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Rechtbank van eerste aanleg WEST-VLAANDEREN- afdeling Brugge - Notitienummer 

1. In de zaak met notitienummer 

MINISTERIE, 

, wonende te 

in persoon verschijnende 

- p. 2 

van HET OPENBAAR 

geboren te op 

om: 

Te in de periode van 01.06.2015 tot en met 13.04.2016 

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 . 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 voor het opslaan van gebruikte en afgedankte voertuigen, twee 

containers, een hoeveelheid van ongeveer 1200 autobanden en gedemonteerde of 

afgedankte auto-onderdelen, te hebben uitgevoerd. 

B. In de periode van 01.06.2015 tot en met 13.04.2016 

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 ° 

b ( het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van 

voertuigen, wagens of aanhangwagens), namelijk het gewoonlijk gebruiken voor het 

parkeren van gebruikte en afgedankte voertuigen en wagens te hebben uitgevoerd. 

Op de percelen aldaar gelegen te 

nummers: 

gekadastreerd als met de volgende 

te 

met een oppervlakte van , eigendom van KBO nr. 

, ingevolge akte van aankoop verleden op voor notaris 

tegen: 

Beklaagd 
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meteen oppervlakte van 

, met een oppervlakte van 

met een oppervlakte van 

met een oppervlakte van 

met een oppervlakte van alle 5 de percelen eigendom van 

- p. 3 

KBO nr. . ingevolge een akte van kapitaalsverhoging verleden op 

te 

door notaris te 

met een oppervlakte van , eigendom van KBO nr. 
door notaris , ingevolge akte van aankoop verleden op 

ll. In de zaak met notitienummer 
MINISTERIE, 

van HET OPEN BAAR 

Bij wie zich voegden als burgerlijke partijen ter zitting van 20 
september 2017 : 

1. 

2. 

KBO 

vertegenwoordigd door Mter. 
, advocaat te 

gevestigd te 

loco Mter. 

met zetel te KBO 
vertegenwoordigd door mevrouw 

in hoedanigheid van administrateur-generaal; 

vertegenwoordigd door Mter. 
, advocaat te 

. wonende te 

loco Mter. 

geboren te op 

in persoon verschijnende 

Beklaagd om: 

te 

A. van 21 september 2015 tot en met 17 mei 2017 
opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd 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 
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meer bepaald in strijd met artikelen 12 en 25 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende 

het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, nagelaten te hebben om 

bedrijfsafvalstoffen, zijnde afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, 

ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 

worden bij een besluit van de Vlaamse Regering, te hebben verwijderd of nuttig te hebben 

toegepast op de wijze zoals bepaald in artikel 25, 

1° binnen de onderneming waarin de afvalstoffen zijn ontstaan of worden behandeld, in 

overeenstemming met de milieuvergunning, vermeld in artikel 11, of met de andere 

toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire voorschriften 

2° door afgifte aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 11 houder 

is van een vergunning voor de verwijdering of nuttige toepassing van de afvalstoffen, of die 

voldaan heeft aan de meldingsplicht, of die een geregistreerde afvalstoffenhandelaar of -

makelaar is als vermeld in artikel 13 

3° door afgifte aan een in een ander gewest of land gevestigde natuurlijk persoon of 

rechtspersoon die overeenkomstig de daar geldende wetgeving de afvalstoffen: 

a) mag verwijderen als er gee_n merkelijk dichterbij gelegen, vergunde verwijderingsinrichting 

is die de afvalstoffen op een verantwoorde wijze kan verwijderen onder vergelijkbare 

voorwaarden 

b) nuttig mag toepassen 

namelijk het achterlaten van autowrakken, afgedankte voertuigen en afgedankte autobanden en 

auto onderdelen. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

B .  van tot en met 17 mei 2017 

opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 

in strijd met artikel 4 § 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en 

artikel 5 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 6 februari 1991 houdende vaststelling 

van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem 1), zonder voorafgaande en 

schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een inrichting te hebben geëxploiteerd 

vanaf 23 februari 2017 inbreuk uitmakende op artikel 5.2.1.§6, al. 1 van het Decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

de opslag en mechanische behandeling van meer dan 100 ton voertuigwrakken of afgedankte 

voertuigen, omschreven onder rubriek 2.2.2. d) 3° van bijlage 1 Vlarem 1 (vanaf 23.02.2017 bijlage 

