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Not.nr. BG.64.97 .000165/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

.tegen 

1. nr. 25~ 
geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

2. nr. ( ... ) 

op 
(RRN 

volgens de aanhangig makende akte verdacht van: 

"te 

om het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben 
meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het 
wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, b~lojten, bedreigingen, 
misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden of het wanbedrijf 
rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het 
strafwetboek; 

A. op niet nader te bepalen datum in de periode vanaf 8 december 2015 tot en met 12 april 
2016 
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, namelijk: 
1. in strijd met artikelen 12 en 25 van het Decreet van 23 december 2011 betrefjende 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 afvalstqffen 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 artikel25, 
1 o 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 
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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 
afvalstoffenhandelaarof-makelaar is als vermeld in artikel13 

3o 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 verwijdeten als er geen merkelijk dichterbij gelegen, vergunde 

verwijderingsinrichting is die de afvalstofjen op een verantwoorde wijze kan 
verwijderen onder vergelijkbare voorwaarden 

b) nuttig mag toepassen 
namelijk het achterlaten zonder regelmatige afvoer en zonder de nodige 
voorzorgsmaatregelen om verontreiniging te voorkomen, zoals voorzien In 
vloeistofdichte vloer en inkuiping, van autowrakkenvoertuigen, ·tanks, afgedankte 
auto-onderdelen, afgedankte autobatterijen, schroot, dak- en sandwichpanelen en 
a/va/banden; 

2. in strijd met artikel 12§1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en artikel 5.2.4.1. lid 2 van 
het Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betrefjende het duurzaam beheer van materiaalkringlope'! en 
afvalstoffen, als erkend centrum voor het depo/lueren, ontmantelen en vernietigen 
van afgedankte voertuigen die zijn aangenomen, niet te hebben gedepol/ueerd en te 
hebben ontdaan van de verplicht te ontmantelen onderdelen overeenkomstig artikel 
5.2.2.6.4, § 2, van het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM IJ) of na depol/utie 
en demontage niet gezorgd te hebben voor de vernietiging van de afgedankte 
voertuigen, 

meer bepaald afdankte voertuigen gedemonteerd te hebben zondei beschikt te hebben 
over de nodige erkenning; 

3. in strijd met artlkel12§1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en artikel 5.2.4.2 van het 
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
zich niet te hebben ontdaan van het voertuig en ingeleverd te hebben bij een punt van 
inontvangstname, aangewezen door de voertuigproducenten of bij een erkend 
centrum voor het depol/ueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte 
voertuigen, 

meer bepaald, afgedankte voertuigen niet tijdig te hebben afgeleverd aan een erkend 
centrum. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artike/16.6.3. § 1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen intake milieubeleid. 
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8. vanaf9 februari 2015 tot en met 17 oktober 2016 
opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 
in strijd met artikel 22, lid 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet) en op artikel 43, §1 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaamse 
reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I} als exploitant van een inrichting 
de exploitatievoorwaarden niet te hebben nageleefd, meer bepaald de hieronder 
vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM 11): 
1. in strijd met artikel 4.1.1.1., behoudens afwijkende bepaling in de desbetreffende 

hoofdstukken is de exploitatie van een in de derde klasse ingedeelde inrichting slechts 
toegestaan in zoverre de inplantingsplaats verenigbaar is met de algemene en 
aanvullende stedebouwkundige voorschriften zoals vastgesteld in het goedgekeurde 
gewestplan of een ruimtelijk uitvoeringsplan of in een ander plan van aanleg, met 
name in strijd met het BPA 88 Veemarkt dd.9 juni 1995, spijts het verbod een 
bedrijvigheid in de sector van de afvalverwerking, afvalopslag en garagecarrosserie, 
namelijk het opslaan en demonteren van afgedankte voertuigen en voertuigwrakken, 
te hebben uitgeoefend, 

2. in strijd met artikel 5.15.0.7. de plaatsen waar geaccidenteerde voertuigen worden 
gestald niet te hebben uitgerust met een vloeistofdichte vloer. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

C. vanaf18 september 2009 tot en met 17 oktober 2016 
opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 
in strijd met artikel 4 § 2 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning en artikel 2 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 
1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 
(VIarem 1), een inrichting die behoort of na geplande verandering blijft behoren tot de 
derde klasse, te hebben geëxploiteerd zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan. 
meer bepaald: 
1. al dan niet overdekte ruimten waarin 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of 

aanhangwagens worden gestald, andere dan personenwagens, omschreven onder 
rubriek 15.5.2° e) van bijlage 1 Vlarem I; 

