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HET OPENBAAR MINISTERIE, waaraan zich gevoegd heeft: 

940 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN GEMEENTE 

te 

, met zetel 

Burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester Philippe Libeert, advocaat te Diksmuide; 

941 , wonende te Houthulst, 

Burgerlijke partij, verschijnende in persoon, bijgestaan door Meester Severine Falepin loco Meester 

Kurt Vanlerberghe, advocaat te Diksmuide; 

Tegen: 

942 geboren te op , wonende te 

Houthulst, 

Beklaagde, verschijnende in persoon, bijgestaan door Meester Jan Dekersgieter, advocaat te Brugge. 

Teneinde terecht te staan ter zake van : 

Te 

A. 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 4.2.1.1° 

a ( het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken : het 

optrekken of plaatsen van een constructie), namelijk: 

1. Op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 01.09.2009 tot 30.06.2010 

het aanleggen van een verharding in beton te hebben uitgevoerd 

2. Op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 01.01.2014 tot en met 24.09.2014 

het aanleggen van een verharding in steenslag te hebben uitgevoerd. 

B. Herhaaldelijk, in de periode van 08.11.2014 tot en met 20.06.2016 

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), namelijk het gewoonlijk gebruiken van 

een grond voor het opslaan van machines en allerhande schroot en afvalstoffen. 
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C. Herhaaldelijk, in de periode van 08.11.2014 tot en met 20.06.2016 

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 op 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 bijzondere voorwaarden zoals 

opgelegd in de aktename van de melding door het College van Burgemeester en Schepenen op 

27.10.2014: 

1. " Er kan gelet op de koppeling milieuvergunning - bouwvergunning geen gebruik 

gemaakt worden van deze melding ( geen opslag buiten) vooraleer een 

regularisatievergunning verleend is voor de verhardingen achter de loods", door 

materialen en afvalstoffen buiten op te slaan vooraleer een regularisatievergunning 

verleend is voor de verhardingen achter de loods. 

2. " Overeenkomstig het uitvoeringsplan mag enkel opslag gebeuren in open lucht en 

geen mechanische behandeling van schroot", door mechanische behandeling van 

schroot te hebben uitgevoerd in open lucht. 

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. 

Op de percelen gelegen te , gekadastreerd als 

als nummers 

met een oppervlakte van 6 a 3 ca, eigendom van en , elk 

voor de helft in volle eigendom, ingevolge akte van aankoop verleden door notaris te 

dd. 

met een oppervlakte van 5 a 66 ca, eigendom van 

schenking verleden door noatris te dd. 

, met een oppervlakte van 2 a 89 ca, eigendom van 

verkoop verleden door notaris te dd. 

, met een oppervlakte van 7 ca, eigendom van 

verleden door notaris te dd 

************* 

De rechtbank heeft de overige stukken van de rechtspleging gezien. 

Gelet op de inleidende dagvaarding, 

Gelet op de synthesebesluiten van beklaagde, 

Gelet op de synthese besluiten van de burgerlijke partij 

ingevolge akte van 

ingevolge akte van 

ingevolge akte van verkoop 
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Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente 

Gelet op het tussenvonnis van 22.09.2017 

Gelet op het plaatsbezoek van 20.10.2017 

De rechtbank heeft ter zitting van 17 /11/2017 gehoord: 

- Meester Falepin en Meester Libeert in hun middelen en besluiten namens de burgerlijke partijen. 

- het Openbaar Ministerie in zijn eis. 

-de beklaagde in zijn verdedigingsmiddelen, hierin bijgestaan door Meester Dekersgieter. 

************* 

A. DE FEITEN 

Beklaagde wordt vervolgd voor een reeks stedenbouwmisdrijven onder A en B te 

Beklaagde wordt vervolgd onder de tenlastelegging A om te hebben aangelegd : 

A.1 een verharding in beton op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 1.09.2009 tot 

30.06.2010 

A.2 een verharding in steenslag op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 1.01.2014 tot en 

met 24.09.2014 

Onder tenlastelegging B is er sprake van het gewoonlijk gebruiken van een grond voor het opslaan 

van machines en allerhande schroot en afvalstoffen en dit herhaaldelijk in de periode van 8.11.2014 

tot en met 20.06.2016. 