1 van Vlarem Il) (klasse 1); 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

C. opzettelijk de op 12 maart 2012 opgelegde bestuurlijke maatregel, niet te hebben uitgevoerd of 

te hebben genegeerd, 

1. 1 2012 

in strijd met artikel 2.2., geen conform verklaarde gepaste milieuvergunningsaanvraag 

conform artikel 1 .1. beschikbaar te hebben; 

21 september 2015 

op juli 
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2. 1 2012 en 15 oktober 2012 

in strijd met artikel 2.3., geen geactualiseerde tabel bezorgd te hebben conform artikel 2.1.; 

3. 15 december 2012 

in strijd met artikel 1.2., het terrein niet ontruimd te hebben, 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 2 1° van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5. van het hoger vernoemd Decreet van 5 april 

1995, ingevoegd bij hoger vernoemd Decreet van 21 december 2007 door de rechter bij wijze van 

veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om de 

inrichting die aan de oorsprong van het milieumisdrijf ligt te exploiteren gedurende de termijnen 

door de rechter te bepalen, onder verbeurte van een dwangsom van €250 per dag bij overtreding 

van dit verbod minstens tot dat de inrichting behoorlijk zal vergund zijn. 

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 €250 per dag bij niet naleving van deze veroordeling. 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.4. al. 2 van het hoger vernoemd decreet van 5 

april 1995, zich te horen veroordelen tot terugbetaling van de kosten voor het inzamelen, vervoeren 

en verwerken van de afvalstoffen door de gemeente, door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij 

voor het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse Gewest van de afvalstoffen die zijn achtergelaten in 

strijd met in strijd met de bepalingen van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het 

duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen. 

***** 

Gelet op de dagvaardingen, aan beklaagde betekend. 

Gezien de stukken van de bundel. 

Gehoord de burgerlijke partijen in hun vordering. 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

De beklaagde werden gehoord in zijn middelen van verdediging. 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

BEOORDELING 

A. VOEGING 

op iuli 

op 
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De zaken met notitienummers (hierna genoemd Notitie 1) en 

p. 6 

(hierna genoemd Notitie Il) worden gevoegd, gelet op hun onderlinge samenhang, met het oog op 

een goede rechtsbedeling en teneinde bij één en hetzelfde vonnis te worden beoordeeld. 

B. VOORAFGAANDELIJK 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning, in werking getreden op 23 februari 2017 werd het 

Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 opgeheven en vervangen door Titel V van het Decreet 

Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid van 5 april 1995. Vlarem 1 werd eveneens opgeheven . 

Met betrekking tot tenlastelegging B in de zaak Notitie 1 werd artikel 4 § 1 van het Decreet van 28 juni 

1985 betreffende de milieuvergunning juncto artikel 2§1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 

6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams Regelement betreffende de 

milieuvergunningen (Vlarem 1) vervangen door artikel 5.2.1. §6 al.1 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid . 

De inhoud van de tenlastelegging en de strafbaarstelling werden op zich niet gewijzigd, zodat dit geen 

gevolgen heeft met betrekking tot het strafbaar karakter van de ten laste gelegde feiten. 

C. OP STRAFGEBIED 

1. De 

Beklaagde worden vervolgd in de zaak Notitie 1 om: 

in strijd met de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zonder vergunning 

een grond gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van gebruikte en afgedankte 

voertuigen, twee containers, 1200 autobanden en auto-onderdelen (tenlastelegging A); 

in strijd met de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zonder vergunning 

een grond gewoonlijk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertuigen (tenlastelegging 

B) . 

In de zaak onder Notitie Il wordt beklaagde vervolgd wegens: 

een inbreuk op artikel 12 en 25 van het materialendecreet van 23 december 2011 

bedrijfsafval niet te hebben verwijderd, namelijk het achterlaten van autowrakken, 

afgedankte voertuigen, autobanden en auto onderdelen (tenlastelegging A); 

een inbreuk op artikel 4§1 van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 en VLAREM 1 
zonder vergunning een inrichting te hebben geëxploiteerd (tenlastelegging B); 

een inbreuk op artikel 16.6.1§2,1 °  van het Decreet van 5 april 1995 (DABM) door geen gevolg 

te hebben gegeven aan op gelegde bestuurlijke maatregelen (tenlastelegging C) . 

