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provincie West-Vlaanderen, er zitting houdende, wijzende in correctionele zaken, negende 
kamer met één rechter, heeft het volgende vonnis uitgesproken : 

In de zaak vervolgd door het Openbaar Ministerie 

geboren te 
wonende te 

op 

-TEGEN--

, landbouwer,_ 

Verdacht van: te in de periode van 20 juli 2001 tot 30 januari 2008, in een 
wegens eenheid van opzet niet verfaarde periode : 

A. Met overtreding van de artikelen 3, 4, 19, 99§1.5° a), 146, 147, 149 en 160 van het decreet 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 mei 1999 door het uitvoeren van 
werken, het instandhouden ervan, door het verkavelen van grondeigendommen, of hoe dan 
ook, inbreuk te hebben gemaakt op de voorschriften van de ruimtelijke structuur- en 
uitvoeringsplannen en verordeningen, op de bepalingen van de titels Il en II of op die van de 
verordeningen vastgesteld ter uitvoering van titel II van het decreet, om zonder 
voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning, een grond gewoonlijk te gebruiken, aan te 
leggen of in te richten voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van 
allerhande materiale~ materieel of afval : 

terzake op de percelen kadastraal gekend onder , 
om het terrein de loodsen te gebruiken als opslagplaats voor 

allerhande schroot en afbraakmaterialen zoals o.a. houten balken, houten paletten, autowielen, 
oud ijzer, oude olievaten, oude grasmaaiers, betonstenen enz. 

B. Met overtreding van de artikelen 3, 4, 19, 99§1.6°, 146, 147, 149 en 160 van het decreet 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd. 18 mei 1999 door het uitvoeren van 
werken, het instandhouden ervan, door het verkavelen van grondeigendommen, of hoe dan 
ook, inbreuk te hebben gemaakt op de voorschriften van de ruimtelijke structuur- en 
uitvoeringsplannen en verordeningen, op de bepalingen van de titels Il en II of op die van de 
verordeningen vastgesteld ter uitvoering van titel II van het decreet, om zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed geheel of 
gedeeltelijk te hebben gewijzigd met het oog op een nieuwe functie, voor zover de 
functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse Regering op te stenen lijst van de 
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terzake op de percelen kadastraal gekend onder , 
~, de hoofdfimctie 'landbouw in de ruime zin I te hebben gewijzigd in de 

hoofdfunctie 'industrie en ambacht' (besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot 
bepaling van de vergunningsplichtige fimctiewijzigingen en van de werken, handelingen en 
wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is}. 
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Gehoord de heer , substituut-Procureu( des Kon1ngs. in zijn 
samenvatting en conclusie in de nederlandse taal. 

Gehoord de beklaagde in zijn verdediging, voorgedragen door meester 
advocaat te 

VERBETERING VAN DE DAGVAARDING: 

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding dient te worden aangevuld als volgt. 
door in de tenlastelegging sub A.: tussen de woorden "om het terrein" en "de 
loodsen" toe te voegen "en". 

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED: 

1. De schuld 

1.1. De beklaagde wordt vervolgd om zich te in de periode van 20 
juli 2001 tot 30 januari 2008 in een wegens eenheid van opzet niet verjaarde 
periode op een welomschreven perceel grond zonder voorafgaandelijke 
stedenbouwkundige vergunning bij inbreuk op. het. DRQ te hebben. schu!dig." 
gemaakt aan het gebruik van het terrein en ·de · loodsen als opslagplaàts vöor · ·: 
allerhande schroot en afbraakmaterialen zoals o.a. houten balken, houten 
paletten, autowielen, oud ijzer, oude olievaten, oude grasmaaiers, betonstenen 
enz. {tenlastelegging A.), evenals de hoofdfunctie landbouw in de ruime zin te 
hebben gewijzigd in de hoofdfunctie industrie en ambacht (tenlastelegging B.). 

