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In de zaak op rechtstreekse dagvaarding op verzoek van: 

met vennootschapszetel te 
ingeschreven in het KBO 
advocaat te 

woonstkeuze doende bij meester 

rechtstreeks dagende partij 

tegen: 

handelend onder de benaming 
wonende te 

; :-:/ :.\u 
rechtstreeks gedaagde partij 

Gedagvaard teneinde: 

geboren op RRN 

Er de vordering van verzoekers ontvankelijk en gegrond te horen verklaren; 

p. 2 
Vonnlsnr / 

KBO 

De heer te veroordelen op strafrechtelijk gebied voor de omschreven 

feiten en tenlasteleggingen. 

Dienvolgens op burgerrechtelijk gebied de heer te horen veroordelen tot 
het herstel van de door de rechtstreeks dagende partij en geleden schade, in de vorm van 
een herstel in natura, en schadevergoeding voor de geleden schade, hetgeen in concreto 

impliceert: 

(1) Herstel in natura: 

Wat betreft de wederrechtelijkheden op het perceel 
kadastraal bekend als 

- Herstel in de oorspronkelijke toestand van, door verwijdering - en het ongedaan maken -
van: 

o Het gewoonlijk gebruik van het perceel voor het stape len van materiaal/materieel en 
afval in open lucht 

o Het stapelen van afval op het perceel met schending van de vereisten zoals opgelegd 
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door artikel 5.2.5 VLAREMA 

Deze veroordeling op te leggen binnen de 6 maand na het vonnis en dit uitvoerbaar bij 
voorraad niettegenstaande hoger beroep of andere rechtsmiddelen; 

De niet naleving van voormeld bevel te sanctioneren met een dwangsom van 500 EUR per 
dag vertraging in de niet naleving van dit bevel, waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat de 
voormelde termijn van 6 maand enkel een aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn is 
en geenszins een dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385 bis Ger.W. 

Bijkomend de rechtstreeks dagende partij te machtigen om, bij gebreke aan uitvoering op 
vrijwillige basis, de uitvoering zelf te realiseren voor en op kosten van de rechtstreeks 
gedaagden na betekening van het vonnis en verstrijken van de voormelde termijn van 6 

maand; 

(2) Schadevergoeding 

Bijkomend en minstens ondergeschikt rechtstreeks gedaagde te veroordelen tot de betaling 
van een schadevergoeding aan de rechtstreeks dagende partij, begroot op 1 euro wat 
betreft ten laste legging A en 1 euro wat betreft ten laste legging B-C gecombineerd. 

Het vonnis, minstens op burgerlijk vlak uitvoerbaar te verklaren bij voorraad ongeacht 
rechtsmiddelen en bij uitsluiting van kantonnement. 

(3) Kosten 

De gerechtskosten lastens gedaagden te leggen, inbegrepen de kosten dezer akte en de 
rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.440 EUR. 

Voor de tenlasteleggingen: 

(A) Oprlchting(smlsdrljf) van verbouwingen van het bijgebouw (juli 2004 - ... ) 

Meer bepaald het verbouwen van een bijgebouw op het perceel 
kadastraal gekend ali 

Te van juli 2004 tot en met 30 augustus 2019 

Deze werken waren destijds strafbaar gesteld door de artikelen 99, § 1, 1 en 146, eerste lid, 
1° van het Stedenbouwdecreet 1999 en thans strafbaar gesteld door artikel 4.2.1., 1° VCRO, 
in samen lezing met artikel 6.1.1, eerste lid, 1° VCRO. 
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(B) Gewoonlijk gebruik voor de opslag van afval (minstens sinds 13 maart 2006 (datum 
luchtfoto) - heden) 

Meer bepaald het perceel gelegen aan de te gewoonlijk te 
hebben gebruikt voor de opslag van afval zonder vergunning. 

