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Nr. Griffie 

Nr. Rep 

PRO JUSTITIA 

Vonnis dd. 21.1.1998 

wonende te 

DE REC HTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN HET ARRONDISSEMENT 
KORTRIJK, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, KAMER MET REN 
RECHTER, RECHTSPREKENDE lN CORRECTIONELE ZAKEN 

Gezien de processtukken en namelijk de dagvaarding betekend bij exploot van 
gerechtsdeurwaarder met standplaats te dd . 

. I 
i 9.4.1996 en gerechtsdeurwaarder met standplaats te 

/ dd 14.4.1997 

In de zaak van : 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

tegen : 

·, geboren te 
thans te 

:, met zetel te 

op , vrachtwagenbestuurder, 

ter zitting vertegenwoordigd door Meester , advokaat te 

Ten einde terecht te staan ter zake van : 

Te . in de periode van 19.12.1991 tot 22.1.1997 

de eerste 

Al in de periode van 19.12.1991 tot 7.5.1994 : bij inbreuk op de artikelen 1,3,25 en 26 van het 
dekreet van 2.7.1981 betreffende het beheer van afval.stoffen, zonder vergunning een inrichting 
waarin afvalstoffen worden verwijderd te hebben ingericht, uitgebreid, in werking gehad , ver
plaatst, gewijzigd of verbouwd, hetzij de in zulke inrichting gebruikte werkwijze te hebben ver
anderd, de feiten thans strafbaar gesteld zijnde door artikelen 2, 14 en 56 van het dekreet van 
2.7.1981, zoals gewijzigd bij dekreet van 20.4.19_94 en de artikelen 2,3,4,39§1(1)§2 en 46 van 
het dekreet 28.6.1985 betreffende de milieuvergunning 

en sedert 7.5.1994 tot 22.1.1997 te kwalificeren als volgt : 
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bij inbreuk op de artikelen 2, 14 en 56(1) van het dekreet van 2.7.1981 betreffende de voorkoming en 
het beheer van afvalstoffen zoals gewijzigd bij dekreet van 20.4.1994 en de artikelen 2,3,4,39§1{1) en 
§2 en 46 van het dekreet van 28.6.1985 betreffende de milieuvergunning zonder vergunning een inrich
ting waarin afvalstoffen worden verwijderd, te hebben ingericht, opgericht, uitgebreid, in werking gehad, 
verplaatst, gewijzigd of verbouwd, hetzij in zulke inrichting gebruikte werkwijze te hebben veranderd, ter
zake een opslag voor autowrakken en afgedankte autobanden te hebben gehouden. 

B. Bij inbreuk op de artikelen 44 en 64 van de wet van 29/3/1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en de stedebouw, gewijzigd bij de wetten van 22.4.1970 en 22.12.1970, door het uitvoeren van 
werken, het in stand houden ervan, door het verkavelen van grondeigendom of hoe dan ook, meer bepaald 
gebouwd te hebben, een grond gebruikt te hebben voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, 
.afgebroken, herbouwd te hebben, een bestaande woning verbouwd te hebben, met uitzondering van in
standhoudings- of verbouwingswerken, namelijk om zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen een opslagruimte voor gebruikte voertuigen 
of voor schroot te hebben aangelegd en in stand te hebben gehouden op de percelen gelegen te 

, aan de en de kadastraal gekend onder de 

C. Bij inbreuk op de artikelen 2,3,4§1,20,39§1 (1) §2 en 46 van het dekreet van 28.6.1985 betreffende 
de milieuvergunning en de artikelen 1,5 § 1 en 80 en bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse Executieve 
van 6.2.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zonder 
voorafgaande en schriftelijke vergunning van de Overheid die krachtens artikel 9 van voormeld dekreet 
betreffende de milieuvergunning bevoegd is daarover te beslissen, een vergunningsplichtige inrichting 
te hebben geëxploiteerd, bestaande uit de opslag van voertuigwrakken en autobanden, opslag van ma
zout en afvalolie; een werkplaats voor het herstelllen van motorvoertuigen waarbij o.m. volgende rubrie
ken toepasselijk zijn : 

-Afvalstoffen: inrichtinen voor de verwerking van afvalstoffen overeenkomstig het dekreet van 2.7.1981 
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten : Opslag en nuttige 
toepassing van afvalstoffen - Opslag en mechanische behandling van d/ voertuigwrakken met ·een opslag
capaciteit van meer dan 20 wrakken of 10 ton tot en met 100 wrakken of 100 ton { rubriek 2.2.2.d.2) 

- Werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen ( met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) 
andere dan bedoeld in rubriek 15.3 ( rubriek 15.2) 

- Gevaarlijke stoffen : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 C, maar 
dat 100 C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhouds
vermogen van 100 m tot en met 20.000 1 voor andere dan sub al bedoelde inrichtingen ( rubriek 17.3.6. 1.b) 

- opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 10,0 C, met uitzondering van deze 
bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 2001 tot en met 50.000 m ( rubriek 17.3.7.1) 

-Rubber ( rubber en andere elastomeren ) -Opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen 
met een capaciteit van meer dan 10 ton in een totaal of van meer dan 100 ton in open lucht, met uitzonde
ring van deze bedoeld onder rubriek 48 ( rubriek 36.4) 
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de tweede 
gedagvaard om zich met de eerste burgerlijk verantwoordelijk te horen verklaren tot de gerechtskosten 
uit hoofde van de telastelegging C, ingevolge artikel 40 van het dekreet van 28.6.1985 met betrekking 
tot de milieuvergunning die zullen uitgesproken worden ten laste van de verdachte, zijn/haar bestuurder 
beheerder, orgaan, aangestelde of lasthebben die het misdrijf heeft begaan in de uitoefening van het 
ambt waarmee hij belast was 
en 
gedagvaard om zich met de eerste burgerlijk verantwoordelijk te horen verklaren tot de gerechtskosten 
uit hoofde van de telastelegging A, ingevolge artikel 60 van het dekreet van 2 juli 1981 ( zoals gewijzigd bij de 
kreet van 20.4.1994 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, die zullen uitgesproken worden 
ten laste van de verdachte, zijn/haar bestuurder,beheerder, orgaan, aangestelde of lasthebben die het misdrijf 
heeft begaan in de uitoefening van het ambt waarmee hij belast was 

Dagnummer 3291 Overgeschreven te 
frank. 

Gehoord de uiteenzetting der zaak door 

Na de beklaagde ondervraagd te hebben. 

Hypotheken de 14 april 1997 boek n kosten 

substituut-procureur des Konings. 

Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door Meester , advokaat te 
t die de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling vraagt, waarmee beklaagde instemt 

Gehoord het Openbaar Ministerie dat de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van 
de beklaagde bij toepassing van de strafwet en gemotiveerd negatief advies verleent wat de gevraagde 
gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling betreft. 

En na beraadslaagd te hebben, 
DE RECHTBANK. 
Gezien de artikelen: 
- 25 38 40 65 SWB 
- artikelen 1,3,25 en 26 van het dekreet van 2.7.1981 thans strafbaar gesteld zijnde door artikelen 2, 14 en 56 
van het dekreet van 2.7.1981 , zoals gewijzigd bij dekreet van 20.4.1994 en de artikelen 2,3,4,39§1 (1)§2 en 46 
van het dekreet 28.6. 1985 betreffende de milieuvergunning 
- artikelen 42 en 66 van de wet van 29/3/1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, gewijzigd bij de wetten van 22.4.1970 en 22.12.1970,en decreet van de Vlaamse Regering van 
22.10.1996 tot coördinatie van de wet van 29.3.1962 en bekrachtigd bij decreet van 4.3.1997 ( B.S. 15.3.1997) 
- artikelen 2,3,4§ 1,20,39§ 1 ( 1) §2 en 46 van het de kreet van 28.6.1985 betreffende 
de milieuvergunning en de artikelen 1,5 § 1 en 80 en bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse Executieve 
van 6.2.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 
- 1,8§ 1 Wet 29.6.64 gewijzigd door art 4 wet 10.2.1994 art 16 KB 6.10.1994 · 
- 1 Wet 5.3.1952•gewijzigd door artikel 1,2 Programmawet 24.12.1993 
- 29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen art. 3 programmawet 24.12.1993 
- 1 K.B. 23.12.1993 tot wijziging van artikel 91 K.8. 28.12.1950 houdende algemeen Reglement op de gerechts-
kosten in strafzaken 
- 182, 184, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 2 en volgende. Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 
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De Rechtbank heeft ter zitting van 21 januari 1998 de debatten heropend en beklaagde toegelaten 
kennis te nemen in telastelegging B 
van een verbetering zijnde art 44 wordt 42 en artikel 64 wordt 66 
van een aanvulling in de dagvaarding zijnde : " en decreet van de Vlaamse Regering van 22.10.1996 
tot coördinatie van de wet van 29.3.1962 en bekrachtigd bij decreet van 4.3.1997 ( B.S. 15.3.1997) 

Beklaagde heeft zich hieromtrent kunnen verdedigen. 

