onderdelen bevatten, omschreven onder rubriek 2.2.2.d.2. van bijlage 1 Vla rem 1 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het Decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het inzamelen, vervoeren en 

verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen een door de rechter vastgestelde termijn, onder 

verbeurte van een dwangsom van€ 200 per dag bij niet naleving van deze veroordeling. 
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Op de percelen aldaar gelegen gekadastreerd als: 

ca, eigendom van en 

bouwen verleden op 06.04.1994 door notaris 

eigendom van 

verleden op 

en 

door notaris te 

***** 

, met een oppervlakte van 

krachtens een akte van toelating tot 

te 

, met een oppervlakte van 

krachtens een akte van aankoop 

Gelet op de dagvaarding aan beklaagde betekend op 19 december 2015 en overgeschreven in het 

Hypotheekkantoor 1 op 23 december 2015. 

Gezien de stukken van de bundel. 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoor de beklaagde in zijn middelen en verdediging, daartoe bijgestaan door zijn raadsman. 

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

***** 

BEOORDELING 

Blijkens het uittreksel uit de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën is het perceel, 

kadastraal gekend eigendom van 
De dagvaarding dient op pagina 4 dan ook in die zin te worden verbeterd. Het betreft een 

louter materiële vergissing, zodat niets de verbetering daarvan in de weg staat. 

2. De 

Beklaagde wordt vervolgd wegens: 
in strijd met de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zonder vergunning 

een grond gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van gebruikte en afgedankte 

voertuigen, auto onderdelen, een stapel kasseistenen, afgedankte golfplaten en een 

afgedankte blauwe container {tenlastelegging A); 

in strijd met de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zonder vergunning 

een grond gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertuigen {tenlastelegging 

B). 

een inbreuk op artikel 12 van het Materialendecreet van 23 december 2011 en artikel 5.2.4.1 

lid 1 VLAREMA ,afgedankte voertuigen te hebben ontmanteld, vernietigd of gedepollueerd 

zonder daarvoor erkend te zijn {tenlastelegging C); 

1. Verbetering dagvaarding 

tenlasteleggingen 
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een inbreuk op artikel 22, lid 1 van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 en 

VLAREM I, de exploitatievoorwaarden, zoals voorzien in VLAREM Il niet te hebben nageleefd 

(tenlastelegging D.1 en D.2) 

een inbreuk op artikel 4§1 van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 een inrichting 

te hebben veranderd zonder voorafgaande vergunning (tenlastelegging E) 

en dit in de periode van 28 november 2013 tot 4 mei 2015. 

Beklaagde werd tevens gedagvaard om zich te horen veroordelen tot het verwijderen van het afval, 

onder verbeurte van een dwangsom van 200,00 euro per dag bij niet naleving daarvan. 

**** 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning, in werking getreden op 23 februari 2017 werd het 

Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 opgeheven en vervangen door T itel V van het Decreet 

Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid van 5 april 1995. VLAREM 1 werd eveneens opgeheven. 

Wat tenlastelegging D.1 en D.2 betreft werd artikel 22, al. 1 van het Decreet van 28 juni 1985 

betreffende de milieuvergunning juncto artikel 43§1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 

februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams Regelement betreffende de 

milieuvergunningen (Vlarem 1) vervangen door artikel 5.4.9. §1 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Met betrekking tot tenlastelegging E werd artikel 4§1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende 

de milieuvergunning juncto artikel 2§1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 

houdende de vaststelling van het Vlaams Regelement betreffende de milieuvergunningen (Vlarem 1) 

vervangen door artikel 5.2.1. §6 al.1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid. 

De inhoud van de tenlasteleggingen en de strafbaarstelling werden op zich niet gewijzigd, zodat dit 

geen gevolgen heeft met betrekking tot het strafbaar karakter van de ten laste gelegde feiten. 

Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft, blijft 

strafbaar een feit gepleegd onder de gelding van de opgeheven wet, voor zover dit feit ook door de 

nieuwe wet als misdrijf wordt aangemerkt en strafbaar gesteld (Cass. 18 november 2009, Arr.Cass. 

2009, afl. 11, 2728, Cass. 4 november 2003, Arr.Cass. 2003, afl. 11, 2036 en Cass. 21 januari 1986, 

Arr.Cass. 1985 86, 691). 

3. Relevante feiten 

Beklaagde baat een garage "Autobedrijf " uit, gelegen op de hoek van de 

en de te . Het bedrijf werd in 1964 opgericht door zijn vader 

en voor het oprichten van de gebouwen werden steeds de nodige vergunningen bekomen. Het 

bedrijf is thans voor onbepaalde tijd vergund als een inrichting klasse 3. Het bedrijf ligt wel in een 

woongebied. Aangezien de site beperkt in oppervlakte is en er geen mogelijkheden tot uitbreiding 

zijn, gelet op de bestemming, werd door de vader van beklaagde sedert begin de jaren '90 van de 

vorige eeuw het braakliggend terrein aan de overkant van de ( ) 
gebruikt als stal plaats voor gebruikte voertuigen. Dit perceel ligt in agrarisch gebied. Dit gebruik werd 
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door beklaagde, bij de overneming van het bedrijf, verdergezet. Een stedenbouwkundige vergunning 

voor dit perceel, aangevraagd in 1996, werd geweigerd wegens onverenigbaarheid met de 

bestemming. 

Door de Milieu Inspectie werd op 25 april 2014 vastgesteld dat op het aan de 

in totaal een 65 tal voertuigen gestald stonden waarvan 37 voertuigen als wrak 

moesten worden beschouwd. Al deze wrakken werden ook reeds bij een vorige inspectie van 28 

november 2013 aangetroffen. Er werden ook een groot aantal voertuigonderdelen aangetroffen, wat 

aantoonde dat beklaagde de voertuigen ontmantelde, zonder evenwel over de nodige erkenning te 

beschikken. Op 7 mei 2014 werd beklaagde aangemaand door de Milieu-Inspectie om deze 

voertuigen door een erkend centrum te laten vernietigen. 

Op 15 december 2014 werd dàor de Milieu Inspectie vastgesteld dat er zich nog steeds een groot 

aantal autowrakken op het terrein bevinden. 

Bij een laatste controle van 29 maart 2017 werd vastgesteld door de bevoegde overheden dat alle 

voertuigen van het perceel verwijderd waren. 

4. 

Tenlastelegging A komt niet bewezen voor voor wat betreft het opslaan van een stapel kasseistenen, 

afgedankte golfplaten en een afgedankte blauwe container. Het perceel is immers geen eigendom 

van beklaagde en het wordt niet bewezen dat beklaagde deze goederen daar zou hebben gestapeld 

of het beheer daarover heeft. 

Beklaagde dient daarvoor te worden vrijgesproken. Voor het overige komt de tenlastelegging A wel 

bewezen voor. 

Op basis van de gegevens van de strafinformatie en meer in het bijzonder de (1) de vaststellingen 

gedaan door politieagenten en de vaststellingen van de Milieu-Inspectie - die gelden tot bewijs van 

tegendeel - en (2) de fota1s in het strafdossier komen de tenlasteleggingen B, D.1, D.2 en E eveneens 

bewezen voor in hoofde van beklaagde. Beklaagde heeft deze tenlasteleggingen overigens niet 

betwist in zijn besluiten, neergelegd ter griffie op 30 augustus 2018. 

Ook tenlastelegging C komt bewezen voor. 

Artikel 12 § 1 van het Materialendecreet van 23 december 2011 stelt dat het verboden is afvalstoffen 

achter te laten of te beheren in strijd met de voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten 

ervan. 

Artikel 3,1° van dit decreet omschrijft afvalstof als "elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.u Waar de eerste twee hypotheses 

("zich ontdoenu of "voornemens zich te ontdoenu) hier niet van toepassing zijn, stelt zich de vraag of 

beklaagde zich diende te ontdoen van de autowrakken. 