2. Relevante feiten 

Beklaagde huurt een terrein, deel uitmaken van  een groter industrieterrein aan de 

in eigendom van Op de site baat beklaagde een 

inrichting uit waar afgedankte auto's en onderdelen daarvan worden gestald. 

• .•. ·•• ~•~e••------------------------------

tenlasteleggingen 
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Op 12 maart 2012 werd aan beklaagde een bestuurlijke maatregel opgelegd, waarbij hij de nodige 

milieuvergunningen diende aan te vragen tegen 1 juli 2012, en indien ervoor geopteerd werd geen 

vergunning aan te vragen, diende de site ontruimd te zijn tegen 15 december 2012. Alle wagens 

moesten bovendien geïnventariseerd worden. 

Op 18 februari 2014 stelt de Dienst Milieuhandhaving van de lokale politie PZ vast dat op 

de site een 65 tal voertuigen staan gestald. Tijdens vorige controles werd reeds sedert 2008 

vastgesteld dat er telkenmale wagens gestockeerd stonden. Het bedrijfsterrein wordt gehuurd en 

uitgebaat door beklaagde, die over geen enkele stedenbouwkundige vergunningen beschikt. Op 9 

april 2014 wordt een onmiddellijke staking van gebruik opgelegd aan beklaagde, welke beslissing 

werd bekrachtigd door de Inspectie RWO op 22 april 2014. Op 27 augustus 2014 wordt het 

stakingsbevel aangepast in die zin dat beklaagde wel wagens mag afvoeren maar geen nieuwe mag 

aanvoeren. Op 28 januari 2015 werd vastgesteld dat het stakingsbevel werd doorbroken. 

Uit verder onderzoek bleek dat de eigenaar van het terrein op 13 januari 2015 een 

regularisatieaanvraag had ingediend, doch dat de activiteit van beklaagde (het stockeren van 

gebruikte/afgedankte wagens en onderdelen) niet in de aanvraag was opgenomen. De 

stedenbouwkundige vergunning werd bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 

van de Stad geweigerd bij beslissing van 21 mei 2015. 

Op 21 september 2015 werd door de Milieu-Inspectie - nadat deze diensten in het verleden ook 

reeds meerdere malen inbreuken hadden geverbaliseerd - en in samenwerking met 

vastgesteld dat beklaagde nog steeds zonder enige milieuvergunning een inrichting uitbaat, waarbij 

voornamelijk auto1s en onderdelen worden gestald en dat er auto's worden ontmanteld door 

beklaagde. 

Uit het technisch verslag van opgesteld naar aanleiding van de controle op 21 september 

2015 bleek dat in totaal 302 van de aangetroffen voertuigen als afgedankte voertuigen moesten 

worden beschouwd. De voertuigen waren opgeslagen op onverharde grond en waren niet 

gedepollueerd, waardoor zij als afvalstoffen moeten worden beschouwd. Reeds bij een eerdere 

controle door de toezichthouder van 1p 16 oktober 2014 werd ook toen vastgesteld dat er 

zich 306 afgedankte voertuigen op het terrein bevonden. 

Op 25 oktober 2016 werd door de Dienst Milieuhandhaving van de lokale politie PZ 

opnieuw vastgesteld dat er zich in totaal 332 afgedankte wagens op het terrein bevonden, dat 312 

van deze voertuigen reeds moesten ontmanteld zijn door een erkend centrum voor depollutie op het 

tijdstip van de controle. 

Bij een hercontrole op 4 augustus 2017 wordt vastgesteld dat op het terrein dat beklaagde huurt een 

50-tal wagens gestald staan en dat er verspreid op het hele bedrijventerrein nog een 300-tal wagens 

staan gestald. 

