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Vtnmis nr. S.h dd. 26.09.2011 · 

Notitiènwnmt:r IE66.Ll.10809-0SJTV 

Pe Rechlbaakvan:ee;9;teAanleg:~ ];let Anmfi~ IEPER, 
provincie West-VJaanderes, er-zittmg l1011dende, wijzende.io.correc:tioneJe .zaken. negende 
kamer met !éll recbter, heeft be!t wlgende w1mänzilgespm• ;-

In de 7,llkve:rvo)gd door het Openbaar M°m~
waarbij zich heel im>egd·ak élSutótheatel:: 

p_. Gmmre1Uk S!cdnbomrkwKJtr InSPrGfflir mm: cfc.Pmylnçf;; W,:,,t-YJaaodn:m 
met.~te:_8000-Bmgge.. Werldmismaat 9;-. 

- eiser in ;herstel, hebbende,as raadsman Mtr. • advocaat·te 

-TEG~-

1. • ammemer; 
geboren te :op 't won••~ 

2. .. bediende.. 
geboren te :op 
wonendet.e 

3.. 1 

met maatschappelijke.zetel te 

- ---- , - , , 
met maaTSdlappelijke .zet.el t.e 

Yni'MkDPi 

De..,, 4c tred• @.cfcrde.g de vfetde ; 

hJdc-perlgdc-yan 27-IPJ')SUS 2004 tot 12gtembçr20061 

Met oveattedJa. Yin de artfkelea· 3, 4, 19. 99§15°, 146. 149, 160 van het.decreet -~udende de 
«P.!.,lsillfle • ·è!e·nmelijlce ordeziing dd. 18:mt 1999 door het uitvoeren· Yàn wemá, het 
Jostandboudm emm, ·door la :verkawlen wn grondeigendommen. of boe dan ook, inbreuk 
pn:,aJrt te hebben op de voomchriften van de mûrleJljie sttuc:tum-- en :uitvoeriogsplanoen en · 
verwdeningen,. op de :bepalingen van de titels D en m of op elft ~ -de vero~deoiopn , 
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. . . . . . .. 

iQ de periode van 21 ·gmtus 2Q04 tot 9-rnaan ·?,006 ; 

Bij inbreuk op·de.artikelen2, 3, 4§1, 4§2,.39§1.1° eo 39§2 van het decreet van 28 juni 1985 
-~ de mfi.ieu.vergumüng, zonder voorafpande en schriftel~jke vergunning van de 
bevoegde owrheid een ·als hinderlijk ingedeelde mrlcbtlng die behoon tot de eerste of de: 
tweede k1asse te ~ geêxploileetd of·~ ~f ~ader daarvan womf melding te 
hebl:Jen gedaan, een fmichtiDg· dJè ·behoort tot de derde klasse te hebbè.D gqloiteerd of 
~ met ~ die op· ~ afflibetitche lijst van de ·aJs hinderlijk beschouwde 
inrichtingen tot vaststelJing, overeenkomstig het bedoeld!dn artikel 3 van het decreet van 28 
jwil. 1985 ~ffende. de. mrue..vergmmmg,. ·vermeld staan· onder de ~jke 
rubrieknumm~ name1iJk de opslag m mecbaniscM beliändeJing van interne afiaktoff'en 
met een~ van maximaal 1000 m' (klme 2-~ 2.2.2.a.l yan vtarem ! 
bijlage). 

in de mcJe DD ·2.7 IJJPPSW5 DH tot 12 Wernbct 2006 ; 

·Bij inbreuk op-de artikeleil 2, 3, 12~ 20, 37, 56 en· 59 van het decreetwn de Vlaamse. Raad 
van 2 juli 1981 bett&1fende: de voorkoming. en het ~ van afvalstoft"eD, 
J>edriifi:afyajSpf'Fep te.hebben verwijderd ofnilttig toegepaçt.andas dan: 

1. BiDDen de onderneming waarin ·de afvilstoffen zijn ontstaan, en dit in 
oveieeo.cremming met de milieuvea.gumiing bedoeld in· ~ 14. of met de andere • 
toepasselijke weiteJijke, --of mglementafre voorscbrlfteli. . 

