
Arrestnummer 

C I .2o3 
Repertorium nummer 

20211 417 
Datum van uitspraak 

5 februari 2021 

Notitienummer griffie 

2019/NT/789 

-
-
-

/ 2021 

Kopie 
Afgeleverd aan: 

Geen rechtsmiddel werd tot heden tegen dit arrest 
ingesteld. 
Uit sluitend voor bestuurlijke inlichting - behoeften van 
inwendige aard 

Notitienummer parket -generaal 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof van beroep 

Gent 

Arrest 

tiende kamer 
correctionele zaken 
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Not.nr. GE.64.97.000119/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

tegen 

1. nr. JJJ_ 

2. nr.123 

3. nr. JJ.. ½ 

verdacht van: 

(ON 

met maatschappelijke zetel te 

- burgerlijke partij -

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen 

en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 Januari 2020 

gelezen worden als "Besloten vennootschap", afgekort: bv), 

met maatschappelijke zetel, : 

- beklaagde -

(RRN 
van Belgische nationaliteit, 

geboren te )p 

wonende te 

- beklaagde -

[RRN 

van Belgische nationaliteit, 

geboren te )~ 

wonende te 

- beklaagde -

1, 

"Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het (S)trafwetboek; 

De eerste, de tweede en de derde 

A. 
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Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 
artikel 5.2.1.§6, al. 1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid door zonder omgevingsvergunning een ingedeelde inrichting of activiteit 
van de eerste of de tweede klasse te hebben geëxploiteerd 
meer bepaald: als inrichting voor de opslag van afvalstoffen 

1. Rubriek 2.1.2.c) : 
opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een 
opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige 
afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler 
transport ervan): 
meer dan 1 ton asbesthoudend afval (afval waarvan het totaalgehalte aan asbestvezels 
groter is dan het bepaalde in artikel 2.3.2.1, §1, 5°, van het VLAREMA}, bestaande uit 
asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm 
aanwezig is (klasse 1) 

2. Rubriek 2.1.2.b) 1 °: 
opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een 
opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige 
afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler 
transport ervan): 
meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in c) en d) tot maximaal 100 
ton (klasse 2) 

3. Rubriek 2.1.2.b) 2°: 
opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een 
opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige 
afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler 
transport ervan): 
meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in c) end) meer dan 100 ton 
(klasse 1) 

4. Rubriek 2.2.1.c.2°: 
opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit papier en karton, hout, 
textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van 
meer dan 100 ton (klasse 1} 

5. Rubriek 2.2.1.e.1 °: 
opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de inrichtingen, vermeld in 
subrubriek 2.2.1, b}, met een opslagcapaciteit van maximaal 1 ton 

6. Rubriek 2.1.3.1 °: 
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opslag en overslag van afvafstoffen: tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die 
niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO met een 
capaciteit van maximaal 10.000 m 3 

te in de periode van 1 mei 2017 (datum aanvang overeenkomst loods - stukken 
27, 31, 73, 139) tot en met 6 november 2018 (datum laatste controle - stuk 386) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

De eerste, de tweede en de derde 

8 . 

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, 

diverse afvalstoffen, onder meer tuinafval, houtafval, bouw- en sloopafval, met bouwafval 
verontreinigde bodem, asbesthoudend afval, ongezeefde grond met stenen, steenpuin, 
sloopafval, metaal- en kabelafval, te hebben opgeslagen 

te in de periode van 1 mei 2017 (datum aanvang overeenkomst loods - stukken 
27, 31, 73,139) tot en met 6 november 2018 (datum laatste controle - stuk 386) 

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 

c. 

Opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 
veiligheidsmaatregelen of de door de strafrechter opgelegde maatregelen niet te hebben 
uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd. 

meer bepaald: het besluit houdende bestuurlijke maatregelen MI/O/27346/2018/134 van de 
afdeling handhaving van 12 juli 2018 niet te hebben uitgevoerd, namelijk: 

verwijderen van alle afvalstoffen tegen uiterlijk 31 oktober 2018 
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te op 1 november 2018 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1§2,1 ° van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

Vordering herstel 

De eerste, de tweede en de derde tevens gedagvaard voor wat betreft de tenlastelegging A, 
om, bij toepassing van artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het herstellen van de plaats in 
de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik of het uitvoeren van 
aanpassingswerken binnen een door de rechtbank te bepalen termijn, onder verbeurte van 
een dwangsom van € 500 per dag bij overtreding van dit verbod. 