Bij nieuwe controles op 28 september 2017 en 22 november 2017 werd vastgesteld dat nagenoeg 

alle afvalstoffen verwijderd waren, doch beklaagde kon niet de gevraagde informatie verschaffen 

over de afvoer van deze afvalstoffen. Tijdens een laatste ambtshalve controle door de Milieu

inspectie op 7 maart 2018 bleek echter, dat hoewel eerder vastgesteld was dat bijna alle 300 auto's 

waren afgevoerd, er opnieuw 80 auto's stonden gesteld en er aldus opnieuw aanvoer van wrakken 

was. 
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Op 17 januari 2018 werd door de lokale politie bovendien vastgesteld dat een aantal van de 

afgevoerde wagens (ongeveer 150) nu gestald stonden op een site gelegen te aan de 

3. 

Op basis van de gegevens van de strafinformatie en meer in het bijzonder (1) de vaststellingen van 

de inspecteur van de milieuinspectie -die gelden tot bewijs van het tegendeel -(2) de 

vaststellingen, gedaan door de lokale politie, (3) de foto's in het strafdossier en (4) de vaststellingen 

gedaan door de toezichthouder van (5) de verklaringen van de bestuurder van 

en (6) tenslotte de verklaringen van beklaagde zelf, komen de tenlasteleggingen A en B van de 

zaak gekend als Notitie 1 en de tenlasteleggingen A, B en C.1 tot en met C.3 van de zaak gekend als 

Notitie Il ten genoegen van recht bewezen voor in hoofde van beklaagde. 

4. De strafmaat 

De feiten, bewezen in hoofde van beklaagde, zijn laakbaar en getuigen van weinig bekommernis voor 

een goede ruimtelijke ordening, het leefmilieu en de leefomgeving. Het gedrag van beklaagde kan 

maatschappelijk geenszins worden getolereerd en dient maatschappelijk streng te worden afgekeurd 

en beteugeld. 

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de preventie. De op te 

leggen straf moet dan ook van aard zijn beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan 

dergelijke feiten schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot 

het naleven van de wet. 

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de 

bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagde 

zoals die blijkt uit zijn strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie voor zover bekend. 

Beklaagde pleegde de bewezen verklaarde feiten met éénzelfde misdadig opzet, zodat er 

overeenkomstig artikel 65, lid 1, van het Strafwetboek slechts één straf dient te worden uitgesproken, 

namelijk de zwaarste. 

Beklaagde is een man van Belgische nationaliteit, geboren in 1963. Hij werd in het verleden reeds 4 

maal veroordeeld wegens verkeersinbreuken en reeds·één maal correctioneel veroordeeld wegens 

gelijkaardige feiten bij vonnis van 28 april 2015, die eveneens betrekking hadden op de uitbating van 

de autohandel door beklaagde 

Rekening houdend met de aard, de ernst en de lange duurtijd van de gepleegde feiten en het feit dat 

beklaagde klaarblijkelijk weigert lessen te trekken uit eerdere veroordelingen, is de rechtbank van 

oordeel dat een effectieve geldboete een passende maatschappelijke reactie vormt op de gepleegde 

feiten en tevens een passende bestraffing uitmaken, teneinde beklaagde tot schuldinzicht te brengen 

en hem ervan te weerhouden om in de toekomst gelijkaardige feiten of andere misdrijven te plegen. 

~uJlapJooag 
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D. OP BURGERLIJK GEBIED 

1. De van 

De vordering van de burgerlijke partij is regelmatig naar vorm en tijd en ontvankelijk. Zij komt 

gegrond voor in de mate zoals hierna bepaald. 

De bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen staan in noodzakelijk oorzakelijk verband 

met de schade die door deze burgerlijke partij onbetwistbaar werd geleden. Beklaagde is als enige 

aansprakelijk voor de geleden schade en is er dan ook toe gehouden deze schade te vergoeden. 

De vordering van de burgerlijke partij strekt ertoe beklaagde te veroordelen om haar de provisionele 

som van 1,00 euro te betalen. 

Het staat vast dat de burgerlijke partij door de feiten schade heeft geleden, zodat de provisie kan 

worden toegekend zoals gevorderd. 

Gelet op het provisioneel karakter van de vorderingen, worden geen intresten toegekend en wordt 

nog geen uitspraak gedaan over de kosten. 