. 2. Door afgifte aan ·een oanmrlijke persoon of~ die-~ houder is. van een 
vetpmUng voor de verwijdering of nuttige· toepmfng van deze afvalstoffen, als 
bedoeld in artikel 14, §1 of §6, ofw~ beeft UI) d.e meJ~lièlil als bedoeld ·hr 
attjkel 14§6, hetzU. houder is van een erkeJmtng als bedoeld -in artikel 14§2. 

3. AJ,·secundaire pondstofl'en, c,yereenkoimtlg 81'.tikel ll. · 
4. Door afiifte -aan een, in -een -ander gewest of land :gevestigde -aatUUdijke persoon of 

rechtspmooil die. ovèreeniomstig ·de daar·gèldende-w.etgevlng de a1valstoffeo:. 
a. DJag · verwijderen wor zover er geen merkelijk dichterbij. gelegen. vagunde 

verwtjdednginrl is-die· deze :afvalstoffen op .een veraatwoorde wijze kan 
verwijderen; of 

b. -nuttig mag.toepassen 

~'k :: een opSlag:van steenpuin en sloopafval, evaws aarde- en :betonstukken en de· 
opslag van uitgebroken as&lt. 

. : .. ' 
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Vonnis nr. Sla dd. 26.09-2911 

GeZ:{en de vonnissen van deze. rechtbank en. kamer dd .. Z3 april 2007 en ·23 )Jfi 2O08~ 

Gezien :het arrest van het .Hof va, Beroep te. Gent dd. 25 februari 2OÏ o. 

Gezien de nieuwe dagvaarding betekend aan de.beklaagden. 

Gehoord Mar. ·• die verschij,t loco Mtr. , belden advocaat 
te . , die verklaart dat de. herstelvordering namens eiser 
In herstel ~er. voorwerp is geworden. 

Gehoord de h.eer· • substituut-proaJreur- des. Konings, ·in zijn· 
·samenvatm,g en COl'.'('Jusie in de Nedertandse taal.. 

Géhoorq de eem,e. en de tweede beklaagde in hun verdediging, voorgedragen door Mtr. 
• advocaat te· 

·G~ord de derde· beklaagde in. baar verdediging. YOOf:9edragen door Mtr. 
, ~at te • die verschijnt ~o. Mtr. 

.~at.te 

Gehoord de vierde bektaagde in haar verdediging,. ·voorgedragen. door Mtr .. 
advocaat te-

·-
!;· ANTECEDENTEN: 

1.:1. Op strafgebied -werd de voortiggende.zaak.beoordeeld .bij vonnis van deze rechtbank 
en· kamer •d.d . . 23 -apn1 .2OO7'-en .zulks bij verstek ten. overstaan van eerste beklaagde en 
tweede beklaagde en op tegenspraak ten overstaan van derde· bekJaa,gde en vierde 
..bekJaagde~ Dit vonnis werd ten overstaan van derde beklaagde en vierde beklaagde· 
gedee1te6jk ·hervórmd bij arrest van het Hof van·· Beroep gewezen op 25 februari 201 o. 

1.2. lrv.niddels had ook-eeiste beklaagde verzet aangetekend tegen he_t voormeide VOl"IAÎS 

van 23 apil 2007 waarna er op verzet ten overstaan ·va,, hem een nieuw vonnis werd 
gewezen op 23 ).di. 2008. In het. bestek van die ve_rzetsproc:edure manifesteerde de GSI 
zich voor het eerst en werd diens herstelvord-,tng zoals op 13 jull 2007 (ontvangen op het 
parket op 16 Juli 2007) lastens de (toen. nog vier) beklaagden gefam.Jleerd en er .toe 
strekkende de plaats in de oorspronkelijce ~ te herstellen onder verbeurte van -een 
dwangsom lastens de verzetdoende-pa•rtij. ontvank4. v~aaro. Ten •gronde werd er 
beslist dat.alvorens. de herstelmaatregel. voor. he:t ow,ïge~ te ~n deze ~ -- ·:•: _: · .. · · 
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Vonnis .nr. Sh dd. 26.09.201.t 

voor eensluidend advies diende· voorgelegd te worden aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid. 