Tot slot wordt hij vervolgd voor een inbreuk op het milieuvergunningsdecreet (tenlastelegging C} 

namelijk het niet naleven van de exploitatievoorwaarden als exploitant van een inrichting 

herhaaldelijk in de periode van 8.11.2014 tot en met 20.06.2016. Specifiek gaat het om 

1.het opslaan van materialen en afvalstoffen buiten 

2.de uitvoering van mechanische behandeling van schroot in open lucht. 
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B. BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

A.1 de aanleg van een verharding in beton op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 

1.09.2009 tot 30.06.2010 

Op basrs van de concrete gegevens van het strafdossier komen de feiten onder deze tenlastelegging 

naar het oordeel van de rechtbank bewezen voor. Terzake wordt verwezen naar de politionele 

vaststellingen, de verklaringen afgelegd door beklaagde omtrent de verharding en 

het tijdstip waarop dit is geschied evenals de gedane vaststellingen tijdens het bevolen plaatsbezoek. 

Deze inbreuk wordt trouwens niet betwist door de beklaagde in besluiten. 

De beweerdelijke wegname van deze betonverharding geschiedde maar gedeeltelijk zoals blijkt uit 

het strafdossier. 

A.2 de aanleg van een verharding in steenslag op niet nader te bepalen tijdstip in de periode 

van 1.01.2014 tot en met 24.09.2014 

Op basis van de concrete gegevens van het strafdossier komen de feiten onder deze tenlastelegging 

naar het oordeel van de rechtbank bewezen voor. 

Terzake wordt verwezen naar de politionele vaststellingen, de verklaringen afgelegd door beklaagde 

omtrent de verharding en het tijdstip waarop dit is geschied evenals de gedane 

vaststellingen tijdens het bevolen plaatsbezoek. 

Deze inbreuk wordt trouwens niet betwist door de beklaagde in besluiten. 

De beweerdelijke wegname van deze steenslagverharding geschiedde maar gedeeltelijk zoals blijkt 

uit het strafdossier. 

B.het gewoonlijk gebruiken van een grond voor het opslaan van machines en allerhande 

schroot en afvalstoffen en dit herhaaldelijk in de periode van 8.11.2014 tot en met 

20.06.2016. 

Op basis van de concrete gegevens van het strafdossier komen de feiten onder deze tenlastelegging 

naar het oordeel van de rechtbank bewezen voor. 

Terzake wordt verwezen naar de politionele vaststellingen, de verklaringen afgelegd door beklaagde 

de twee usbsticks met video-opnames van de burgerlijke partij neergelegd op de 

terechtzitting evenals de gedane vaststellingen tijdens het bevolen plaatsbezoek. 

Achter de loods staat er een schrootmachine en een kraan. 

Deze inbreuk wordt trouwens niet betwist door de beklaagde. 
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C.Het niet naleven van de exploitatievoorwaarden als exploitant van een hinderlijke inrichting 

herhaaldelijk in de periode van 8.11.2014 tot en met 20.06.2016 

Specifiek gaat het om 

1.het opslaan van materialen en afvalstoffen buiten 

2.de uitvoering van mechanische behandeling van schroot in open lucht. 

De rechtbank merkt op dat inleidende dagvaarding van het Openbaar Ministerie dateert van 18 

januari 2017. 

Tenlastelegging C omschrijft een inbreuk op artikel 22 lid 1 van het Decreet van 28 juni 1985 

betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet) strafbaar gesteld door artikel 16.6.1§1 

lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Het millieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 werd opgeheven op 23 februari 2017 als gevolg van 

het in werking treden van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

(artikel 386) 

Deze gedraging is nog steeds strafbaar ingevolge artikel 72 van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning en artikel 5.4.9 § 1 en 16.6.1.§1 lid 1 van decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

De kwalificatie C dient in het licht daarvan in fine te worden verbeterd met de woorden : "Deze feiten 

thans strafbaar gesteld door artikel 72 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning en artikel 5.4.9 § 1 en 16.6.1.§1lid1 van decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid." 