2. maximaal 25 ton of 25 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die noch 
vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten, gestald worden (deze 
afgedankte voertuigen zijn enkel afkomstig van erkende centra), omschreven onder 
rubriek 15.5.2° g) 1 o van bijlage 1 Vlarem I; 

3. maximaal 5 ton of 5 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die nog wel 
vloeistoffen en/ of andere gevaarlijke onderdelen bevatten, gestald worden, 
omschreven onder rubriek 15.5.2° g) r van bijlage 1 Vlarem I; 
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4. maximaal 25 geaccidenteerde voertuigen gestald worden, omschreven onder rubriek 
15.5.2° g) 3° van bijlage 1 Vlarem I. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.1. § 1 al. 1 van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake mllleubeleid. 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artike/16.6.4 van het Decreet van 5 apri/1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
lnzamelèn, 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 16.6.5 van het Decreet van 5 april1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van 
veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om 
de inrichtingen die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, met name de opslag van 
autowrakken, te exploiteren gedurende de termijnen door de rechter te bepalen, onder 
verbeurte van een dwangsom van € 250 per dag bij overtreding van dit verbod." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer B16, besliste 
bij vonnis van 18 januari 2017 bij verstek als volgt: 

"In hoofde van de eerste beklaagde, 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A.1, A.2, A.3, 8.1, 8.2, C.1, C.2, C.3 en C.4 
bewezen In hoofde van eerste beklaagde. 

Veroordeett beklaagde, voor alle bewezen verklaarde feiten samen tot een 
geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EURO. 

Zegt dat bij toepassing van artike/1 van de wet van 5 maart 1952, zoals laatst gewijzigd door 
artikel 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, voormelde geldboete met vijftig opdecimes 
verhoogd wordt en aldus gebracht wordt op 9.000,00 euro. 

Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde 
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van één maand. 

lastens tweede beklaagde. 

( ... ) 
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Verwijst de veroordeelden solidair tot de kosten gevallen aan de zijde van het openbaar 
ministerie, tot heden in totaal begroot op de som van 62,02 euro. 

Verplicht de veroordeelden ieder een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 
opdecimes en aldus gebracht op telkens TWEEHONDERD EURO {200,00 EURO} 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; artikel1 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}. 

Legt de veroordeelden ieder de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op van 
telkens EENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT {51,20 EURO) 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 {1}. 

De herstelvordering 

Veroordeelt de beklaagden overeenkomstig artikel16.6.4, eerste lid van het Decreet van 5 
april1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid tot het inzamelen, vervoeren 
verwerken en verwijderen van alle achtergelaten afval binnen een termijn van zes 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 250,00 euro per dag vertraging in de naleving van deze 
veroordeling te rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van zes maanden na het in 
kracht van gewijsde gaan van dit vonnis met een maximum van 100.000,00 euro. 

Verplicht de beklaagden, op grond van artikel16.6.4, 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 
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse Gewest. 
Het exploitatieverbod 
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Legt aan beklaagden, bij toepassing van artikel 16.6.5 van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake mi/iP.ubP.IP.id. nn hP.t in kmr.ht van nP.wii.t;rlP. nnan van 
dit vonnis, verbod op om de Inrichting te 
te exploiteren gedurende een termijn van vijf (5) jaar, en zulks onder verbeurte van een 
dwangsom van 250,00 euro per dag bij overtreding van dit verbod met een maximum van 
150.000,00 euro." 

1.2 Tegen voormeld vonnis bij verstek, dat overeenkomstig artikel 38, § 1 Gerechtelijk 
Wetboek aan de beklaagde werd betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot 
van 6 april 2017, werd door de beklaagde bij gerechtsdeurwaardersexploot 
van 2 februari 2018 verzet aangetekend, betekend aan de procureur des Konings bij de 
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge. 

1.3 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer B16, besliste 
bij vonnis van ~7 oktober 2018 op verzeten op tegenspraak als volgt: 

"Verklaart het verzet ontvankelijk en doet het op verzet bestreden vonnis vpn de rechtbank 
van eerste .aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge, sectie correctionele rechtbank, 16e 
kamer, van 18 januari 2017, teniet binnen de perken van de saisine. 