1.2. De beide tenlasteleggingen worden door de beklaagde als dusdanig niet 
betwist. Hij beroept zich echter wel op een aantal verzachtende randfactoren van 
sociaal-economische aard dewelke hierna in het kader van de straftoemeting 
zullen ontmoet worden. 

1.3. De eerste vaststellingen dateren reeds van 12 oktober 1997 en werden 
geïllustreerd door middel van luchtfoto's (stuk 1 t.e.m. stuk 5). De beklaagde 
bekende toen van meet af aan verantwoordelijk te zijn voor de afvalberg (stuk 9 en 
stuk 11). Bij latere nieuwe vaststellingen bleek de toestand telkens quasi 
onveranderd. dan wel zelfs verslechterd (stuk 39-40, stuk 57 en stuk 61-64), en 
zulks spijts de inhoud van de verhoren van de beklaagde van achtereenvolgens 3 
oktober 2000 (stuk 30-31 ), 20 juli 2001 (stuk 42-43) en 26 september 2007 (stuk 
58) waariA hij steeds weer beloofd had te zullen opruimen en/of zich verschuilde 
achter zijn medische toestand. Het samenspel van de eigen bekentenissen van 
de beklaagde, zoals geschraagd door de diverse politionele vaststellingen, laten er 
niet de minste twijfel over bestaan dat de tenlasteleggingen A. en B. - dewelke 
beiden uit hun aard voortdurende misdrijven uitmaken - corresponderen met de 
inhoud van het strafdossier. 
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De beklaagde pleegde de feiten sub A. (zoals verbeterd) en B. met éénzelfde 
misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 Sw. slechts één straf dient te 
worden opgelegd, namelijk de zwaarste. 

111. De straftoemeting 

3.1. De beklaagde is 60 jaar, landbouwer en kan nog beogen op de verdienste van 
een volstrekt blanco strafregister. Ter zitting nuanceerde hij de feiten stellende dat 
ook vooraleer hij het onroerend goed verwierf er reeds afvalmateriaal voorhanden 
was al geeft hij toe dat de toestand door zijn toedoen vervolgens fel verslechterde. 
Dat hij niet in staat was om zelf de toestand te regulariseren, wijt hij deels aan zijn 
medische toestand en de daaraan gepaard gaande invaliditeit alhoewel hij 
beweert toch kleine inspanningen te hebben gedaan. Zijn relatief recente 
echtscheidingsprocedure en erfrechtelijke perikelen zouden zijn sociale en 
financiële toestand voorts nog meer getroebleerd hebben, te meer nu de litigieuze 
hofstede en loodsen ingevolge het overlijden van zijn ouders thans van een 
nalatenschap waarin hij deelgerechtigd is. afhangt. De beklaagde beweert te 
zullen pogen de nodige schikkingen te treffen om het onroerend goed in de nabije 
toekomst te regulariseren en te verkopen en in die zin dringt hij er op aan dat er 
hem op het vlak van de herstelvordering zoveel mogelijk tijd zou gegund worden. 
Qua door de rechtbank te bepalen strafmaat wijst hij tot slot nogmaals op zijn 
geringe inkomsten als invalide. 

3.2. Luidens artikel 4 DRO is de ruimtelijke ordening gericht op een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de 
huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het 
gedrang gebracht worden. Daarbij moeten de ruimtelijke behoeften van de 
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen 
worden. En er moet bij die afweging rekening gehouden worden met de 
ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele. 
economisch, esthetische en sociale gevolgen, met streven naar ruimtelijke 
kwaliteit 

De doelstellingen van de ruimtelijke ordening geven dan ook dat zij alleen de 
behartiging van het algemeen belang op het oog hebben. De ruimtelijke ordening 
is er duidelijk op gericht de ordening van een bepaald gebied in een ruimer 
verband te bekijken. Daarbij moeten alle belangen aan bod komen die in dat 
gebied vertegenwoordigd zijn. Dat betekent niet dat het privé belang a priori moet 
worden uitgesloten. Maar er kan slechts rekening mee worden gehouden in 
zoverre het als het ware toevallig met het algemeen belang samenvalt. 