Op basis van de concrete gegevens van het strafdossier komen de feiten onder deze verbeterde 

tenlastelegging naar het oordeel van de rechtbank bewezen voor. 

Terzake wordt verwezen naar de politionele vaststellingen, de verklaringen afgelegd door beklaagde 

de twee usbsticks met video-opnames van de burgerlijke partij neergelegd op de 

terechtzitting evenals de gedane vaststellingen tijdens het bevolen plaatsbezoek. Deze inbreuk 

wordt trouwens niet betwist door de beklaagde. 

C. BEOORDELING VAN DE BURGERLIJKE VORDERING 

Het bewezen verklaarde feit dat beklaagde ten laste wordt gelegd onder tenlastelegging B en C.1 en 

C.2, staat in noodzakelijk oorzakelijk verband met de schadelijke gevolgen die door de burgerlijke 

partij werd geleden. 
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Buurman stelde zich burgerlijke partij. 

Concreet vordert hij als schadevergoeding: 

a) een morele schadevergoeding van 7.000 € over de periode 8.11.2014 tot 8.3.2017 meer de 

vergoedende intrest vanaf de gemiddelde datum van 8.1.2016 en de gerechtelijke intresten 

b) een morele schadevergoeding van 250 €per maand vanaf 8.11.2014 tot op datum van het 

tussen te komen vonnis 

c) een materiële schadevergoeding van 1,00 €provisioneel, meer gerechtelijke intresten, 

wegens aantasting van de bodem van de eigendom te 

minstens desbetreffend voorbehoud te verlenen 

d) 100,00 €administratiekosten, meer gerechtelijke intresten 

De burgerlijke vordering is ontvankelijk en wordt door de rechtbank in volgende mate gegrond 

verklaard. 

De vordering van de burgerlijke partij dient echter te worden gematigd wat punten a) en b) betreft. 

De rechtbank kent op heden aan de burgerlijke partij een morele en materiële schadevergoeding toe 

vermengd ex aequo et bono begroot op 5.000 €te betalen door de beklaagde. 

Naar het oordeel van de rechtbank is het gevraagde onder c) ongegrond om reden dat beklaagde 

niet vervolgd wordt voor aantasting van de bodem. Evenmin is het bewezen in huidig strafdossier dat 

er bodemverontreiniging zou zijn. 

Naar het oordeel van de rechtbank is het gevraagde onder d) ongegrond om reden dat deze 

beweerde schadepost niet concreet wordt bewezen door de burgerlijke partij. Over welke kosten 

het zou gaan, is niet duidelijk. 

De rechtbank wenst op te merken dat de gevraagde rechtsplegingvergoeding een forfaitaire 

tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij (art. 

1022 Ger.W.) 

De gevraagde rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440 € kan worden toegekend. 

D. BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERINGEN 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente 

strafprocedure als eiser tot herstel. 

kwam tussen in de 

Terzake werd een concrete ontvankelijke herstelvordering ingeleid bij brief van 20 oktober 2015 

gericht aan de procureur des Konings. Deze was voorzien van een positief advies van de Hoge Raad 

va.or het Handhavingsbeleid. De Stedenbouwkundig inspecteur liet bij brief van 29 oktober 2015 

weten aan de procureur des Konings zich aan te sluiten bij de ingeleide herstelvordering van het 
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College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Deze herstelvordering is 

voldoende gemotiveerd. Deze grondige motivering wordt door de rechtbank overgenomen. 

De initiatiefnemers van de herstelvordering zijn de stedenb
.
ouwkundig inspecteur en het college van 

Burgemeester en schepenen, kortweg het handhavend bestuur. Deze bevoegdheid is er krachtens de 

artikelen 6.1.41 en 6.1.43 VCRO, deze bepalingen kennen een persoonlijke en individuele 

rechtsvordering toe aan het handhavende bestuur die toelaat de gekozen herstelmaatregel te 

vorderen. 