:tl. Nadat het voormelde arrest van het.Hof.van Beroep te GENT op ·25 februari 2010 was 
gewezen liet het openbaar ministerie ·op 14 mei 2010 de voormalige bêklaagden allen. 
opnieuw dagvaarden in afhandeling van de herstelvordering. 

11. STANDPUNTEN VAN PABILIEN: 

2..1. De zaak werd .herha.alctelijk uitgesteld teneinde de beklaagden. toe te laten tegemoet 
te komen a~ de h~lvordering. Aangezien eiser in herstel na een controlebezoek van 
20 mei 2011 (stuk 18 rechtspleglngsdossier) en na kemis. te hebben genomen van de· 
-resultaten van het recente bodemonderzoek (stuk neergelegd ter zitting van 27 juni 2011) 
zelf' de mening Js ·toegedaan dat de voormaDge beklaagden zich volledig hebben• 
geconformeerd aan de herstelvordering besluit "hij dat deze: herstelvordering zonder· 
voorwerp is geworden· (zie zittingsblad' d.d. 27 juni 2011) •. 

2.2. De oorspronkelijke beklaagden vragen qp hun beurt dat er zou vastgesteld worden 
dat de herstelvordering zonder voorwerp is geworden (zie zittinsgblad' d.d. 27 juni.2011). 

111. BEOORDELING VAN DE HERSTEL'VORQERING:_ 

3. 1. De rechtbank neemt akte van :het feit dat op heden - na contrcilebezoek en na kennis 
.te hebben genomèli van de resultaten van· hèt bodemonderzoek - noch eiser in- herstel 
noch de voormalige beklaagden betwisten dat de herstelvordering zonder: voorwerp is 
geworden. Er dient dan ook geoordeeld te worden in.die zin. 

3.2. Aangezien de oorspronkelijke beklaagden zich nog niet in regel hadden gesteld 
betrekkeliJk de herstervordering op het moment dat er op 14 mei 20,-0 opnieuw werd 
gedagvaard en. dat de huidige procêdure daartoe als drukkingsmiddel heeft. gediend, 
worden de oorspronkeiijke beklaagden.sdldair ver-Odrdeeld tot de gedingskosten. 

OM DEZE REDENEN. en gelet op de artikelen' 2. 9, tl. 12. 14. 16, 30, 31, 32. 34, 35. 3~ .. 
37. 38, 40. 41 en 42 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken;· 

••u •, .. .. ' •:. : .. ~ 
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Vo~nr. no dd. 26.09.2011 

·oe ~IW«. 

Recht.doende OP TEGENSPRAAK. 

Verkiaar:t de herstelvorderfng: zoals op 13 juU 2007 (ontvangen op .het parket .op 16 juN 
2.007). doqr de GSI laSBIS de. voormalige eerste beJ<!aagde, t)Neede beid~ derde 
beklaagde en vierde beklaagde geformuleerd en er toe str~ende de plaats '-' de 
oorspronlceJij(e toesta~ te herstehn onder ·verbe:urfe van een dwangsom, lastens de 
voonnaJig_e eerste beklaagde. tweede beklaagde. derde be~aagde -~ · ~e .beklaagde. 
zonder VOOl'W8'p. 

veroordeelt de ·voormalige eerste be~laagde, tweede bé~ derde beklaagde en 
vier®:beldaag~ ~Jdafr tot de geding_s,t<osten.~lke.begroot worden op 274,70 EUR 

Beveelt dat huidig ~nis op de .. kant van de OYergeschreven d:agvaarding of van het 
overgeschreven exploot ingesctveven: zal WORSen op de wijze bepaald in artikel -84 van de 
hypotheekwet. en bjj gebreke aan een overschrijving als bedoeld :{n het ee~ lid van 
.artlke1 6,2.·1. VÇR,O, huidig .vorml~. lngesch.reveJ'.'I dient te. WQrdan op .d& ~nt vart de 
•0\/et'.SChrijving van de titel' van verkrijging. 

~us ~•1'1n·en ut,g-,roken In openbare-~htàtting van 
MAANDAG. ZFSf~NTIG:SEPTEMBER J'WEEPUVfND EN' E1 F. 

~~lg: - de heer 
•f!l'l8Vl'OUW 
-·mevrouw 

, alleea:izetelend rechter; 
~ .. sub~~-procureur·des. Konings;, 

griffier. 
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