In casu, heeft de beklaagde die principes grovelijk geschonden en zulks 
gedurende een zeer lange tijdspanne. Het aanvankelijke landbouwbedrijf en 
toebehoren werd welhaast herleid tot een stortplaats van diverse 
afbraakmaterialen met een de facto wijziging van de hoofdfunctie van het 
onroerend goed als gevolg. Het landschap werd door die escapades trouwens 
ook esthetisch zwaar ontsierd. De rechtbank tilt bijkomend aan het gegeven dat 
de beklaagde - spijts diverse expliciete aanmaningen - nooit op een ernstige 
manier een bijdrage heeft geleverd om de toestand te regulariseren en zich steeds 
heeft verschuild achter excuses. Andermaal in acht genomen het tijdsverloop zijn 
deze laatste immers niet meer onverkort geloofwaardig te noemen. 
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3.3. Gelet op wat voorafgaat is een bestraffing onder de vorm van een geldboete 
noodzakelijk. De tenuitvoerlegging ervan kan evenwel ten dele met uitstel worden 
toegestaan. in het bijzonder in acht genomen zijn blanco strafregister. De 
beklaagde voldoet daartoe aan de wettelijke toepassingsvoorwaarden nu hij 
enerzijds in het verleden nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf - zelfs met uitstel - van méér dan twaalf maanden en 
er zich anderzijds geen veroordeling opdringt van straffen met meer dan vijf jaar. 

- met betrekking tot de toepassing van de Wet van 26 juni 2000 betreffende de 
invoering van de euro: 

De feiten werden gepleegd voor en na 1 januari 2002, zodat wat betreft de uit te 
spreken geldboete deze rechtstreeks in euro dient te worden uitgedrukt en de 
opdeciemen gebracht worden op vijfenveertig bij toepassing van artikel 2 en 4 
eerste en negende alinea van de wet van 26 juni 2000. 

DE HERSTELMAATREGEL: 

1. De Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur (hierna afgekort als GSI) heeft op 
24 juli 2000 (ontvangen op het parket op 25 juli 2000) zijn aanvankelijke 
herstelvordering lastens de beklaagde ingeleid (stuk 21-27 rechtsplegingsdossier) 
dewelke er toe strekte, onder verbeurte van een dwangsom van 123,95 euro 
(5.000 frank) per dag, de toestand te herstellen in de oorspronkelijke staat, 
hetgeen in concreto impliceerde het verwijderen van de zonder vergunning 
gestapelde afvalstoffen en materialen. 

2. Vervolgens heeft de GSI evenwel op 6 juli 2007 (ontvangen op het parket op 9 
juli 2007) een tweede herstelvordering lastens de beklaagde ingeleid (stuk 54 
rechtsplegingsdossier) dewelke er toe strekte, onder verbeurte van een 
dwangsom van 250,00 euro per dag, de toestand te herstellen in de 
oorspronkelijke staat. hetgeen in concreto impliceerde: 

- het ontruimen en verwijderen van het terrein van alle opgeslagen schroot
en afbraakmaterialen zowel binnen de loodsen als er buiten; 

- het terugbrengen van het maaiveld in zijn oorspronkelijke staat 
- het overbrengen van alle van het terrein en uit de loodsen verwijderde 

materialen naar een daartoe geschikte stortplaats; 
- het uitvoeren van een bodemonderzoek teneinde vast te stellen in hoeverre 

de grond vervuild is en - indien vervuiling wordt vastgesteld - een sanering 
van het terrein te gelasten. 