Het Hof van Cassatie oordeelt dat het handhavend bestuur deze opdracht uitoefent in het algemeen 

belang, met het oog op het vrijwaren van de goede ruimtelijke ordening en daarbij geen particulier 

belang nastreeft. De herstelvordering is in wezen dus een vorm van actio popularis. 

Ook het Grondwettelijk Hof stelt het principe dat inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening het van 

essentieel belang is dat de beoordeling wordt overgelaten aan een overheid die oordeelt op grond 

van het algemeen belang. 

De burgerlijke partij vordert eveneens een herstelvordering. De burgerlijke partij verwijst 

uitdrukkelijk in besluiten naar deze herstelvordering. 

Naast het handhavend bestuur heeft ook de burgerlijke partij als benadeelde persoon de 

hoedanigheid om overeenkomstig de regels van het gemeen recht voor de rechter een vordering in 

te leiden. (Cass. 12 april 1994, P.93.0325.N, RW 1994-95, 192, noot A. VANDEPLAS.) 

De benadeelde persoon is in dat geval degene die persoonlijk schade leidt als gevolg van het 

gepleegde stedenbouwmisdrijf. Buiten de betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde kan 

de derde benadeelde elke andere maatregel vorderen net zoals de bevoegde overheden. 

Hij kan dus ook het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand vragen, aangezien hij in 

beginsel op grond van artikel 1382 BW steeds recht heeft om vergoeding in natura te vragen. (K. 

WAUTERS, "Herstelvordering en herstelmaatregelen: ruimtelijk ordenen onder dwang", CABG 2007, 

afl. 1, 43, nr. 79 ). 

De herstelvordering van de burgerlijke partij streeft zijn privaat belang na terwijl de herstelvordering 

van het handhavend bestuur het algemeen belang nastreeft. 

De geformuleerde herstelvorderingen zijn gelijklopend naar inhoud toe met uitzondering van de 

omvang van de gevorderde dwangsom en de hersteltermijn De burgerlijke partij vordert 250 €per 

dag en een hersteltermijn van 2 maanden. Het College van Burgemeester en Schepenen van de 

Gemeente vordert 100 €per dag en een hersteltermijn van 4 maanden net als de 

Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de gelijklopende herstelvorderingen ontvankelijk en gegrond 

weliswaar met de beperking van de dwangsom tot 100 €per dag en een hersteltermijn van 4 

maanden zoals gevraagd door het handhavend bestuur. 
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In het licht daarvan is het afzonderlijk opleggen van een dwangsom aan de beklaagde gekoppeld aan 

de herstelvordering van de burgerlijke partij niet aangewezen. Teneinde de bestaande 

burenproblematiek tussen beklaagde en de burgerlijke partij, zoals onder meer ervaren op de 

terechtzitting en tijdens het plaatsbezoek, niet op de spits te drijven heeft de rechtbank de voorkeur 

dat de verdere opvolging van de herstelvordering (machtiging herstel en dwangsom) gebeurt door 

het handhavend bestuur in het kader van het algemeen belang. 

E. STRAFTOEMETING 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met 

- het quasi blanco strafverleden van beklaagde 

- de ligging van de begane misdrijven in woongebied en deels in woonuitbreidingsgebied 

- de onwil vanwege beklaagde om lange tijd spontaan te voldoen aan de geformuleerde 

herstelvordering waardoor de problematiek al jaren aansleept met een burenproblematiek tot 

gevolg 

- de hardnekkigheid waarmee beklaagde zijn niet vergunde activiteiten blijft verderzetten en dit 

sedert jaren 

- de veroorzaakte hinder aan de omgeving en de omwonenden 

- het niet thuis horen van dergelijke hinderlijke inrichting uitgebaat door beklaagde in woongebied 

Om beklaagde aan te zetten in de toekomst beter de stedenbouw- en milieuregelgeving te 

respecteren dringt de hierna bepaalde bestraffing zich op. 

De beklaagde gedroeg zich naar de wijsheid van de rechtbank evenals wat de herstelvordering 

betreft van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente 

De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie wat de gevorderde geldboete betreft. 

