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Notitienummer 63.11.39184-04 Reg CR GtS 

De Rechtbank van eerste Aanleg van het Arrondissement IEPER, 
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 

g3tx)ren te 
v...onende te 

Verdacht van: 

A. 
te 
2005: 

00 

-TEGEN-

lancix>ulNe r, 

in de periode van 21 september 2004 tot 20 juni 

Bij inbreuk q:> ce artikelen l , 4 § 1, 34, 36-3 °, 38, 39, 40 en 42 van d9 v.,et wn 14 
OJQUS1us 1986 ootrefferde m tescherming en het welzijn der dieren (B. s. 3 
d:ceni:Br 1986) in overtreding te zijn OO\.Onden 'van de b:çalingen van artikel 4, van 
hoofdstuk IV of van hoofdstuk VIII, ardere cbn ooze tedoak) bij artikel 35.6° of van 
besluiten gerorren in uitvoering van die b;p:llingen, narrelijk cbor als r::Brsoon die 
oon dier hol.dt, verzorgt of te verzorgen heeft niet oo ncx:Hge rrmtregelen te hetren 
gemmen om het dier in overeenstemming met zijn cnrd, zijn fysiologische en 
ethobgische 00100ften, zijn gezondheidstoestand en zijn gra::d 'van on1wikkeling, 
cnnp:::issing of cbrrestruie oorgep:1ste voeding, verzorging en huisvesting te 
verschaffen, rorelijk dcor het niet voorzien 'van afcberde, ceylijke schuthokken; 
d:x)r het niet voorzien van afdoerde, droge legnesten; d::x)r het niet voorzien van 
'vCEdertxJkl<en en drinkbakken voor oo dieren; dcor het niet verschaffen van vers 
drinl<vvater; ctxx het laten rondslingeren van allerhande af\..al VvOOraan oo dieren zich 
kunnen kwetsen en d:x)r het on\.Olcbende verzorgen van de dieren (scheren v0n ce 
schq:en, kai::t=en van de hoeven \.Cln de geiten) 
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B. 
te in de periode van 21 september 2004 
tot 20 juni 2005: 

Bij inbreuk opda artike~n 2, 3, 12, 20, 37, 56 en 59 \Gn het ~reet \Gn de Vla:::mse 
Rac:d van 2 juli 1981 tetrefferde oo 'vQOrkoming en het beheer van af\alstoffen, 
tEdriifsafvalstoffen te het:t:Bn verwijderd of nuttg t06g3!'.Tist arrers cbî: 

l. Binnen de ormmeming v..o::irin de af\alstoffen zijn ontstcon, en dit in 
overeenstemming rret da milieuvergunning b:d8eld in artikel 14 of met ca ardere 
toep::lsselijke wettelijke, ckretale of reglementaire v00rschriften. 

2. Door afgifte mn een na1uurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij houder is van 
een vergunning voor de verwijdering of nuttige toep:::1ssing van deze af\alstoffen, 
als te::bek:I in artikel 14, § l of §6, of wlcb:Jn heeft cun oo rreldingsplk::ht als 
1::8:tBld in artikel 14§6, hetzij houoor is \an een erkenning als t:a:::t:eld in artikel 
14§2, 

3. Als securrnire grordstoffen, overeenkomstig artikel 11. 

4. Door afgifte mn een in een arer ge...vest of lord gevestigde ratuurlijke persoon of 
rechtspersoon die overeenkomstig de ct:nr ~!derde wetgeving de afvalstoffen: 

a. rrag verwijderen 'vmr zover er geen rrerkelijk dichterbij ~legen, 
vergurde verwijderinginrichting is die deze af\.alstoffen op een 
verantVJCOrde wijze kan verwijderen, of 

b. nuttig rrag toep::issen 

namelijk stapels houten planken met nagels, roestig ijzer, steenbrokken, versleten 
me-falen voorwerpen (o.a. v.,asm::x:hines en wrakken \an auto's), pbstiek, stukken 
omheiningsdracd, stukken g:>lfpW en allerlei arrer afval. 