Te van 13 maart 2006 tot en met 30 augustus 2019 

Destijds strafbaar gesteld door de artikelen 99, § 1, eerste lld, 5 °, a) en 146, eerste lid, 1" 
van het Stedenbouwdecreet 1999, en thans strafbaar gesteld door artikel 4.2.1., 5° a) VCRO, 
in samenlezing met artikel 6.1.1, eerste lld, 1° VCRO en artikel 6.2.1 VCRO (sinds 
01 .03 .2018), 

(C) Onzorgvuldig beheer afvalstoffen (minstens sinds 13 maart 2006 (datum luchtfoto) -
heden) 

Te van 13 maart 2006 tot en met 30 augustus 2019 

Meer bepaald door het jarenlange gewoonlijk gebruik van de grond voor de opslag van afval 
in open lucht waarbij onder meer koelvloeistoffen en oliën uit de verschillende toestellen In 
de bodem kunnen dringen en dus niet gerecupereerd kunnen worden. 

Artikel 16.6.3 DABM: 

§1. 

Wie opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een 
vergunning, afvalstoffen achterlaat, beheert of overbrengt, wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van 100 euro tot 
500.000 euro of met een van die' straffen. 

Wie door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, In strijd met de wettelijke 
voorschriften of In strijd met een vergunning, afvalstoffen achterlaat, beheert of 
overbrengt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot drie Jaar en 
met een geldboete van 100 euro tot 350.000 euro of met een van die straffen. 

Artikel 12 Materialendecreet (voorheen artikel 12 van het Afvalstoffendecreet): 

§1. 
Het is verboden afvalstoffen achter te laten of te beheren in strijd met de 
voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan 
§ 2. 

Het is verboden materialen te gebruiken of te verbruiken in strijd met de 
voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan. 
§3. 
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De natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert, is verplicht alle 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden genomen om gevaar voor 
de gezondheid van de mens of voor het mlfieu, meer bepaald risico voor water, 
lucht, bodem, fauna en /fora, geluids- of geurhinder, schade aan natuur- en 
landschapsschoon te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
De Vlaamse Regering kan die maatregelen nader omschrijven. 

p.S 

Inzonderheid is in casu absoluut niet voldaan aan artikel 5.2.5 VLAREMA (strafbaarstelling 
sinds 1 juni 2012 - huidige versie 22 september 2014}; 

De ingezamelde afgedankte EEA worden op een milieuverantwoorde wijze 
opgeslagen, rekening houdend met de volgende technische voorschriften: 
1 ° op een ondoorlatende ondergrond van geschikte terreinen met 

opvangvoorzieningen voor lekolie en, indien nodig, olie- en vul/afscheiders,· 
2° voorzien van weerbestendige afdekking van geschikte terreinen; 

3° voor koel- en vriestoeste/len: droog en zo geplaatst dat het koe/circuit niet 
beschadigd kan worden; 

4 ° voor beeldschermen: In intacte toestand; 

5° gescheiden van gedemonteerde reserveonderdelen of herbruikbare toestellen. 

PROCEDURE 

1. De rechtstreekse dagvaarding werd betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder 
in vervanging van gerechtsdeurwaarder Tiet standplaats te 

, op 30 augustus 2019 aan de rechtstreeks gedaagde 
en bij zelfde exploot aangezegd aan het ambt van de heer procureur des 

Konings te Gent, er sprekende met substituut-procureur des Konings. 

2. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De rechtstreeks gedaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting 
van 15 oktober 2019. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 18 februari 2020, 17 
maart 2020 en 15 september 2020. 
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3. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 15 september 2020: 

- de middelen en de conclusies van de rechtstreeks dagende, 
in haar eis tegen de rechtstreeks gedaagde, vertegenwoordigd door meester 

advocaat te 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
substituut-procureur des Konings; 

eerste 

- de rechtstreeks gedaagde, in zijn middelen van verdediging, 
voorgedragen door hemzelf en bijgestaan door meester 
advocaat te 

STRAFRECHTELIJK 

Voorafgaand 

De rechtbank stelt vast dat de rechtstreeks dagende partij de incriminatieperiode onder te 
tenlastelegging A niet volledig weergeeft wat betreft de aanvangsdatum. De rechtbank 
verbetert deze incriminatieperiode naar de datum van 1 juli 2004 tot en met 30 augustus 
2019. 