2. De van 

De is een beroepsvereniging, actief in de autosector en die tot doel heeft het 

organiseren en opvolgen van het beheer van afgedankte voertuigen met het oog op een duurzame en 

ecologische wijze deze doelstellingen te bereiken. 

De burgerlijke partij heeft blijkens haar statuten het vereiste belang om op ontvankelijke wijze een 

vordering in te stellen. Zij vordert een schadevergoeding van 36.400,00 euro uit hoofde materiele als 

morele schade. 

De vordering is ongegrond in zoverre ze gesteund is op een beweerde inbreuk op artikel 496 

Strafwetboek. 

De saisine van de rechtbank is immers beperkt tot die tenlasteleggingen waarvoor zij gevat is, 

namelijk inbreuken op het VCRO / DABM. De rechtbank kan dan ook enkel een vergoeding toekennen 

voor schade, ontstaan uit deze misdrijven. Door het handelen in strijd met deze bepalingen van het 

DABM heeft beklaagde de autosector, vertegenwoordigd door de burgerlijke partij, wel in een slecht 

daglicht gesteld en afbreuk gedaan aan het maatschappelijk doel van de burgerlijke partij. 

Nu de schade van zich in wezen evenwel beperkt tot de afbreuk die wordt gedaan aan 

haar morele belang als rechtspersoon wegens de aantasting van haar collectief doel, is de rechtbank 

van oordeel dat een morele schadevergoeding van één euro volstaat. 

Gelet op de bepalingen van artikel 162bis, le lid van het Wetboek van Strafvordering en het KB van 

26.10.2007 (BS 09.11.2007}, wordt tevens veroordeeld om aan 

een rechtsplegingsvergoeding te betalen. Aangezien het kennelijk onredelijk zou zijn om deze te 

begroten in functie van het gevorderde bedrag (gelet op de sterke mate waarin de vordering herleid 

werd} wordt de rechtsplegingsvergoeding in functie van het toegekende bedrag begroot op 180,00 

euro. 

vordering 

vordering 
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E. DE HERSTELVORDERING 

Krachtens artikel 6.1.41.§1. VCRO kan de rechtbank, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur 

of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of 

wijzigingen, vermeld in artikel 6.1.1, werden uitgevoerd, naast de straf bevelen de plaats in de 

oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw of 

aanpassingswerken uit te voeren. 

Bij brief aan de procureur des Konings van 25 januari 2016 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur een herstelvordering ingeleid. 

Artikel 6.2.1., eerste tot vijfde lid, van de VCRO bepaalt evenwel dat de dagvaarding voor de 

correctionele rechtbank op grond van artikel 6.1.1, of het exploot tot inleiding van het geding, 

vermeld in de artikelen 6.1.41 tot en met 6.1.43, pas is ontvankelijk na overschrijving in het 

hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn. 

De bij artikel 6.2.1., eerste lid, VCRO voorziene overschrijving beoogt de bescherming van derden 

door hen inzonderheid te waarschuwen voor het mogelijk wederrechtelijk karakter van de 

activiteiten uitgeoefend op de onroerende goederen waarvan zij eigenaar zijn, wensen te worden of 

waarop zij rechten wensen te verkrijgen en is van openbare orde, zodat de rechter ze desnoods 

ambtshalve moet toepassen. 

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding in de zaak onder Notitie 1 niet werd overgeschreven in het 

Hypotheekkantoo� 

De herstelvordering is bijgevolg onontvankelijk. 

F. DE HERSTELMAATREGEL 

Artikel 16.6.4 DABM bepaalt dat wie afvalstoffen achterlaat in strijd met het Afvalstoffendecreet door 

de strafrechter veroordeeld wordt tot het inzamelen, vervoeren en verwerken ervan binnen een door 

de strafrechter vastgestelde termijn. 

Het openbaar ministerie vordert beklaagde hiertoe te veroordelen onder verbeurte van een 

dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging in nakoming van dit bevel, na het verstrijken van de 

termijn door de rechtbank bepaald. 

Het opleggen van een herstelvordering is, blijkens de bewoordingen van artikel 16.6.4 DABM, een 

verplicht of obligatoir herstel in natura. De rechter heeft op dit punt geen beoordelingsbevoegdheid. 