, op 24 januari 2005: 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4§ l, 39 § 1.1 ° en 39 §2 van het dEcreet van 28 juni 
1985 betreffende de milieuvergunning en cp artikel 1 en 5 van het te sluit van de 
Vlaanse Executieve van 6 februari 1991 holdende vaststelling van het Vla:ms 
Reglement betreffende de milieuvergunning, zonder voorafg:orde en schriftelijke 
vergunning van d3 te~ overheid een als hinderlijk inge:rek:Je inrichting 
dieoohoort tot oo 1weec:B klasse te hettBn geëxpbiteerd of veranderd, met rane: de 
opslag en rrech:::lnische l:Bha~ling van voertuigwrakken, met een opslc:g:::ap:crteit 
van rreer cbn 1 0 wrakken of 1 0 ton tot en met 100 wrakken of 100 ton, die q::> oo 
alfabetische lijst van de als hinderlijk te~uwde inrichtingen tot vaststelling, 
overeenkomstig het te::belde in artikel 3 \,On het ca:reet \On 28 juni 1985 
t:etreffende oo milieuvergunning, verrreld staan order de rubriek 2 .2.2. d) 2° (tweede 
klasse), ramelijk ct:.or deopsbg \ian minstens 5 autowrakken, 2 oude carO\,Qns, een 
oude containertak van een vrach~n en 3 oude lanci:x)u\,vtrcdoren (op percelen 

) en 5 0011tainers van vrochivvag3ns en 6 cig:o:nkte cara\Gns (op 
perceel ) 
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D. 

Met overtredirg \an ooartikelen 3, 4, 19, 99§ 1.5°, 146, 147, 149 en 160 \an het 
<:kreet hol..derx::B oo orgJnisatie \Gn d3 ruimtelijke ordening c:tJ. 18 mai 1999 cbor 
het uitvoeren \an werken, het instandhouden ervan, cror het verkavelen \Cln 
grordeigerdarrren, of hoe cbn ook, inbreuk te het:tBn g:rrmkt cp oo v00rschriften 
\Gn c:e ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplannen en verordeningen, op c:a 
baf::XJlingen van de titels 11 en 111 of op die van de verordeningen vastgesteld ter 
uihK:lerirg van titel 11 van het d:creet, om zorrnr v0010fg:orrelijke 
stooenoovwkundige vergunning, een grord gevv(X)nlijk te heö::Bn gsbruikt, 
congelEgd of ingerk:ht v00r het opslaan van g;bruikte of afged::lnkte vcertuigen, v0n 
allerharde rraterialen, rraterieel of af\al, het p::1rkeren \Gn veertuigen, v-.,ogens of 
conhang.,ogens of v00r het pbJtsen \On één of meer verplcntsbare inrichtingen 
die voor 1:Bv.-oning kunnen worden gebruikt zCXJls \MX>n'v'l,Q'Jefîs, karçeerw:Jgens, 
af~kte vaertuigen, tenten, of \,{)()f het pkx:Ttsen van één of meer verplcotsbare 
inrichtingen of rollend rraterieel die hoofdzakelijk v00r publicitaire doeleinden \NOrden 
g3bruikt, 

terzake op oo P3rcelen kadJstraal gekend order 
· · c ~ · · ·· · ·· · · ;;r . met een 

~rvKJKTe \A'.Jl7 1, P3rcee1nummer mer een c::.çç:Brvlakte \ar 
~ - , P3rceelnur 1 ir ner - . mat een q:çBrYKJKTe van 1, i:::erceelnurrrrer 

, met een cu:ervlaKre \Or - · 1, gelegen te -
egeraom \On v00rnoemcl, uit 

roofde \.an een akte \.an c:onkocp, verleden c:bor ner error \.an notaris te 
op 14 rrei 1993 (v00r het tovenverrr-elde perceel · en uit hootde van de 

ralatenscrai::çen \.an - · . overleden te , cp 
en van overieaen re :p ( VCX)f 09 
O\€rige fJ::IIU:7~r 1;, , r Br r rrne: 

te çp een niet - ookerd tijdstip in oo ooriode v0n l 
okTotBr 200 l tor I novemoor 2004: 
het c:pslaan \.Oî 3 a.Itowrakken (op het bovenvermeld perceel 1, het opslaan 
\.an 2 auto.vrakken, 2 ouc:e caro\.ans, l oude oontainerbak \.an een vrcchiVvagen en 
3 ouc:e lard:::ovwtraktoren (op oovenverrreld P3rceel 1, het opslc:on van 5 
Dl.de c::aîtainers 'van vrochtcuto's en 6 afg3d::nkte caro'vans (op tovenvermeld 
~roeel I en het ooslmn \an 1 OL.X::e container van een vrcx::hivvagen (op 
tD\€nvermeld P3rceel 1, zonder v00rafg::ormlijke stedentoU\Nkundge 
vergunning 
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Gezien de dagvaarding betekend aan de beklaagde. 