De Rechtbank gaat niet in op een gevraagd uitstel. Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat een zeer 
slechte toestand een hopeloze toestand zou worden , zoals hierna zal blijken. 

Doelend op situaties dagtekenend van voor 1968 of· horen zeggen " dat wijzigingen gebeurden inzake 
bestemmingen van B.P.A' sen beweerde politieke bemoeiing aangaande een mogelijke bestemming van 
een eigendom van een vraagt beklaagde uitstel om een en ander op punt te stellen. 

Onafgezien of de vraag die rijst aangaande eigendomsoverdracht van een grond van een 
nopens de wilsovereenstemming om het goed te verkopen en waarover de Rechtbank zich niet dient 
uit te spreken, stelt de Rechtbank vast dat beklaagde na 17.10.1991 op een beslissing van de bevoegde 
Minister op beroep van beklaagde tegen een beslissing van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen 
waarbij een vergunning geweigerd werd inzake uitbating voor opslag en afbraak van voertuigwrakken , 
batterijen en gebruikte voertuigbanden, geen verder verhaal heeft uitgeoefend. 

T elasteleggingen A en C 

Daar beklaagde over geen milieuvergunning beschikt, de illegaliteit handhaaft en op de inleiding van de 
zaak op 28.5.1997 aan de Rechtbank durft staande houden dat het " B.M.I. in april langs geweest was 
en dat voor deze dienst alles in orde was " als wanneer een aanvullend onderzoek uitgevoerd op 4.6.1997 
aangetoond heeft dat een tiental wrakken aanwezig waren waaronder 2 vrachtwagens, een in twee 
geplooid voertuig , samen een 700 banden alles door elkaar, schroot, verroeste wielonderdelen , kortom 
een toestand van verregaande verwaarlozing zoals blijkt uit het fotodossier 1 bovenaan 2 (beiden ) · 
3 onderaan 4 bovenaan 9 laatste 3 onderaan. Op 10 juni bleven nog een tiental wrakken op het terrein 
gestald ( aanvullend onderzoek brief BMI 16.6.1997). 

T elastelegging B 

Het artikel 44 thans 42,5 sanctioneert het aanleggen van een opslagruimte voor gebruikte voertuigen 
of schroot zonder de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke vergunning van het College van Burgemeester 
en Schepenen. 

De Bestendige Deputatie heeft het beroep ingesteld door beklaagde tegen het besluit van het College 
van Burgemeester en Schepenen van houdende weigering van een vergunning voor het 
aanleggen van een opslagplaats voor gebruikte voertuigen ongegrond verklaard ( 2.8.90) 
Deze beslissingen hadden betrekking op het terrein te en 
zoals door het Openbaar Ministerie nagegaan in notitie en opgenomen in de dagvaarding. 

1 ' 
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De gemachtigde Ambtenaar vordert het herstel in de voorgaande staat hetgeen inhoudt het verwijderen 
van alle opgeslagen autowrakken, banden en allerhande materialen en het terugbrengen van het terrein 
in zijn oorspronkelijke staat ( brief dd 27.1.1997) . Bijkomend werd een dwangsom van 3000 frank per 
dag gevorderd voor het geval de overtreder aan zijn veroordeling geen gevolg zou geven. 

Het College van Burgemeester en Schepenen van 1 stelde dezelfde herstelmaatregel op 23.12.1996. 

Het hoeft geen betoog dat beklaagde in de volstrekte illegaliteit verkeert, dat hij vruchteloos laat uit-
schijnen dat hij slachtoffer is van vermeende politieke onwil . Beklaagde vergeet dat ingevolge de ministeriele 
beslissing van 1991 hij in de volstrekte illegaliteit verkeert. 

Gezien het stapelen van materialen niet in overeenstemming is met de voorziening in het gewestplan in het 
agrarisch gebied en dat dé illegale toestand milieuverontreiniging zou kunnen verwezenlijken, beveelt 
de Rechtbank de plaats in de vorige staat te herstellen door verwijderen van alle opgeslagen autowrakken, 
banden en materialen binnen de drie maanden nadat huidig vonnis kracht van gewijsde heeft bekomen. 
Voor het geval dat dit niet gebeurt, bepaalt de Rechtbank de dwangsom op 2.000 frank per dag. 