Feiten 

Op basis van de stukken, het geseponeerde strafdossier en de conclusies van de partijen 
kunnen de feiten beknopt samengevat worden als volgt. 

Op 23 juni 2017 stelde de verbalisant van de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad 
vast dat op het perceel van de rechtstreeks gedaagde en 

een woongelegenheid ingericht werd als een toonzaal en een bijgebouw 
verbouwd werd zonder voorafgaande omgevingsvergunning (destijds stedenbouwkundige 
vergunning). 

Na een opsporingsonderzoek kwam vast te staan dat deze oprichtingswerken dateren van 
2004 zodat deze feiten door het openbaar ministerie geseponeerd werden wegens verjaring. 

Rechtstreeks dagende partij stelt verder dat het perceel gewoonlijk gebruikt zou worden 
voor de opslag van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) hetgeen blijkt 
uit luchtfoto's van 20061 2012 en 2018, Dit zou rechtstreeks te linken zijn aan de activiteiten 
van rechtstreeks gedaagde die (thans gepensioneerd) winkeluitbater van witgoed Is. 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent p. 7 
Oossiernr 19G002477 zlttlngszaal 3.4 Vonnlsnr / 

Beoordeling 

Tenlasteleqqinq A 

De rechtbank stelt op grond van het (eerder geseponeerde) strafdossier vast dat de feiten 
onder de tenlastelegging A verjaard zijn nu de verbouwing dateert van 2004. 

De rechtstreeks dagende partij argumenteert dat in toepassing van artikel 65 Sw de 
strafvordering voor dit misdrijf nog niet verjaard zou zijn wegens de samenhang van dit 
misdrijf met de feiten geviseerd onder de tenlasteleggingen B en C. 

De rechtbank volgt dit niet. Voor zover er al sprake zou zijn van eendaadse samenloop 
tussen de misdrijven onder de ten lastelegging A enerzijds en de tenlasteleggingen B en C 
anderzijds, hetgeen rechtstreeks dagende partij als vervolgende partij niét aantoont, dan 
nog blijven bij eendaadse samenloop de verschillende misdrijven die door één feit zijn 
opgeleverd, elk aan hun eigen verjaringstermijn onderworpen. 

De strafvordering voor deze tenlastelegging dient als vervallen te worden afgewezen wegens 
verjaring. 

Tenlasteleqqinqen B en C 

Vooraleer de bespreking aan te vatten, komt het passend voor de volgende belangrijke 
principes in het Belgisch strafrecht in herinnering te brengen: (1) een beklaagde/ 
rechtstreeks gedaagde hoeft zijn onschuld niet te bewijzen; men is onschuldig tot het 
tegendeel is bewezen; (2) de minste redelijke twijfel omtrent de schuld van de 
beklaagde/rechtstreeks gedaagde moet hem ten goede komen. 

De rechtbank weet zich geconfronteerd met de loutere eenzijdige beweringen van de 
rechtstreeks dagende partij die stelt dat de rechtstreeks gedaagde partij reeds minstens 
sinds 13 maart 2006 zijn terrein gewoonlijk zou gebruiken voor de opslag van afval en zich 
sedertd ien tevens schuldig zou maken aan een onzorgvuldig beheer van deze afvalstoffen 
op hetzelfde terrein . 

De rechtstreeks gedaagde partij heeft deze tenlasteleggingen betwist tijdens de 
behandeling van de zaak op de terechtzitting van 15 september 2020. 

De rechtbank stelt vast dat er geen objectieve elementen zijn die de eenzijdige stelling van 
de rechtstreeks dagende partij ondersteunen. Het is maar ten zeerste de vraag waarom de 
rechtstreeks dagende partij nooit een klacht heeft neergelegd hetzij bij de politie hetzij bij 
de bevoegde milieudienst van de stad indien deze illegale opslag van afval reeds 
jarenlang aan de gang zou zijn. Er werden geen processen-verbaal opgesteld . Het openbaar 
ministerie heeft geen strafdossier. Geen van de partijen werd verhoord. 