En opnieuw oordelend. 

Op strafqebied: 

Verklaart de feiten onder de tenlastelegging A.1, A.2, A.3, 8.1, 8.2, C.1, C2, C.3 en C.4 in 
hoofde van verzetter bewezen. 

Veroordeelt verzetter, bij toepassing van artikel 65 lid 1 Strafwetboek uit dien 
hoofde tot een geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD (1.500,00) EURO. 

Zegt dat bij toepassing van artikel1 van de wet van 5 maart 1952, zoals laatst gewijzigd door 
artikel 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, voormelde geldboete met vijftig deelmes 
verhoogd wordt en aldus gebracht wordt op NEGENDUIZEND (9.000,00} EURO. 
Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde 
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van EEN (1} MAAND. 

Gelet op artikel 8 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, beveelt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis uitgesteld wordt voor een 
termijn van DRIE {3} JAAR voor wat betreft de helft van de opgelegde geldboete. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor 
beheerskosten in strafzaken van DRIEEENVIJFTIG EURO EN ACHTENVIJFTIG CENT {53,58 
EUR} In uitvoering van art. 91 tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
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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, de ministeriële omzendbrief nummer 131quater (ns) 
van 31 januari 2013 en de omzendbrief 131/5 van 25 september 2018}(artike/18 en 19 van 
de Wet van 19 december 2014, houdende diverse bepalingen betreffende Justitie(1}}. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een bedrag van TWINTIG EURO 
{20,00} EUR als bijdrage voor het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 
overeenkomstig art. 2, 4§1 en §3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verplicht deze veroordeelde een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 
opdecimes en aldus gebracht op TWEEHONDERD EURO {200,00 EURO} 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; artike/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 verzetter tevens tot het betalen van de kosten, begroot als volgt : 
1. kosten eerste vonnis : 62,02 euro solidair met de medeveroordeelde 
2. kosten betekening eerste vonnis : 98,93 euro 
3. kosten verzet: 50,00 euro +10% = 55,00 euro, 
al deze kosten veroorzaakt zijnde door toedoen van verzetter, het verstek aan hem te wijten 
zijnde. 

De herste/vordering: 

Veroordeelt verzetter 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 één (1) jaar na 
het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat op vordering van het openbaar ministerie door de verzetter een 
dwangsom zal worden verbeurd van 250,00 euro per dag vertraging in de naleving van 
deze veroordeling te rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van 1 jaar na het in kracht 
van gewijsde gaan van dit vonnis met een maximum van 100.000,00 euro. 

Verplicht verzetter, op grond van artike/16.6.4, tweede lid van het Decreet van 5 apri/1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot terugbetaling van de kosten voor het 
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inzamelen vervoeren en verwerken van de afvalstofjen door de gemeente, door de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse Gewest. 

Het exploitatieverbod: 

Legt aan verzetter, bij toepassing van artikel 16.6.5 van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, na het in kracht van aewiisde qaan van 
dit vonnis, verbod op om de inrichting te 
te exploiteren gedurende een termijn van vijf {5} jaar, en zulks onder verbeurte van een 
dwangsom van 250,00 euro per dag bij overtreding van dit verbod met een maximum van 
150.000,00 euro." 

1.4 Tegen dit vonnis werd hog~r beroep ingesteld op: 
16 november 2018 door de beklaagde tegen "alle beschikkingen van het 
vonnis conform het grievenformulier"; 
20 november 2018 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op 
strafgebied" . . 

1.5 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, op: 

16 november 2018 door de raadsman van de beklaagde 
20 november 2018 door het openbaar ministerie. 

"· I 

1.6 Op de rechtszitting van 10 oktober 2019 (inleidingszittlng) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman van de beklaagde en na het openbaar ministerie te 
hebben gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, §1 en 209bis, laatste lid, Wetboekvan 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van donderdag 23 januari 2020. 

1.7 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 23 januari 2020 in het Nederlands: 

- de beklaaRde 
meester 

in zijn mlddelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat -generaa I. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 17 oktober 2018 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 
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2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 
hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald 
welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met betrekking tot de 
procedure (non bis in idem), de schuld (alle telastleggingen en non bis in Idem), de straf en 
andere (zonder enige vermelding). 