De eerste, de tweede en de derde tevens gedagvaard voor wat betreft tenlastelegging B 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 € 500 per dag bij niet naleving van deze 
veroordeling. 

Vordering verbeurdverklaring 

De eerste, de tweede en de derde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 
en 43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 
van 362.883 euro, elk voor een derde, hetzij elk 120.961 zijnde 

hetzij de vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen ( het equivalent bedrag). 
(berekening: zie navolgend proces-verbaal van 5 juli 2018- stukken 135-167)". 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 21 mei 2019 op tegenspraak als volgt: 
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"STRAFRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A, B en C samen tot een geldboete van 5.000 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 40.000 euro. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 2.500 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 20.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Ten aanzien van 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A, B en C samen tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 16.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Ten aanzien van 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A, 8 en C samen tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 16.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Wat betreft de HERSTELVORDERING op grond van art. l6.6.6. DABM gesteund op 
tenlastelegging A 

Beveelt - zolang de exploitant niet in het bezit is van een geldige omgevingsvergunning voor 
de opslag van afvalstoffen - op vordering van het openbaar ministerie het herstel in de 
oorspronkelijke toestand en het staken van het strijdig gebruik en gewoonlijk gebruik van het 
terrein gelegen op het kadastraal perceel 

overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inhoudende: 

- dat alle aanvoer van afvalstoffen op het kadastraal perceel 
onmiddellijk dient gestaakt te worden en 

- alle afvalstoffen die aanwezig zijn op voornoemd perceel (dus zowel in de loods als 
daarbuiten) zo snel als mogelijk dienen verwijderd te worden door afvoer naar een vergunde 
verwerker of geregistreerde IHM. 

Zegt voor recht dat het herstel dient uitgevoerd te worden binnen een termijn -van 6 
maanden na het definitief worden van dit vonnis. 
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Zegt voor recht dat op vordering van het openbaar ministerie door elke beklaagde een 
dwangsom zal worden verbeurd van 250 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. 

Wat betreft de VERWIJDERING VAN HET AFVAL op grond van art. 16.6.4. DABM gesteund 
op de tenlastelegging B) 

Veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde elk tot het inzamelen, vervoeren en 
verwerken van alle achtergelaten afval binnen een termijn van zes maanden na het in 
kracht van gewijsde gaan van dit vonnis en dit overeenkomstig art. 16.6.4. van het Decreet 
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid. 
Zegt voor recht dat op vordering van het openbaar ministerie door elke beklaagde een 
dwangsom zal worden verbeurd van 250 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. 

Verplicht de beklaagden op grond van art. 16.6.4. van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake het milieubeleid, tot terugbetaling van de kosten voor het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van afvalstoffen door de gemeente, door de openbare 
afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse Gewest. 

EXPLOITATIEVERBOD 

Legt aan de eerste, tweede en derde beklaagden bij toepassing van art. 16.6.5. van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid, verbod op 
om de inrichtingen die aan de oorsprong liggen van de milieumisdrijven omschreven onder 
de tenlasteleggingen A en B te exploiteren zolang er geen geldige omgevingsvergunning is 
bekomen. 

OVERTU/G/NGSSTUKKEN 

Beveelt de overmaking aan het openbaar ministerie om te handelen als naar recht, van het 
overtuigingsstuk neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent onder het nr. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN 
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Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het 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 elke beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweede/ijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot op 87,52 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij zoals gesteld 
tegen eerste, tweede en derde beklaagde ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate 
gegrond. 

Veroordeelt de eerste, de tweede en de derde beklaagde hoofdelijk om te betalen aan de 
burgerlijke partij de som van l euro provisioneel. 

Houdt de beslissing omtrent de kosten en de interesten aan. 

Overige burgerlijke belangen 

Houdt de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan. 11 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
19 juni 2019 door het openbaar ministerie ten opzichte van alle beklaagden tegen "het 
vonnis". 
20 juni 2019 door de beklaagden en tegen "het vonnis 
op straf gebied"; 
20 juni 2019 door de beklaagde tegen " het vonnis"; 
21 juni 2019 door het openbaar ministerie ten opzichte van alle beklaagden tegen "het 
vonnis". 
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1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
op: 

19 juni 2019 door het openbaar ministerie tegen alle beklaagden. 
20 juni 2019 door de raadsman van de beklaagden en 
20 juni 2019 door de raadsman van de beklaagde 
21 juni 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 7 februari 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden na de partijen te hebben gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, 

laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag 
bepaald op de rechtszitting van 4 juni 2020. 