De rechtbank is verder van oordeel dat de verschillende misdrijven omschreven onder 

tenlastelegging A, B en C de uitvoering zijn van een zelfde strafbaar opzet waardoor slechts één 

straf, namelijk de zwaarste dient te worden opgelegd (straffen bepaald voor A en B). 

Gezien de artikelen : 

44, 45, 65, 100 van het Strafwetboek; 

4.1.1.1°, 4.2.1.5° a en 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

5.4.9 § 1 en 16.6.1.§1 lid 1 van decreet van 5 april 1995; 

72 van het decreet 25 april 2014; 

1382 van het Burgerlijk Wetboek; 

91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten 

in strafzaken, 

28 en 29 Wet van 1 augustus 1985; 

1 Wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd en aangevuld tot op heden; 

2 en volgende van de Wet van 15 juni 1935, 

162, 182, 189, 190, 194 van het Wetboek van Strafvordering door de Voorzitter aangeduid; 
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Om deze redenen, DE RECHTBANK, op tegenspraak, 

Verbetert de tenlastelegging C in fine met de woorden : "Deze feiten zijn thans strafbaar gesteld 

door artikel 72 van het decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikel 5.4.9 § 1 

en 16.6.1.§1 lid 1 van decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ." 

Verklaart de feiten vermeld onder de tenlastelegging A.1, A.2, B, C.1 en C.2 in hoofde van beklaagde 

bewezen 

Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde tenlasteleggingen A.1, A.2, B, C.1 

en C.2 samen tot een geldboete van ZESHONDERD EURO, verhoogd met 50 opdeciemen en aldus 

gebracht op DRIEDUIZEND ZESHONDERD EURO of een vervangende gevangenisstraf van DRIE 

MAANDEN. 

Veroordeelt de tot betaling van de gerechtskosten berekend en vastgesteld samen op 

vijfennegentig euro negenentwintig cent, meer een vergoeding van éénenvijftig euro en twintig cent. 

En gezien de hogervermelde veroordeling. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde verplicht is tot het betalen van een bedrag van één keer 

vijfentwintig euro bij wijze van financiering van het Fonds ingesteld bij artikel 28 van de wet van 1 

augustus 1985, bedrag vermeerderd met zeventig deciemen, zij een bedrag van één keer 

tweehonderd euro. 

Beveelt aan beklaagde over te gaan tot het herstel van de plaats te 

nader in de oorspronkelijke dagvaarding vermeld, in de 

oorspronkelijke toestand binnen een termijn van vier maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in 

kracht van gewijsde zal treden, het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand omvattend: 

-het verwijderen van alle buiten liggend materiaal, materieel en/of afval. Het afval dient hierbij van 

het terrein te worden verwijderd naar een daartoe geschikte en erkende stortplaats. 

-het uitbreken en verwijderen van de achter de loods aangelegde beton- en steenslagverharding. Het 

natuurlijke maaiveld dient te worden hersteld. 

Beveelt dat voor het geval dat de plaats niet in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld binnen 

voormelde termijn van 4 maanden de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en/of het college 

van burgemeester en schepenen van de gemeente van ambtswege in de uitvoering ervan 

kunnen voorzien, in overeenstemming met wat is bepaald in art. 6.1.46 VCRO. 

Zegt voor recht dat op vordering van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

en/of de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door de veroordeelde een dwangsom 

zal worden verbeurd van 100,00 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen 

vanaf het verstrijken van de termijn van vier maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van 

gewijsde zal treden. 
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Veroordeelt beklaagde tot betaling aan de burgerlijke partij 

de som van € 5.000,00 ten titel van morele en materiële schadevergoeding vermengd. 

Veroordeelt beklaagde 

burgerlijke partij 

tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de 

begroot op € 1.440,00 

Uitgesproken in de Nederlandse taal, in het gerechtsgebouw te Veurne, in openbare zitting, op 

bovengenoemde datum in aanwezigheid van: 

D. DERAEVE, Alleenzetelend rechter, Voorzitter van deze kamer, 

P. WEEK, Substituut-Procureur des Konings en E. DUJARDIN, griffier. 

RAEVE 