In het door het openbaar ministerie Ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de straf. Tevens werd vermeld dat het ingestelde beroep (van de beklaagde) 
gevolgd werd, wat meebrengt dat het openbaar ministerie zich binnen de perken van het 
beroep van de beklaagde en op strafgebied, de grieven van de beklaagde, ook wat betreft de 
procedure en de schuld, eigen maakt. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie werden t ijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (art. 203 
en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief In de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

De beslissing waarbij het verzet van de beklaagde tegen het verstekvonnis van 18 januari 
2017 ontvankelijk werd verklaard, is door de beroepen niet bestreden. 

3. Op 27 juni 2013 ontving de stad een melding voor de uitbating van een 
garagewerkplaats met naam te met als 
zaakvoerder de beklaagde Hiervan werd op 18 oktober 2013 akte genomen 
door het college van burgemeester en schepenen van de stad . Deze activiteit kon 
geen doorgang vinden wegens stedenbouwkundige onverenigbaarheid. Hiervoor werd op 8 
oktober 2013 een ongunstig advies verleend door de dienst bouwvergunningen van de stad. 

Bij de inspectie RWO - West-Vlaanderen werd een proces-verbaal opgemaakt voor het 
gewoonlijk gebruik van de grond (dossier •. Het terrein werd meermaals 
verzegeld om staking van strijdig gebruik op te leggen, doch deze stakingsbevelen werden 
telkens doorbroken. Tevens werden door de politie diverse processen-verbaal opgesteld 
inzake bodemverontreiniging, uitbating garage zonder stedenbouwkundige vergunning, en 
meermaals voor doorbreking van zegels. 
Op 9 februari 2015 werd door een toezichthouder proces-verbaal opgesteld waarbij werd 
vastgesteld dat de toestand ongewijzigd was. Er werden op het terrein auto's op elkaar 
gestapeld. Op het terrein stonden overal auto's en autowrakken; deze opslag was niet 
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opgenomen in de melding. De vaststellingen werden geïllustreerd aan de hand van een 
fotodossier, als bijlage van het proces-verbaal. 

Op 4 augustus 2015 deed de politie van de polltiezone vaststellingen op het terrein 
van de beklaagde. De ongewijzigde toestand van het perceel werd vastgesteld: autowrakken 
waren op elkaar gestapeld, her en der lag afval en schroot op het terrein, evenals afgedankte 
autobatterijen, autobanden, radiatoren, motorblokken en dergelijke meer.' 

Op 8 december 2015 voerden de bevoegde toezichthouders van de stad een controle 
uit op het bedrijf uitgebaat door de beklaagde. Zij stelden vast dat er nog steeds 
garageactiviteiten plaatsvonden. Er stonden no~ diverse auto's en autowrakken gestald op 
onverharde grond, evenals autobanden en -tanks. Ook achteraan het terrein stonden 
autowrakken. Ook toezichthouders van de OVAM voerden op 8 december 2015 mee de 
controle uit en deden dezelfde vaststellingen, geïllustreerd door foto's. 

Uit een opvolgende controle op 12 april 2016 door een toezichthouder van de OVAM volgt 
dat er nog steeds sprake was van de opslag van minstens 27 afgedankte voertuigen 
(ongewijzigde situatie), evenals van de opslag van autobanden, velgen, auto- en 
carrosserieonderdelen en ·tanks. Tevens werd de opslag van allerhande afvatmaterialen, 
zoals metalen sandwichpanelen en metalen dakpanelen vastgesteld. Achteraan op het 
terrein werden enkele afgedankte voertuigen verplaatst of verwijderd, doch er waren ook 
enkele voertuigen bijgeplaatst. 

4. De telastleggingen A, Ben C zijn voor het hof bewezen gebleven. 

Het hof verwijst naar de overwegingen van de eerste rechter over de schuld en maakt deze 
tot de zijne. 

Het hof voegt hier de volgende overwegingen aan toe. 

4.1 De telastlegging Al heeft betrekking op het opzettelijk achterlaten van afvalstoffen, 
namelijk autowrakken. tanks, afgedankte auto-onderdelen, afgedankte autobatterijen, 
schroot, dak- en sandwichpanelen en afval banden. 
De telastlegging A2 slaat op het demonteren van afgedankte voertuigen zonder te 
beschikken over de nodige erkenning. 
De telastlegging A3 betreft het niet tijdig afleveren van afgedankte voertuigen aan een 
erkend centrum. 