Beoordeling 
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De laatste categorie van afval (deze "waarvan met zich moet ontdoen"), betreft een categorie van 

stoffen die van rechtswege als afvalstof worden beschouwd, en waarvan met zich aldus verplicht 

moet ontdoen. In zoverre beklaagde voorhoudt dat hij zich niet hoefde te ontdoen van deze 

afgedankte voertuigen, aangezien hij deze hergebruikt dan wel herstelt, er stukken uithaalt, evenwel 

zonder volledig te ontmantelen is zulks in strijd met het verplichtend karakter van artikel 3,1° 

Materialendecreet, in zoverre de afgedankte voertuigen van rechtswege als afvalstof worden 

beschouwd. 

Artikel 5.2.4.2. VLAREMA bepaalt dienaangaande dat een houder zich verplicht van een voertuig 
moet ontdoen: 

10 

20 

als het niet is voorzien van het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest of het 

keuringsbewijs 

als de geldigheidsduur van het laatste reglementaire keuringsbewijs meer dan een 

jaar verstreken is; 

3° vanaf één jaar na de datum waarop het voertuig voor de eerste keer gekeurd had 

moeten zijn als het in gebruik was gebleven; 

4° als het een technisch totaal verlies betreft. 

Alle aangetroffen autowrakken vallen onder één of meerdere van deze criteria. Op grond van 

hogerstaande kan er bijgevolg geen enkele betwisting over bestaan dat beklaagde zich van deze 

autowrakken moest ontdoen, wat hij heeft nagelaten. 

5. De strafmaat 

De feiten, bewezen in hoofde van beklaagde, zijn laakbaar en getuigen van weinig bekommernis voor 

een goede ruimtelijke ordening, de leefomgeving en het milieu. 

Beklaagde is een man van Belgische nationaliteit, geboren in 1966. Hij werd in het verleden reeds 

één maal veroordeeld wegens een verkeersinbreuk. 

Ter zitting van 2 maart 2016 vroeg beklaagde in hoofdorde de gunst van de opschorting te willen 

verlenen. 

Gelet op het gunstig strafverleden van beklaagde, de complexe situatie in verband met de overname 

en uitbating van het familiebedrijf door beklaagde, de vele stappen die beklaagde heeft ondernomen 

bij de diverse overheidsinstanties om de situatie te regulariseren, het beperkt karakter van de 

inbreuken en het gegeven dat beklaagde de afvalstoffen heeft verwijderd, is de rechtbank van 

oordeel dat hem de gunst van de opschorting kan worden verleend. 

Beklaagde dient wel besef te hebben van het uitzonderlijk karakter van deze maatregel. Naar de 

bedoeling van de wetgever kan de opschorting immers slechts worden toegekend als een 'plechtige 

waarschuwing die de delinquent tegelijk zal doen begrijpen welke de draagwijdte is van de gunst die 

hij geniet, maar die hem, wanneer hij zich onwaardig toont, voorgoed kan ontnomen worden' (zie 

nuttig: Vanhoudt C.J. en Callewaert W., Belgisch Strafrecht, deel 111, blz. 966-967, nr. 1935, met 

verwijzing naar parlementaire stukken). 
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6. De 

Krachtens artikel 6.1.41.§1. VCRO kan de rechtbank, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur 

of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of 

wijzigingen, vermeld in artikel 6.1.1, werden uitgevoerd, naast de straf bevelen de plaats in de 

oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of 

aanpassingswerken uit te voeren. 

Bij brief aan de procureur des Konings van 22 mei 2015 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur een herstelvordering ingeleid. 