{vergelijk Corr. Gent, 2 september 2014, TMR, 2015/1, 52 en BILLIET C., DE SMEDT P. ,en VAN 

LANDEGHEM H., Vlaamse milieuhandhaving nieuwe stijl, TMR, 2009, 326 374, nr. 130). De 

herstelmaatregel wordt dan ook opgelegd. 

De beklaagde heeft al voldoende tijd gekregen om vrijwillig de afvalstoffen integraal te verwijderen, 

wat hij (minstens gedeeltelijk) naliet, zoals blijkt uit de laatste vaststellingen, gedaan op 7 maart 2018, 

zodat terecht de verbeurte van een dwangsom wordt gevorderd bij niet naleving van dit bevel. 

(STEDENBOUWKUNDIGE} 
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Aan beklaagde wordt nog een termijn van zes maanden gegeven om zelf het afval te verwijderen, 

waarna een dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging wordt opgelegd bij niet uitvoering van 

onderhavig vonnis binnen de gestelde termijn, met een maximum van 100.000,00 euro. 

Tevens wordt beklaagde ingeval hij het afval niet verwijdert binnen de gestelde termijn bij 

toepassing van artikel 16.6.4, 2e lid DABM verplicht tot terugbetaling van de kosten voor het 

inzamelen, vervoeren en verwerken van de afvalstoffen door de gemeente, door de Openbare 

Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse Gewest. 

G. HET EXPLO/TATIEVERBOD 

Artikel 16.6.5 van het decreet van 5 april 1995 {DABM), bepaalt dat de rechtbank bij wijze van 

veiligheidsmaatregel het verbod kan uitspreken om de inrichtingen, die aan de oorsprong van het 

milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende de termijnen die hij bepaalt. 

Het Openbaar Ministerie vordert tevens lastens beklaagde om bij wijze van veiligheidsmaatregel 

dergelijk verbod te horen uitspreken om de inrichting die aan de oorsprong van het milieumisdrijf ligt 

te exploiteren gedurende een door de rechtbank te bepalen termijn, en zulks onder verbeurte van 

een dwangsom van euro 250,00 per dag bij overtreding van dit verbod, minstens tot dat de inrichting 

behoorlijk vergund is. 

Rekening houdend met de ernst, de aard en de lange duurtijd van de vastgestelde inbreuken, die 

reeds sedert 2008 aanslepen, het gegeven dat beklaagde bij latere (her)controles weinig of niets aan 

de toestand verholpen heeft, is de rechtbank van oordeel dat het gepast voorkomt om, in toepassing 

van artikel 16.6.5. van het decreet van 5 april 1995 (DABM), als veiligheidsmaatregel dergelijk verbod 

op te leggen, zoals hierna bepaald, gedurende een termijn van vijf jaar. Teneinde de naleving van dit 

verbod te garanderen komt het tevens gepast voor om een dwangsom op te leggen, zoals hierna 

bepaald. 

OM DEZE REDENEN : 

Gelet op de hiernavolgende artikelen, door de Voorzitter aangeduid : 

artikelen 38, 40, 65 lid 1 van het strafwetboek; 

artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek; 

artikel 367 van het wetboek van strafvordering; 

artikelen 11, 12, 14, 31, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935; 

artikelen 162, 182, 184, 185, 189, 190, 194, 195 van het wetboek van strafvordering. 

alsmede alle overige in de dagvaarding vermelde en hiervoor aangehaalde en bewezen 

wetsartikelen. 

DE RECHTBANK, 
Recht doende op tegenspraak 

-p.11 
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Voegt de zaak gekend onder notitienummer 
notitienummer 

bij de zaak gekend onder 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A en B in de zaak met notitienummer 
en de feiten onder de tenlasteleggingen A, B en C.1 tot en met C.3 in de zaak met 

notitienummer in hoofde van de beklaagde bewezen en veroordeel1 
iit dien hoofde bij toepassing van artikel 65 lid 1 Strafwetboek tot een geldboete van 

TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (2.500,00 €). 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, zoals laatst gewijzigd door artikel 

59 en 60 van de Programmawet van 25 december 2016 (B.S. 29 december 2016}, voormelde 

geldboete met zeventig decimes verhoogd wordt en aldus gebracht wordt op TWINTIGDUIZEND 
EURO 

Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde geldboete zal 

mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRIE (3) MAAND. 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van ÉÉNENVIJFTIG EURO EN TWINTIG CENT (51,20 €) in uitvoering van art. 91  tweede lid 

van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende het algemeen reglement op de 

gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit 

van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie 

(geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 van het K.B. van 28 december 1950 en de ministeriële 

omzendbrief nummer 131quater (ns} van 31 januari 2013}(artikel 18 en 19 van de Wet van 19 

december 2014, houdende diverse bepalingen betreffende Justitie(l}}. 