De rechtbank dient derhalve na te gaan of er andere gegevens aanwezig zijn in het dossier 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent p.8 
Dosslernr 19G002477 zittingszaal 3.4 Vonnlsnr / 

die de ene bewering (want van verklaringen door partijen is geen sprake) boven elke twijfel 
verheven geloofwaardiger maakt dan de andere. 

Uit het bekijken van de luchtfoto's kan alvast niets nuttig op objectieve wijze worden 
vastgesteld. Er kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat "de witte voorwerpen(?)" op 
het perceel AEEA betreffen of iets anders. Nog minder wordt daarmee duidelijk gemaakt 
hoe lang deze onbekende voorwerpen daar staan, en wie daarvoor strafrechtelijk 
verantwoordelijk is. De luchtfoto's betreffen een momentopname. Er zijn verder geen 
gegevens die de verklaring van de rechtstreeks dagende partij ondersteunen. 

Er zijn dan ook manifest geen elementen die in rechte volstaan om de tenlasteleggingen B 
en C in hoofde van de rechtstreeks gedaagde bewezen te verklaren. 

Een strafrechtelijke veroordeling vereist duidelijke strafbare feiten en een toewijsbare 
schuld. 

Dit is In onderhavige zaak geenszins het geval. De rechtstreeks dagende partij faalt in de 
strafrechtelijke bewijslast die op haar rust. 

De telastleggingen B en C zijn niet bewezen. 

De strafrechtelijke procedure werd ten onrechte gebruikt om jarenlange burgerrechtelijke 
geschillen ingevolge een burenruzie kracht bij te zetten. 

BURGERRECHTELIJK 

De vordering tot herstel In natura en de vordering tot schadevergoeding en kosten 

Gelet op het verval van de strafvordering voor de tenlastelegging A, zoals verbeterd, 
enerzijds en de vrijspraak voor de tenlasteleggingen B en C anderzijds, is deze rechtbank niet 
bevoegd om te oordelen over de vorderingen van de rechtstreeks dagende partij. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 21 V.T. Sv.; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 191, 194 Wetboek van Strafvordering; 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

VOORAFGAAND 

Verbetert de dagvaarding als volgt: 

"(A) Oprichting(smisdrijf) van verbouwingen van het bijgebouw (juli 2004 - ... ) 

Meer bepaald het verbouwen van een bijgebouw op het perceel 
kadastraal gekend als 

Te van l juli 2004 tot en met 30 augustus 2019 

p.9 
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te 

Deze werken waren destijds strafbaar gesteld door de artikelen 99, § 1, 1 en 146, eerste lid, 
1" van het Stedenbouwdecreet 1999 en thans strafbaar gesteld door artikel 4.2.1., 1° VCRO, 
in samenlezlng met artikel 6.1.1, eerste lid, 1° VCRO." 

STRAFRECHTELIJK 

Stelt vast dat de strafvordering ten aanzien van de rechtstreeks gedaagde voor de feiten, 
voorwerp van de tenlastelegging A, zoals verbeterd, vervallen Is Ingevolge verjaring. 

Spreekt de rechtstreeks gedaagde vrij voor de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen B 
en C. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart zich niet bevoegd te statueren over de vorderingen van de rechtstreeks dagende 
partij gelet op het verval van de strafvordering voor de tenlastelegging A, zoals verbeterd, 
en de vrijspraak van de rechtstreeks gedaagde voor de tenlasteleggingen B en C. 

Laat de gebeurlijke kosten gevallen aan de zijde van de rechtstreeks dagende partij ten 
haren laste. 
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 20 oktober 2020 

waarbij de voorschriften vervat in artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 
substituut~procureur des Konings 

griffier. 

p. 10 