Gehoord de heer substituut-Procureur des Konings, in zijn samenvatting en 
conclusie in de nederlandse taal. 

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

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED: 

1. De schuld 

1.1. De beklaagde wordt vervolgd wegens een resem inbreuken gepleegd in zijn 
landbouwbedrijf te Voor de strafbare periode en de 
concrete inhoud ervan kan verwezen worden naar de dagvaarding. Het betreft onder meer 
een inbreuk op de dierenwelzijnswet (tenlastelegging A.), op het afvalstoffendecreet 
(tenlastelegging B.), op het milieuvergunningsdecreet (tenlastelegging C.) en op het DRO 
(tenlastelegging D.). 

1.2. De tenlasteleggingen worden als dusdanig niet betwist. De beklaagde verwijst echter 
wel naar een aantal verzachtende randfactoren dewelke hierna in het kader van de 
straftoemeting zullen ontmoet worden. 

1.3. Qua achterliggende objectieve en draagkrachtige bewijselementen kan voor het 
overige voor wat betreft elk van de individuele tenlasteleggingen nog kort verwezen 
worden naar wat volgt: 

(i) tenlastelegging A.: de vaststellingen gedaan door de lokale politie Le 

(stuk 9-10) na klacht van van de diereninspectiedienst · 
(stuk 6 -7), evenals de daaraan corrcsoonderende foto's 

(stuk 12); de navolgende inspecties van de 
(ongenummerd PV, stuk 41-51, stuk 103-105 en stuk 111-113); de herhaalde 
eigen beloftes van de beklaagde tot normconform engagement (stuk 65 en stuk 
72-74, stuk 80, stuk 106 en stuk 114); 

(ii) tenlastelegging B.: de foto's genomen door de lokale politie (stuk 12) en de 
navolgende inspectie van de (stuk 41-51) en hun in 
die optiek gemaakte foto's (stuk 67-71); 

(iii) tenlasteleggingen C. en D.: de na volgende vaststellingen door de lokale politie 
te (stuk 22-24) en de reeks illustratieve foto's (stuk 26-34) en het plan 
(stuk 35), evenals de bekentenissen van de beklaagde (stuk 36-37) en de bij 
herhaling afgelegde beloftes tot regularisatie (stuk 89 en stuk 92). 

II. Eenheid van opzet 

De bt:klaagde pleegde de feiten sub A., B., C. en D. met éénzelfde misdadig opzet, zodat er 
overeenkomstig artikel 65 Sw. slechts één straf dient te worden opgelegd, namelijk de 
zwaarste. 
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III. De straftoemeting 

3.1. De beklaagde is 60 jaar en kan nog beogen op de verdienste van een volstrekt blanco 
strafregister. Ter zitting werd er op gewezen dat de beklaagde als alleenstaande 
ongehuwde boer niet van slechte wil is. Hij erkent dat hij niet volgens de letter van de wet 
heeft gehandeld, maar beweert over een en ander onwetend te zijn geweest. Voorts 
beklemtoont hij intussen reeds gedeeltelijk tot regularisatie te zijn overgegaan aan het 
tempo waarop zijn leeftijd en de weersomstandigheden hem dat toelaten. De beklaagde 
beweert momenteel immers te leven van de beperkte opbrengsten van zijn 
beroepswerkzaamheden evenals hoofdzakelijk van zijn gespaarde gelden, zodat het 
bekostigen van een professionele regularisatie financieel voor hem niet haalbaar is. In 
hoofdorde dringt de beklaagde bijgevolg aan op de gunst van de opschorting en subsidiair 
vraagt hij dat de definitieve beoordeling van de zaak op verdere datum zou worden 
uitgesteld teneinde hem toe te laten de toestand verder te regulariseren. 

