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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

, geboren te . op. wonende te· 

beklaagd van: 

A. 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 
hetzij na verval, vernietiging of het 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) van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ( het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van 
een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, 
materieel of afval), te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

op de percelen gelegen te · , kadastraal gekend als 
:, eigendom van 1 

te 1 op 

meer bepaald 

, geboren 
wonende te· 

het terrein gewoonlijk te hebben gebruikt voor de opslag van o.m. meubilair, isolatiemateriaal, 
houten en plastieken kratten, een ladder, blikken, houten rolluiken, deuren, laden, een wagentje, 
hekken, garagepoorten, grof huisvuil, vuilniszakken met afval, mazouttanks, koelkasten, steenpuin 
en metaalafval 

Te· · in de periode van 23.02.2012 tot en met 22.09.2016 (st. 5, 71) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

B. 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning afvalstoffen te 
hebben achtergelaten, behe�rd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met artikel 12 van het Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en 
het beheer van afvalstoffen, 

nagelaten te hebben een grote hoeveelheid afvalstoffen, o.m. grof huisvuil, vuilniszakken met 
afval, steenpuin en metaalafval, te verwijderen 

Te . in de periode van 23.02.2012 tot 01.06.2012 (st. 5, 71) 

.deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§ 1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
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c. 
' 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of met een vergunning, afvalstoffen zijnde elke 
stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende 
het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, 

nagelaten te hebben een grote hoeveelheid afvalstoffen, o.m. grof huisvuil, vuilniszakken met 
afval, steenpuin en metaalafval, te verwijderen 

Te' ! in de periode van 01.06.2012 tot en met 22.09.2016 (st. 5, 71) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

Wat betreft tenla!)teleggingen B en C tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 
van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te 
horen veroordelen tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten 
afvalstoffen binnen een door de rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een 
dwangsom van€ 100 per dag bij niet naleving van deze veroordeling. 

PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 29 december 2017 overgeschreven op het hypotheekkantoor te 
Oudenaarde. Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het 
voorwerp is van de telastleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven 
door de wetgeving inzake .hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven i� het gemeentelijk vergunningenregister. 

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

De beklaagde werd· gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtz.itting van 20 
februari ·201 a. 
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2. De rechtbank nam kennis van de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
1, substituut-procureur des Konings. 

De beklaagde liet verstek gaan. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

3. Op 23 februari 2012 stelde de stedenbouwkundige ambtenaar van Herzele een vast dat de 
beklaagde op zijn eigendom afval �psloeg. 

Op 22 mei 2012 stelde de politie een proces-verbaal op wegens het stapelen van allerlei 
materiaal, materieel en afval zonder de nodige stedenbouwkundige vergunning. 

Op 30 mei 2012 verklaarde beklaagde: 'Er ligt inderdaad een hele hoop afval op mijn 

eigendom gelegen te . . Het probleem is dat er veel mensen zijn die 

hun houtafval bij mij komen afleveren, gewenst en ook ongewenst. Door tijdsgebrek heb ik dit 
nog niet kunnen verwerken. Ik ben veranderd van werkgever en weet nog n;et wanneer ik 

verlof kan krijgen. Ik verbind me er wel toe om dit uiterlijk deze zomer (eind augustus 2012) op 

te kuisen of toch tenminste 80% ervan. Foto 11 in het dossier is eigendom van mijn buurman." 

Op 13 september 2012 stelde de stedenbouwkundig ambtenaar vast dat er nog steeds grote 
hoeveelheden hout, metaal, afval en steenpuin lagen. 

Op 18 januari 2013 stelde_ de politie opnieuw vast dat er niets veranderd was. De beklaagde 
werd nogmaals aangemaand. 

· 

Op 22 februari 2013 lag het overgrote deel van het afval er nog steeds. 

Op 26 september 2013 blijkt de situatie nog steeds ongewijzigd . 

.....__._ ____ J 
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Op 22 september 2016 verklaarde de beklaagde: '"Ik neem kennis van de reden van dit 
verhoor en wens volgende te verklaren. Het klopt dat er nog steeds materiaal ligt op

' 
mijn 

eigendom, maar het zo dat er verschillende zaken bij zijn gegooid. Hiervan werd reeds proces

verbaal opgemaakt dqor jullie diensten. Ik ga zo snel mogelijk alles laten weghalen. Ik heb 

geen idee wanneer dit zal kunnen gebeuren. In oktober ben ik nog een week thuis en ga dit zo 

veel mogelijk proberen opruimen. Ik heb hier verder niks meer aan toe te voegen.' 

Op 13 april 2017 bleek de situatie nog steeds ongewijzigd. 

Beoordeling 

4. De processen-verbaal en de foto's van de verbalisant spreken voor zich. 

De telastleggingen zijn bewezen. 

Straf 

5. De bewezen verklaarde feiten zijn de uitvoering van een zelfde strafbaar opzet zodat voor ze 
samen slechts 1 straf moet worden opgelegd, de zwaarste. 

6. Krachtens artikel .6.1.1. VCRO kunnen de feiten onder A worden, bestraft met een 
gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro of met 
één van die straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon, en, ingevolge art. 7bis en 
41bis §1 Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van een 
rechtspersoon. 

Krachtens artikel 16.6.3. §1 DABM kunnen de feiten onder B en C worden bestraft met een 
gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en met een geldboete van 100 euro tot 500.000 euro 
of met één van die straffen. 