Op de rechtszitting van 4 juni 2019 van dit hof, zelfde kamer, werd de behandeling van de 
zaak op vraag van partijen uitgesteld naar de rechtszitting van 11 december 2020. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 11 december 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
meester 
lasthebber ad hoc, 

- de beklaagde 
meester 

- de beklaagde 
meester 

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te in zijn hoedanigheid van 

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

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoord igd door 
advocaat met kantoor te 

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

De burgerlijke partij s thans niet meer inzake gelet oo de. door de 
burgerlijke partij aanvaarde, afstand van hoger beroep van de beklaagde op 
de rechtszitting van 7 februari 2020. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 21 mei 2019 
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. 

2.2 In de door het openbaar ministerie respectief op 19 en 21 juni 2019 ingediende 
grievenformulieren hoger beroep wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis 
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worden ingebracht, namelijk respectief met betrekking tot de beslissing om geen dwangsom 
te koppelen aan het opgelegde exploitatieverbod en met betrekking tot de beslissing om de 
verbeurdverklaring (van vermogensvoordelen) af te wijzen en wat betreft de straf. Tevens 
werd ten aanzien van de beklaagden een volgberoep als grief aangeduid, wat meebrengt dat 
het openbaar ministerie zich, binnen de perken van de beroepen van de beklaagden, de 
grieven van de beklaagden eigen maakt. Niettegenstaande er op 19 juni 2019 nog geen 
sprake was van een hoger beroep of een grief van de beklaagden, brengt de vermelding van 
volgberoep in het grievenformulier van 19 juni 2019 van het openbaar ministerie niet mee 
dat deze grief onnauwkeurig is. Weliswaar was deze op dat ogenblik zonder voorwerp, doch 
dat is niet het geval voor dezelfde grief in het grievenformulier van 21 juni 2019. 

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 
straf, de herstelvordering en het exploitatieverbod en op burgerlijk gebied betreffende de 
burgerlijke rechtsvordering. 

In het door de advocaat van de beklaagden en ngediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de straf. 

De hiervoor vermelde grieven van de part ijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en 
en van het openbaar ministerie 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, en de afstand. 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 lasthebber ad hoc van de beklaagde deed op de rechtszitting van 7 
februari 2020 afstand van de grief op burgerlijk gebied. Deze afstand werd door de 
burgerlijke partij aanvaard. Het hof verleent akte van deze afstand. 

De devolutieve werking op grond van de ingestelde beroepen en vervolgens de grieven en 
de afstand, heeft tot gevolg dat de beslissing tot schuldigverklaring van elk van de 
beklaagden aan de telastleggingen A, Ben C definitief is, evenals het afvalverwijderingsbevel 
en de beslissing op burgerrechtelijk gebied. 
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-~~--------------------------

Het openbaar ministerie stelde op de rechtszitting van 11 december 2020 niet langer zijn 
schriftelijke vordering inzake de verbeurdverklaringen van vermogensvoordelen te 
handhaven, zodat het hof op grond van artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek deze 
verbeurdverklaring niet kan uitspreken. 

Het hof heeft aldus enkel te oordelen over de straf, de herstelvordering en het 
exploitatieverbod. 

3. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht onder de randnummers 4 tot en met 15 van het 
beroepen vonnis. 

4. De bewezen feiten van de telastleggingen A, 8 en C zijn voor elke beklaagde de uiting van 
een zelfde misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek 
voor elke beklaagde een straf toepast, namelijk de zwaarste. 

Het hof verwijst naar de overwegingen over de straftoemeting onder de rand nummers 21 en 
22 van het beroepen vonnis. Het hof maakt deze overwegingen tot de zijne, met dien 
verstande dat het hof zonder de intussen geleverde inspanningen om de afvalstoffen te 
verwijderen, de beklaagden en elk ook een gevangenisstraf 
zou hebben opgelegd. Het betrof immers een enorme afvalberg, waaronder zich ook asbest 
bevond. De beklaagden gaven blijk van bijzonder misprijzen voor de geldende milieuregels. 
Zij hebben elk bovendien een bijzonder ongunstig strafregister. 