3.2. De beklaagde dient goed te beseffen dat hij zijn (landbouw)activiteiten - in acht 
genomen de specifieke aard ervan dewelke te relateren valt aan het maatschappelijk van 
beschermenswaardig belang geachte dierenwelzijn - naar behoren dient waar te nemen. 
Zulks impliceert dat iedere vorm van onnodig en/of potentieel lijden in hoofde van de 
dieren behoort vermeden te worden en dat de beklaagde dit dierenbelang waar nodig dient 
te laten primeren op zijn persoonlijke economische motieven. Bovendien heeft de 
beklaagde zich bezondigd aan ernstige inbreuken op de milieuwetgeving en het DRO door 
allerlei soorten afval en tal van voertuigwrakken en containers onvergund te stockeren. 
Zulks oogt niet alleen weinig esthetisch in het licht van de ruimtelijke ordening sensu lato 
maar houdt tevens milieutechnische gevaren in (bodemverontreiniging, ... ). 

3.3. Gelet op wat voorafgaat, is de rechtbank van oordeel dat er in de huidige zaak niet kan 
ingegaan worden op het verzoek om de gunst van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling te gelasten. De feiten zijn daartoe op zichzelf te zwaarwichtig en 
daarenboven is er geen enkele aanwijzing dat het opleggen van een bestraffing zoals hierna 
bepaald aan de beklaagde overdreven sociaal of professioneel nadeel zal toebrengen. Men 
kan overigens niet om de vaststelling heen dat de beklaagde reeds herhaaldelijk werd 
aangemaand (o.a. zelfs teruggaand tot begin 2001 (!) - stuk 65 - en herhaaldelijk begin 
2005 - stuk 36-37 en stuk 72) om zich regulariseren maar zich - spijts formele belofte - in 
de praktijk steeds weer stug opstelde. Deze laatste vaststelling draagt er nog toe bij om te 
besluiten dat hij zijn kansen op het bekomen van de gunst van de opschorting definitief 
heeft verspeeld. Het is tevens uit die voorgeschiedenis van loze beloften dat de rechtbank 
een doorslaggevend argument put om de zaak thans ten gronde te beoordelen en niet langer 
zomaar uitstel toe te staan. 

3.4. In de gegeven omstandigheden dringt er zich zodoende een maatschappelijke 
terechtwijzing op in de vorm van een straf, meerbepaald onder de vorm van een deels 
effectieve geldboete. De tenuitvoerlegging ervan kan evenwel ook ten dele met uitstel 
worden toegestaan. De beklaagde voldoet daartoe immers 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. De rechtbank honoreert daarbij nadrukkelijk zijn blanco strafblad en hoopt 
tevens dat de beklaagde zich op die manier van recidive zal onthouden en bijkomend zal 
gemotiveerd zijn om zich in regel te stellen. 
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DE HERSTELMAATREGEL: 

1. De Gewestelijk Stedenbouwkundig inspecteur (hierna afgekort als GSI) heeft op 11 april 
2005 (ontvangen op het parket op 13 april 2005) zijn herstelvordering ingeleid (stuk 95-
99), dewelke er toe strekte de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen en dit onder 
verbeurte van een dwangsom van 200,00 euro per dag. Blijkens de inhoud van de 
vordering impliceerde dit herstel in concreto: 

het verwijderen van het terrein van alle geplaatste afgedankte caravans, containers, 
vrachtwagencontainers, autowrakken, oude landbouwtractoren; 
het overbrengen ervan naar een daartoe geschikt terrein. 

2. De beklaagde heeft omtrent de herstelvordering als dusdanig geen betwisting gevoerd en 
er is ten andere ook geen valabele reden waarom deze niet onverkort zou ingewilligd 
worden. 

3. De rechtbank dient voorts in toepassing van artikel 149, § 1, vijfde lid DRO, in zoverre 
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 weggeval Jen, zodat de rechter voortaan zei f een respijttermij n 
oplegt binnen dewelke de veroordeelde dient over te gaan tot de uitvoering van de 
opgelegde herstelmaatregel. In het voorliggend geval wordt deze - rekening houdend 
enerzijds met de aard en omvang van de uit te voeren werken en anderzijds met de intentie 
van de beklaagde om zoveel mogelijk op eigen initiatief te regulariseren - bepaald op 1 
jaar. 