7. De beklaagde sloeg onvergund en op een onverantwoorde manier, langdurig allerlei 
materiaal en afval. 

De illegale opsiag van afv�I. zelfs
. 
op eigen terrein, schaadt de leefbaarheid van de omgeving 

en is asociaal ten aanzi�n v�n de gemeenschap die grote inspanningen moet doen voor het 
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voeren van een degelijk afvalverwijderingsbeleid. Het is ook asociaal ten aanzien van andere 
burgers die wel inspanningen doen om hun afval legaal te �erwijderen en aldus bijdragèn tot 
het leefbaar houden van de omgeving. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming van 
het leefmilieu ernstig genomen moet worden en dat de beklaagde zich niet ongestraft boven 
de wet kan stellen. 

De straf moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden of 
aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 
gemeenschap een grote kost. 

De beklaagde heeft een blanco strafregister. 

De beklaagde trekt zich niets aan van de klachten en tussenkomsten van de politie. 

De hierna bepaalde geldboete komt tegemoet aan het beoogde preventieve en repressieve 
doel. 

VERWIJDERING AFVAL 

8. Het openbaar ministerie vorderde eveneens het herstel en een onmiddellijk uitvoerbaar 
bevel tot verwijdering van het afval onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag 
dat dit bevel niet wordt nageleefd. 

Krachtens àrt. 16.6:4. DABM wordt wie afval achterlaat in strijd met de decretale bepalingen 
door d.e strafrechter veroordeeld tot het inzamelen, vervoeren en verwerken ervan binnen een 
vastgestelde termijn. De veroordeelde kan worden verplicht tot terugbetaling van de kosten 
aan de gemeente, OVAM of het Vlaamse Gewest.· 

Een bevel tot verwijdering van het afval is nog steeds noodzakelijk. 

9. Uit het strafdossier blijkt de onwil van de beklaagde om zich onmiddellijk in regel te stellen 
en over te gaan tot het volledig verwijderen van het afval. 
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Het bedrag van de dwangsom kan door de rechter bepaald worden, zelfs zonder een specifiek 
gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. Het volstaat dat een dwangsom 
gevorderd werd .. 

Het openbaar ministerie heeft er belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het 
verwijderen nakomt, gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. 

Tenslotte is het de beklaagde die veroordeeld worden om het afval te verwijderen. De 
gemeenschap heeft er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 

Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel. 

10. Om verdere omgevingsschade te voorkomen wordt het vonnis wat het bevel tot 
verwijdering van het afval betreft u.itvoerbaar bij voorraad verklaard. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

11. Op 4 maart 2013 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel door 
het verwijderen van het materiaal, materieel en afval naar een erkende stortplaats en de 
sanering van het terrein. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert het herstel te doen uitvoeren binnen de 6 
maanden en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

De H?ge Raad voor het Handhavingsbeleid gaf op 17 januari 2013 een positief advies. 

12. De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk 
onredelijk. 

Het herstel is nog steeds noodzakelijk ter vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening. 

13. Gelet op de omvang van de werken en de lange tijd die de beklaagde reeds had om te 
herstellen is een termijn·v.àn 3 maanden voldoende als hersteltermijn. . . . 
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14. Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen 
herstel is eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden 

'
zelfs 

zonder een specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. 

Het volstaat 
.
dat een dwangsom gevorderd wordt. 

Een dwangsom van 50 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over te 

gaan tot het herstel. 

Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het herstel 
nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en de 
lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. 

Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 

Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel. 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

15. De beklaagde moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

16. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf. 

· 

17. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de· juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

----· ---- --
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18. De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken b�talen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van , 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro. 

BURGERRECHTELIJK 

19. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 
(VTSv) moet de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 41 van de wet van 15juni 1935, 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 44, 65, 100 van het Strafwetboek, alsmede alle artikelen vermeld in 
de dagvaarding; 
1.8 Wet 29.6.1964; 
4 V.T.162.163.179.1�2.184.186.189.190.194.203 § 3 Wetboek strafvordering alsook de 
overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis ; 

de rechtbank, recht doende bij verstek 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt 1 1 1 : voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A, B en C samen tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd 
met 50 opdeciemen tot 6.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden . 

. '• 
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VERWIJDERING AFVAL 

Beveelt overeenkomstig artikel 16.6.4. DABM de verwijdering van alle afvalstoffen binnen 
de 3 maanden vanaf dit vonnis. 

Veroordeelt l � tot het betalen aan het openbaar ministerie van een 
dwangsom van 50 euro per dag dat dit bevel niet wordt nageleefd. 

Verklaart het vonnis wat betreft het bevel tot verwijdering van het afval uitvoerbaar bij voorraad 
niettegenstaande iedere voorziening. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op de 
percelen gelegen te , kadastraal gekend als 
1 .. _. . : en . , door het verwijderen van het materiaal, materieel en afval naar een 
erkende stortplaats en de sanering van het terrein, en dit onder verbeurte van een dwangsom 
van 50 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel lastens 1 

: ten voordele van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 3 maanden vanaf heden. 

Zegt voor recht dat de ·gewestelijk stedenbquwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen 
voormelde termijn, ambtshalve in de uitv�ering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig 
artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelden. 

Verklaart het vonnis wat b:etreft de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande 
iedere voorziening. 

· 
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BWDRAGENenKOSTEN 

Veroordeelt ! : tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders van _25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de gerechtskosten, wat de openbare partij betreft tot op 
heden in het geheel begroot op 270,86 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de 0 twaalfde kamer van de 
correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 27 maart 2018, be�taande 
uit . '• rechter en ; ,  griffier, in aanwezigheid van substituut
procureur des Konings 