Verplicht de veroordeelde een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdecimes en 

aldus gebracht op TWEEHONDERD EURO (200,00 €) te betalen bij wijze van bijdrage tot de 

financiering van het Fonds tot financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 

aan de occasionele redders (artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. 

van 31 oktober 2005; artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de 

strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd door de artikelen 59 en 60 van de Programmawet (1} van 

25 december 2016 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2016}. 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een bedrag van TWINTIG EURO (20,00 €) als 

bijdrage voor het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand overeenkomstig art. 2, 4§1 

en §3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand. 

Verwijst deze veroordeelde tot de kosten van het geding, in totaal begroot op 119,80 EUR. 

Op strafqebied: 

(20.000,00 €). 
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Op burgerlijk gebied: 

Verklaart de vordering van de 
gegrond. 

- p. 13 

ontvankelijk en 

Veroordeelt om te betalen aan deze burgerlijke partij de provisionele som 
van ÉÉN EURO (€ 1,00). 

Houdt de beslissing nopens de definitieve begroting van de schadevergoeding van deze burgerlijke 1· 

partij, de verschuldigde intresten en vergoeding van de kosten daarin begrepen de 
rechtsplegingsvergoeding - aan. 

**** 

Verklaart de vorderingen van de burgerlijke partij 
mate zoals hierna bepaald. 

Jntvankelijk en gegrond in de 

Veroordeelt tot betaling aan deze burgerlijke partij som van 1,00 euro. 

Wijst al het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 

Veroordeelt om aan deze burgerlijke partij een rechtsplegingsvergoeding te 
betalen, begroot op 180,00 euro. 

De (stedenbouwkundige) herstelvordering: 

Verklaart de herstelvordering onontvankelijk. 

De herstelmaatregel: 

Veroordeelt overeenkomstig artikel 16.6.4, eerste lid van het Decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid tot het inzamelen, vervoeren en 
verwerken verwijderen van alle achtergelaten afval binnen een termijn van zes (6) maanden na het 
in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat op vordering van het openbaar ministerie door de beklaagden een dwangsom zal 
worden verbeurd van 125,00 euro per dag vertraging in de naleving van deze veroordeling te rekenen 
vanaf het verstrijken van een termijn van zes (6) maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit 
vonnis met een maximum van 100.000,00 euro. 

Verplicht de beklaagde, op grond van artikel 16.6.4, tweede lid van . het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot terugbetaling van de kosten voor het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van de afvalstoffen door de gemeente, door de 

of door het Vlaamse Gewest. 
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Het exploitatieverbod: 

Legt aan de veroordeelde, bij toepassing van arti ke l 16.6.5 van het decreet 
van 5 aoril 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, verbod op om de inrichting te 

te exploiteren gedurende een termijn van vijf (5) jaar, en 
zulks onder verbeurte van een dwangsom van 200,00 euro per dag bij overt reding van dit verbod met 
een maximum van 250.000,00 euro. 

Verstaat evenwel dat dit exploitat ieverbod niet kan ingaan dan na het verstrijken van een periode van 
zes (6) maanden, te rekenen vanaf de dag dat dit vonnis in kracht van gewijsde is getreden. 

***** 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der t alen in het 
Nederlands behandeld. 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op zevenentwintig juni tweeduizend en achttien door 

de recht bank van eerste aanleg WEST VLAANDEREN, afdeling Brugge, samengesteld uit : 

, alleenrechtsprekend rechter in de recht bank van eerste aanleg WEST VLAAN DEREN, 

In aanwezigheid van 

afdeling Brugge, 

Met bijstand van griffier 

, substituut procureur des Konings WEST VLAANDEREN, 