3. De beklaagde heeft inhoudelijk geen verweer gevoerd tegen de 
herstelvordering en deze kan dan ook in zijn geactualiseerde versie worden 
ingewilligd met die ambtshalve restricties nochtans dat: 

a er dient geëxpliciteerd te worden dat het bodemonderzoek in een 
eerste fase enkel in een oriënterend bodemonderzoek, en pas zo 
naderhand nodig ook uit een beschrijvend bodemonderzoek, dient te 
bestaan; 

• zelfs in de hypothese van bewezen vervuiling van de grond na 
bodemonderzoek, de saneringsfase thans nog niet bij wijze van 
formeel automatisme kan gelast worden maar naderhand door de 
rechtbank inhoudelijk moet getoetst worden in functie van de 
resultaten van het bodemonderzoek (een en ander mee in acht 
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genomen de recente wijzigingen aan het bodemdecreet en het daar 
gemaakte onderscheid tussen bijvoorbeeld een 
bodemsaneringsproject en een beperkt bodemsaneringsproject - zie 
o.a. DE SMEDT, P. en LAVRYSEN, L. (ecls.), Van 
bodemsaneringsdecreet naar bodem-decreet. die keure, Brugge, 
2008, p.61-66, nr.71-76); vanuit die laatste optiek bekomt de GSI 
vooralsnog dus enkel voorbehoud. 

4. De rechtbank dient in toepassing van artikel 149,§1, vijfde lid DRO, inzoverre zij 
een herstelmaatregel beveelt, in haar uitspraak een termijn te bepalen voor de 
uitvoering ervan. Daar waar deze vroeger één jaar niet mocht overschrijden, is die 
beperking met het decreet van 4 juni 2003 weggevallen, zodat de rechter voortaan 
zelf een respijttermijn oplegt binnen dewelke de veroordeelde dient over te gaan 
tot de uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel. In het voorliggend geval 
wordt deze - enerzijds gelet op het respijt die de beklaagde de facto reeds genoot 
maar anderzijds ook in acht genomen de recente complicerende factor van de 
erfrechtelijke impact op het onroerend goed - bepaald op een jaar. 

S. De bevoegde overheid heeft destijds uitdrukkelijk het opleggen van een 
dwangsom gevorderd. In toepassing van artikel 149.§1, vierde lid DRO wordt er 
door de rechtbank aan de beklaagde een dwangsom opgelegd van 250,00 euro 
per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel en zulks met 
ingang vanaf de dag volgend op het verstrijken van de voonnelde termijn van 
uitvoering. 

OM DEZE REDENEN, en bij toepassing van art. 38, 40 en 65 van het 
Strafwetboek: art. 3, 4, 19, 99 §§ 1 .5° a) en 1.6°. 146, 147, 149 en 160 DRO 
art. 162, 163, 182, 184, 189, 190, 194 en 195 van het wetboek van strafvordering; 
art. 2. 11, 12, 14. 30, 31, 32, 34. 35, 37. 40, 41 en 68 van de wet van 15.6.1935; 
art. 1, 2 en 3 van de wet van 5.3.1952. laatst gewijzigd door art. 36 van de 
programmawet van 2.7.1981, art. 326 van de programmawet van 22.12.1989, art. 
48 van de wet van 20.7.1991, art. 162 van de wet van 26.6.1992 en art. 1 van de 
programmawet van 24 december 1993; art. 29 van de wet van 1.8.1985, gewijzigd 
door art. 3 van de programmawet van 24 december 1993. laatst gewijzigd dd. 
07.02.2003, gewijzigd art. 36 wet 07.02.2003; art. 77, 2de lid K.B. 27 april 2007; 
art. 29, 2de lid wet 1.8.1985, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005; 
art. 1bis, 3. 6, 8 en 14 van de wet van 29.6.1964, gewijzigd bij de wet van 
9.1.1991, de wet van 10.2.1994, de wet van 11.7.1994, gewijzigd door de wet van 
22.3.1999 en laatst gewijzigd door de wet van 17.4.2002; 

DE RECHTBANK, 
rechtdaende op tegenspraak 

Zegt voor recht dat de dagvaarding dient te worden aangevuld als volgt, door in 
de tenlastelegging sub A.: tussen de woorden "om het terrein" en "de loodsen" toe 
te voegen "erf. 