De voormelde vaststellingen van de erkende toezichthouders, die gelden tot het bewijs van 
het tegendeel, leveren zonder enige twijfel het bewijs van de inbreuken op het 
materialendecreet. De vermelde voorwerpen betreffen ontegensprekelijk afvalstoffen. 
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Uit de vaststellingen bleek dat de beklaagde deze activiteiten ook na 1 januari 2016 nog 
steeds verder bedreef, zodat zijn verweer dat hij deze activiteiten reeds sedert 1 januari 
2016 stopzette feitelijke grondslag mist. Bovendien mist het relevantie wat betreft de 
telastlegging A, gezien het beweerde stopzetten van zijn bedrijfsactiviteiten niets wijzigt aan 
het achterlaten van de afvalstoffen. 

Ten onrechte en volstrekt Irrelevant werpt de beklaagde op dat de aangetroffen voertuigen 
zijn persoonlijke eigendom zijn en dat hij gedemonteerde voertuigen van het ene voertuig 
gebruikt voor het uitvoeren van herstel lingen bij andere voertuigen in de eigen werkplaats. 
De vaststellingen van de bevoegde opsporingsambtenaren tonen aan dat er nog sprake was 
van een bedrijfsactiviteit. Bovendien voldoet deze activiteit nlet ·aan artikel 5.2.4.1, § 2 van 
het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, waarnaar de beklaagde verwijst. 
De verwijzing naar het verslag van 25 september 2019 van mist relevantie 
voor de beoordeling door het hof van de telastlegging A en doet geen afbreuk aan het bewijs 
van de telastlegging A. 

4.2 De telastlegging Bl heeft betrekking op het opslaan en demonteren van afgedankte 
voertuigen in strijd met het BPA 88 Veemarkt van 9 juni 1995. 
De telastlegging 82 slaat op het stallen van geaccidenteerde voertuigen op een niet 
vloeistofdichte vloer. 

De opslag van autowrakken is uitdrukkelijk uit de vergunning van 9 april 1993 gesloten, 
zodat het verweer van de beklaagde dat hij over een geldige stedenbouwkundige vergunning 
beschikt feitelijk grondslag mist. De melding op zich is geen toelating de activiteit die indruist 
tegen de stedenbouwkundige regels uit te oefenen. 

De verwijzing door de beklaagde naar het feit dat de dagvaarding "qericht is aan de 
(beklaagde) in persoonlijke naam waarbij ook de firma als rechtspersoon 
werd gedagvaard" en het feit dat de beklaagde over een eigen KSO-nummer beschikte en de 
activiteiten in eigen naam uitoefende, mist iedere relevantie voor de beoordeling van de 
telastlegging B door het hof. 

Het hof verwijst eveneens naar de overwegingen van de eerste rechter en maakt deze tot de 
zijne. 

4.3 De telastlegging C heeft betrekking op het exploiteren van een meldingspl ichtige 
inrichting zonder voorafgaande melding. 

Zoals al vermeld, is de verwijzing door de beklaagde naar de stedenbouwkundige vergunning 
irrelevant, gezien de uitdrukkelijke uitsluiting van de bewuste activiteit. 

De aanvullende stukken waarnaar de beklaagde verwijst, weerleggen geenszins het bewijs 
van de telastlegging C. 
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4.4 Het voor de beklaagde in het grievenformulier vermelde middel non bis in idem werd in 
conclusies niet verder uiteengezet. · 

Voor zover dit een verwijzing inhoudt naar het vonnis van 30 juni 1997 van de, toenmalige, 
correctionele rechtbank te Brugge, mist dit iedere grond gezien de huidige feiten van na dit 
vonnis dateren. 

Voor het overige is het niet duidelijk wat de beklaagde met dit middel, dat enkel vermeld is 
in het grievenformulier, bedoelt. 

5. De beklaagde pleegde de bewezen feiten van de telastleggingen A, B en C niet eenzelfde 
misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek voor ze 
samen een straf toepast, namelijk de zwaarste. 

De beklaagde negeerde flagrant essentiële regels van de milieureglementering. Hij had 
hierbij geen oog voor het belang van het leefmilieu, doch streefde enkel eigen economisch 
voordeel na. 