Hoewel de herstelvordering melding maakt van zowel de percelen en 

herstelmaatregel enkel het herstel in de oorspronkelijke staat van het perceel 

, beoogt de 

Blijkens het proces verbaal van vaststellingen, gedaan door gerechtsdeurwaarder op 11 

oktober 2016 en blijkens het navolgend proces verbaal van de lokale politie 

van 29 maart 2017 en blijkens de vaststellingen gedaan door de Stedenbouwkundig Inspecteur op 14 

april 2017 werden alle afgedankte voertuigen en materialen van het perceel verwijderd. 

De herstelvordering is bijgevolg zonder voorwerp. 

7. De 

Artikel 16.6.4 DABM bepaalt dat wie afvalstoffen achterlaat in strijd met het Afvalstoffendecreet door 

de strafrechter veroordeeld wordt tot het inzamelen, vervoeren en verwerken ervan binnen een door 

de strafrechter vastgestelde termijn. 

Het openbaar ministerie vordert de beklaagde hiertoe te veroordelen onder verbeurte van een 

dwangsom van 200,00 euro per dag vertraging in nakoming van dit bevel, na het verstrijken van de 

termijn door de rechtbank bepaald. 

Zoals hierboven reeds gesteld, werden alle materialen van het perceel verwijderd, zodat ook de 

herstelmaatregel (binnen het kader van het DABM) zonder voorwerp is. 

OM DEZE REDENEN: 

Gelet op de hiernavolgende artikelen, door de Voorzitter aangeduid : 

artikelen 65 lid 1 van het strafwetboek; 

artikel 3 67 van het wetboek van strafvordering; 

artikelen 11, 12, 14, 31, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935; 

artikelen 162, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 194 van het wetboek van strafvordering. 

artikelen 1, 3, 5, 6 en 13 van de wet van 29 juni 1964; 

alsmede alle overige in de dagvaarding vermelde en hiervoor aangehaalde en bewezen 

wetsartikelen. 

(stedenbouwkundige) herstelvordering 

herstelmaatregel 
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DE RECHTBANK, 

Recht doende op tegenspraak 

(/ met een oppervlakte van 

eigendom van Il 

Verklaart de feiten onder tenlastelegging A, voor wat betreft een stapel kasseistenen, afgedankte 
golfplaten en een afgedankte blauwe container niet bewezen in hoofde van beklaagde en spreekt 
hem daarvoor vrij en ontslaat hem van elke verdere rechtsvervolging zonder kosten. 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A voor wat betreft het opslaan van minstens 51 
gebruikte of afgedankte voertuigen, auto-onderdelen zoals deuren en bumpers en de 
tenlasteleggingen B, C, D.1, D.2 en E in hoofde van beklaagde bewezen en gelast uit dien hoofde de 
opschorting van de uitspraak van veroordeling en dit voor de duur van DRIE (3) JAAR. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van DRIEËENVIJFTIG EURO EN ACHTENVIJFTIG CENT (53,58 EUR} in uitvoering van art. 91 

tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende het algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van het Koninklijk 

Besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie 

(geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 van het K.B. van 28 december 1950, de ministeriële 

omzendbrief nummer 131quater (ns) van 31 januari 2013 en de omzendbrief 131/5 van 25 

september 2018)(artikel 18 en 19 van de Wet van 19 december 2014, houdende diverse bepalingen 

betreffende Justitie(l)). 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot de kosten van het geding, in totaal begroot op EUR. 

De 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

De 

Stelt vast dat de herstelmaatregel zonder voorwerp is. 

***** 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen in het 

Nederlands behandeld. 

Verbetert de dagvaarding op pagina 4/4 als volgt: 

Op strafgebied: 

258,62 

herstelvordering: 

herstelmaatregel: 
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. , ., ... ~....,. _______________________________ _ 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op zeven november tweeduizend en achttien door de 

rechtbank van eerste aa.nleg WEST-VLAANDEREN, afdeling Brugge, samengesteld uit: 

, alleenrechtsprekend rechter in de rechtbank van eerste aanleg WEST VLAANDEREN, 

In aanwezigheid van 

Brugge, 

Met biistand van griffier 

, substituut procureur des Konings WEST-VLAANDEREN, afdeling 