Verklaart de tenlasteleggingen in hoofde van de beklaagde BEWEZEN. 
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Veroordeelt de beklaagde 
samen tot 

voor de tenlasteleggingen A en B 

- een geldboete van vijfhonderd euro (500 ELIR), te verhogen met 45 
opdeciemen en alzo gebracht op tweeduizendzevenhonderdvijftig euro (2750 
EUR) of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Zegt evenwel voor recht dat de geldboete als volgt wordt gesplitst: 
200 euro x 45 opdeciemen, hetzij 1100 euro of 36 dagen, effectief 
300 euro x 45 opdeciemen, hetzij 1650 euro of 54 dagen met uitstel van 
tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar. 

Gezien de bovenstaande correctionele veroordeling, verplicht tevens de 
veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds, ingesteld 
bij art. 28 van de Wet van 1.8.1985, te betalen: een bedrag van 25 EUR, te 
verhogen met 45 opdeciemen en alzo gebracht op 137,50 EUR. 

Verwijst de beklaagde in de kosten jegens de openbare partij, reeds begroot op 
114,16 EUR. 

Legt hem een vergoeding op van 29,30 EUR, bij toepassing van artikel 77, tweede 
lid van het K.B. van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken (zoals verschenen in het Belgisch staatsblad van 25 
mei 2007 en inwerking getreden op 8 januari 2007). 

Met betrekking tot de herstelmaatregel: 

Verklaart de herstelvordering, zoals op 6 juli 2007 (ontvangen op het parket op 9 
juli 2007) door de GSI geformuleerd en er lastens de beklaagde toe strekkende de 
plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen onder verbeurte van een 
dwangsom, ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt het herstel in de oorspronkelijke toestand van het perceel grond gelegen 
te (kadastraal gekend, 

- hetgeen impliceert: 
- het ontruimen en verwijderen van het terrein van alle opgeslagen schroot-

en afbraakmaterialen zowel binnen de loodsen als er buiten: 
- het terugbrengen van het maaiveld in zijn oorspronkelijke staat; 
- het overbrengen van alle van het terrein en uit de loodsen verwijderde 

materialen naar een daartoe geschikte stortplaats; 
- het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek, zo naderhand nodîg 

gevolgd door een beschrijvend bodemonderzoek; 
en dit alles binnen een termijn van 1 jaar vanaf de datum van betekening van 
huidig vonnis. 

Voorziet tevens in een dwangsom dewelke zal verbeuren a rato van 250,00 euro 
lastens de beklaagde per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
herstelmaatregel en zulks met ingang vanaf de dag volgend op het verstrijken van 
de voormelde termijn van uitvoering van 1 jaar. met dien verstande evenwel dat 
deze uitvoeringstermijn pas een aanvang zal genomen hebben vanaf de 
betekening van huidig vonnis. 
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Machtigt in toepassing van artikel 153, eerste lid DRO de stedenbouwkundige in
specteur en het college van burgemeester en schepenen om de voormelde 
herstelmaatregel ambtshalve uit te voeren, inzoverre de toestand niet in de oor
spronkelijke staat zou worden hersteld binnen de door de rechtbank bepaalde 
voormelde uitvoeringstermijn van 1 jaar. 

Verleent de GSI voorbehoud om eenmaal de bodemonderzoeksfase van de 
voormelde kwestieuze gronden afgerond zijn herstelvordering nader te moduleren 
met het oog op de eventuele navolgende saneringsfase en stelt de zaak in die 
welbepaalde optiek onbepaald uit. 

Beveelt dat huidig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaarding of van 
het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden op de wijze bepaald in 
artikel 84 van de hypotheekwet en bij gebreke aan een overschrijving als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 160 DRD, huidig vonnis ingeschreven dient te worden 
op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging. 

Bepaalt dat er geen redenen zijn om de beslissing over de burgerlijke belangen in 
toepassing van artikel 4 V.T.Sv. (zoals gewijzigd door de wet van 13 april 2005, 
B.S., 3 mei 2005) ambtshalve aan te houden. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
MAANDAG ACHT SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT. 

Aanwezig: 
- de heer ;1 alleenzetelend rechter, 
- mevrouw , procureur des Konings, 
- mevrouw ,, afg. adjunct-griffier 

(MB.04/05/06-BS.12/05/06). 