Uit een nacontrole op 3 november 2020 door de federale gerechtelijke politie (PV nr. 
, volgt echter dat alle afval dat zich in de loods bevond werd verwijderd. De 

politie stelde aan de hand van de aangebrachte aankondiging van een omgevingsvergunning 
vast dat de drie loodsen zullen worden gesloopt. Ook aan de buitenzijde werd het afval 
verwijderd. 

Het hof houdt in het voordeel van de beklaagden rekening met deze inspanningen tot 
herstel. 

Een straf met volledig uitstel van de tenuitvoerlegging ervan of een autonome werkstraf is 
echter niet passend als toereikende maatschappelijke vergelding en als voldoende effectief 
signaal voor elke beklaagde om zich voortaan niet meer aan het plegen van dergel ijke 
misdrijven te wagen. De hierna opgelegde geldboete zal geen van de beklaagden bovendien 
sociaal declasseren of op een onevenredige wijze hun sociale reclassering in het gedrang 
brengen. Bovendien moet ook rekening gehouden worden met het economisch oogmerk 
waarmee de feiten gepleegd werden en het professioneel verband. De door de eerste 
rechter opgelegde geldboeten zijn in die omstandigheden passend en noodzakelijk. Het 
uitstel van de tenuitvoerlegging ten aanzien van de beklaagde kan in de 
door de eerste rechter bepaalde mate bevestigd worden. 
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De met eenheid van opzet gepleegde feiten werden deels na 31 december 2016 gepleegd, 
zodat de eerste rechter elke geldboete terecht met 70 deciemen verhoogde. 

De door de eerste rechter bepaalde vervangende gevangenisstraf voor de beklaagden die 
natuurlijke persoon zijn, is passend. 

5. De eerste rechter besliste juist over de kosten. De beklaagden zijn ook in beroep 
hoofdelijk gehouden tot de kosten. 

De eerste rechter veroordeelde elke beklaagde als veroordeelden tot een correctionele 
hoofdstraf terecht tot het betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het 
bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt 
vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 euro, en dit ongeacht de datum van de 
bewezen verklaarde feiten. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en bevestigt de veroordeling van elke beklaagde tot 
betaling van de vermelde vergoeding, met dien verstande dat het actueel bedrag van de 
vermelde vaste vergoeding nu 50,45 euro is, dit ingevolge de omzendbrief 131/8 van januari 
2021, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021 over de indexering van de 
tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten (blz. 6877 e.v.). Het 
indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, 
steunt op artikel 9 van de wet van 23 maart 2019, die de nieuwe basiswet over de 
gerechtskosten in strafzaken is, uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het KB van 15 
december 2019, dat de wet uitvoert. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds 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 Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelde de eerste rechter de beklaagden terecht ook 
tot het betalen van een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 
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6. Uit het vermelde proces-verbaal van 3 november 2020 volgt dat de afvalstoffen volledig 
werden verwijderd, het herstel werd uitgevoerd en er geen sprake meer is van exploitatie, 
ook gezien de loodsen gesloopt zullen worden. 

Deze maatregelen zijn zonder voorwerp geworden, zodat er ook van het opleggen van de 
verbeuring van een dwangsom geen sprake meer kan zijn. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van deze 
hiervoor vermeld in de bewezen telastleggingen, en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- 50, 65, eerste lid, 66 en 100 Strafwetboek. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis voor zover bestreden in al zijn beslissingen, met deze 
wijzigingen: 

- bepaalt het bedrag van de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 
strafprocedure op 50,45 euro; 
- stelt vast dat niet langer een bevel tot herstel en exploitatieverbod moet worden opgelegd; 

veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de kosten in beroep, voor het openbaar ministerie 
begroot op 248,30 euro. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 
Dagv. leen 2e bekl.: 

Dagv. 3e bekl.: 
Dagv. BP: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 63,00 
€ 12,00 
€ 70,00 
€ 26,52 
€ 27,10 
€ 27,11 

€ 225,73 
€ 22,57 

€ 248,30 

Dit arrest is gewezen te Gent door het 
samengesteld uit raadsheer 

hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 
ooenbare rechtszitting van 5 februari 2021 en en in 

uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

in aanwezigheid van 
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