4. 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 200,00 euro 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. 

OM DEZE REDENEN, en bij toepassing van art. 38, 40 en 65 van het Strafwetboek; art. 
1, 4§1, 34, 36-3°, 38, 39, 40 en 42 van de wet van 14 augustus 1986; art. 2, 3, 12, 20, 37, 
56 en 59 van het decreet van de Vlaamse Raad van 2 juli 1981; art. 2, 3, 4§ 1, 39§ 1.1 ° en 
39§2 van het decreet van 28juni 1985; art. 3, 4, 19, 99§1.5°, 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. 91 K.B. 28.12.1950 gew. art. 1 K.B. 29.7.1992, art. 1 K.B. 23.12.1993 en art. 1 K.B. 
11.12.2001; art. 2 en 4 \Vet 26.6.2000; 
art. 29, 2de lid wet 1.8.1985, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005; 
art. Ibis, 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 \Vet van 22.3.1999 en laatst 
gewijzigd door de wet van 17.4.2002; 
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Verklaart de tenlasteleggingen in hoofde van de beklaagde BEWEZEN. 

45 

Veroordeelt de beklaagde 
samen tot: 

voor de tenlasteleggingen A. B, C en D 

- een geldboete van driehonderd euro (300 EUR), te verhogen met 45 opdeciemen en alzo 
gebracht op duizendzeshonderdvijftig euro (1650 EUR) of een vervangende 
gevangenisstraf van 3 maanden. 

Zegt evenwel voor recht dat de geldboete als volgt wordt gesplitst: 
150 euro x 45 opdeciemen, hetzij 825 euro of 45 dagen, effectief 
150 euro x 45 opdeciemen, hetzij 825 euro of 45 dagen met uitstel van tenuitvoerlegging 
gedurende drie 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 139,07 
EUR. 

Legt hem een vergoeding op van 25 EUR, bij toepassing van artikel 91, 2de lid, van het 
K.B. van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken, vervangen door het K.B. van 29 juli 1992 en gewijzigd door het K.B. van 23 
december 1993 en artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 december 2001 (B.S. 22 
december 2001, in werking op 1 januari 2002). 

Met betrekking tot de herstelmaatregel : 

Verklaart de herstelvordering zoals op 11 april 2005 (ontvangen op het parket op 13 april 
2005) door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur geformuleerd en er toe 
strekkendt! de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen onder verbeurte van een 
dwangsom, lastens de beklaagde ontvankelijk en gegrond in de volgende mate. 

Beveelt het herstel in de oorspronkelijke toestand van het onroerend goed gelegen te 
zn, kadastraal gekend onder 

- hetgeen 
impliceert het verwijderen van het terrein van alle geplaatste afgedankte caravans, 
containers, vrachtwagencontainers, autowrakken en oude landbouwtractoren en het 
overbrengen ervan naar een daartoe geschikt terrein - en dit binnen een termijn van 1 jaar 
vanaf de datum van huidig vonnis. 
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Voorziet tevens in een dwangsom dewelke zal verbeuren a rato van 200,00 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 u itvoering 
van 1 jaar, met dien verstande evenwel dat deze uitvoeringstermijn pas een aanvang zal 
genomen hebben vanaf de betekening van huidig vonnis. 

Machtigt in toepassing van artikel 153, eerste lid DRO de stedenbouwkundige inspecteur 
en het college van burgemeester en schepenen om de voormelde herstelmaatregel ambts
halve uit te voeren, inzoverre de toestand niet in de oorspronkelijke staat zou worden 
hersteld binnen de door de rechtbank bepaalde voormelde uitvoeringstermijn van 1 jaar. 

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 DRO, huidig vonnis ingeschreven dient te worden op de kant van de overschrijving 
van de titel van verkrijging. 

Houdt 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 . 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
MAANDAG ELF DECEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. 

Aanwezig: - de heer alleenzetelend rechter, 
- de heer substituut-procureur des Konings, 
- mevrouw afgevaardigd adjunct-griffier 

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