De door de eerste rechter opgelegde geldboete is passend en noodzakelijk als 
maatschappelijke vergelding en om de beklaagde aan te sporen voortaan de 
milieureglementering na te leven. Er is geen reden om de tenuitvoerlegging van deze straf 
uit te stellen, ook niet deels. De beklaagde is hardleers en gaf geen enkel gevolg aan diverse 
vaststellingen vanwege de bevoegde overheid. 

De bewezen feiten werden gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 januari 2017 zodat het 
hof de geldboete verhoogt met 50 deciemen. De hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf zet de beklaagde voldoende aan om de geldboete te betalen. 

6. De bijdrage tot financiering van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders dient te worden bepaald op 25 
euro, sinds 1 januari 2017 te vermeerderen met 70 deciemen tot 200 euro, ongeacht de 
datum van de bewezen verklaarde feiten. Deze bijdrage heeft een eigen aard en is geen 
straf. 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere 
veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van de 
gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen thans 
niet meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van 
de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens 
dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, 
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geverifieerd, betaald en teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit 
trad in werking op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019}. 
Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingstands voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingstands voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

7. Het openbaar ministerie vordert voor het hof nog steeds een exploitatieverbod op te 
leggen, onder de verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag overtreding van dit 
verbod. Partijen werden dus over het opleggen van dit verbod gehoord. 

Gelet op de ernst en de duur van de vastgestelde inbreuken, de potentiële gevaren voor het 
leefmilieu van de opslag van onder meer autowrakken op niet vloeistofdichte ondergrond en 
de vaststelling dat de beklaagde geen enkele inspanning leverde om de regels na te leven 
doch integendeel zijn activiteiten voortzet, is een exploitatieverbod overeenkomstig artikel 
16.6.5 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid als veiligheidsmaatregel noodzakelijk. 

Om de nakoming van dit exploitatieverbod te verzekeren _en gezien de beklaagde reeds 
voldoende de gelegenheid werd geboden om de toestand te regulariseren, is het opleggen 
van een dwangsom, zoals hierna bepaald, noodzakelijk. 

8. Overeenkomstig artikel 16.6.4 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid veroordeelt de 
strafrechter wie afvalstoffen achterlaat in strijd met het Materialendecreet tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken ervan binnen een door hem vastgestelde termijn. 

Het openbaar ministerie vordert de beklaagde hiertoe te veroordelen onder verbeurte van 
een dwangsom per dag vertraging in nakoming van dit bevel, na het verstrijken van de door 
het hof bepaalde termijn. 

Gelet op het talmen van de beklaagde in het verleden om het achtergelaten afval te 
verwijderen, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van 
het bevel tot verwijdering. De dossiergegevens tonen aan dat de beklaagde ruim de kans 
geboden werd de verwijdering te realiseren, doch dat hij verkoos de afloop van deze zaak af 
te wachten. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke 
aansporing van de beklaagde om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde reeds kon overgaan tot de verwijdering van de 
afvalstoffen en de termijn welke hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen 
reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea Gerechtelijk Wetboek nog een 
zekere termijn te bepalen waarna de beklaagde pas de dwangsom zal kunnen verbeuren. 
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Dictum 
Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 
bepalingen vermeld in de telastleggingen, en van de artikelen: 
- 211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een geldboete van 1.500 euro, 
vermeerderd met 50 deciemen tot 9.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie 
maanden; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo ge_bracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de 
financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het 
Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 56,38 euro (eerste vonnis), 98,93 euro (betekening 
verstek) en 50,00 euro (verzet) in eerste aanleg en 113,38 euro in beroep; 

legt de beklaagde vanaf de datum van dit arrest een exploitatieverbod op voor 
de uitbating van het opslaan en demonteren van afgedankte voertuigen en 
voertulgwrakken, op vordering van het openbaar ministerie onder verbeurte van een 
dwangsom van 250 euro per dag dat dit verbod overtreden wordt; 
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beveelt de beklaagde tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de in 
strijd met het Materialendecreet achtergelaten afvalstoffen en dit binnen een termijn van 
drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, op vordering van het 
openbaar ministerie onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging in 
nakoming van dit bevel en verplicht de beklaagd~ tot terubetaling 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. 
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Kosten eerste aanleg: 
eerste vonnis: 

betekening: 
verzet: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

€ 56,38 
€ 98,93 
€ 50,00 

€ 45,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 27,38 

€ 113,38 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en plaatsvervangend raadsheer . en in openbare 
rechtszitting van 28 februari 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter , in 
aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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