De feiten voorwerp van de telasteleggingen A,B zoals weerhouden en C zijn bewezen en werden overigens niet 
betwist. 
Er is eenheid van strafbare gedraging voorhanden tussen de weerhouden feiten, zodat overeenkomstig artikel 
65 Sw. slechts één straf dient opgelegd te worden, de zwaarste, deze bepaald sub A en C. 

De Rechtbank gaat niet in op de door beklaagde gevraagde gunst van de opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling gezien de lange duur der feiten. 

Voor de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de duur van de gepleegde inbreuken en het feit dat 
beklaagde dient gewezen te worden op de illegaliteit die hij bewerkstelligt en het misbruik dat hij maakt 
van het geduld van de overheid zodat een hoofdgevangenisstraf met uitstel en een voelbare geldboete 
een passende bestraffing zal uitmaken. 

Beklaagde verkeert in de wettelijke voorwaarden voor uitstel, gezien hij nog geen veroordeling heeft ondergaan 
tot een criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, de op te leggen straf niet meer 
dan vi~ jaar hoofdgevangenisstràf bedraagt en de uitgesproken straf een voldoende waarschuwing zal zijn om 
het plegen van andere wanbedrijven te voorkomen. 

Om deze redenen, 
De Rechtbank, 
wijzende op tegenspraak, 

Veroordeelt 
en C tesamen 

voor de feiten voorwerp van de telasteleggingen A, B zoals weerhouden 

lot een hoofdgevangenisstraf van drie maanden en 
een geldboete van tweehonde,rd vijftig frank, 
te verhogen met 1990 deciemen, 
hetzij vijftigduizend frank of een 
vervangende gevangenisstraf van vijfentwintig dagen. 

! .' 
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· Beveelt dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande veroordeling, 
wat de hoofdgevangenisstraf van drie maanden betreft, zaf uitgesteld worden voor de duur van DRIE JAAR, mits 
betrokkene gedurende de proeftijd geen veroordeling tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van 
meer dan twee maanden, zonder uitstel, oploopt. 

Veroordeelt verder de veroordeelde tot de gerechtskosten begroot in al op 2.165 frank. 
Zegt dat burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de kosten opgelopen door 

, en dit in solidum. 

Verwijst hem tot het betalen van een som van duizend frank ingevolge artikel 1 K.B. 23.12.1993 tot wijziging 
van art. 91 K.B. 28.12.1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht hem overeenkomstig artikel 29 van de Wet van 01 .08.1985 houdende fiscale en andère bepalingen, M 
eenmaal een bijdrage van tien frank te verhogen met 1990 deciemen, hetzij tweeduizend frank te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
overeenkomstig art. 1, 2 en 3 Programmawet van 24.12.1993. 

Op vordering van de gemachtigde ambtenaar, beveelt de rechtbank het herstel van de plaats in de 
vorige staat , namelijk verwijdering van alle opgeslagen autowrakken, banden en materialen en het te
rugbrengen van het terrein in zijn oorspronkelijke staat, zulks binnen een termijn van drie maanden na 
het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis 

Voor het geval dat de plaats niet in de vorige staat wordt hersteld binnen de termijn door de rechtbank 
bepaald, beveelt de rechtbank dat de gemachtigde ambtenaar van ambtswege in de uitvoering ervan 
kan voorzien en dit op kosten van veroordeelden. 

En op vordering van de gemachtigde ambtenaar, 
Voor het geval dat de plaats niet in de vorige staat wordt hersteld binnen de termijn door de rechtbank 
bepaald, bepaalt de dwangsom op 2.000 frank per dag. 

Aldus gevonnist en uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare terechtzitting van de 
TWAALFDE KAMER op heden eenentwintig januari negentienhonderd achtennegentig. 

Aanwezig: Ondervoorzitter, alleenzetelend Rechter 
1, Substituut-Procureur des Konings 

:, beambte op arbeidsovereenkomst ter Griffie van deze 
Rechtbank, Belg, meer dan 21 jaar oud, in toepassing van art 329 Ger.W. 
door de zetelende rechter toegevoegd als griffier, bij verhindering van de 
hoofdgriffier, de griffiers en de adjuncten-griffiers, na voorafgaandelijk 
in zijn handen de voorgeschreven eed • Ik zweer getrouwheid aan de 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Bel
gische Volk · te hebben afgelegd. 




