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Not.nr. GE.64.Hl.000117 /14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr . .2_2 f 

2. nr. J.1 i 

verdacht van: 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

1, 

op 

"Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel 22, lid 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en 
artikel 43 §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende 
vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem !}, door als 
exploitant van een inrichting de exploitatievoorwaarden niet te hebben nageleefd, meer 
bepaald 

het hieronder vermelde artikel van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne {Vlarem Il}, nl.: 

1. Artikel 5.9.2.2 
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§1. Permanente opslagplaatsen van vaste dierlijke mest buiten de stal dienen voorzien te zijn 
van een vloer uitgevoerd in verhard materiaal. De vloer moet mestdicht zijn. Indien nodig 
dient de mestdichtheid verzekerd te worden door een mestbestendige afdichtingslaag. 
Deze opslagplaatsen moeten langs drie zijden omgeven zijn door mestdichte wanden van 
voldoende hoogte die aan dezelfde eisen voldoen als deze gesteld aan de vloer. De vierde 
zijde moet dermate aangelegd zijn dat afspoeling van het drain- en regenwater uit deze 
permanente opslagplaats niet mogelijk is. 
§2. De vloer is zodanig uitgevoerd dat dunne mest en afvloeiwater worden opgevangen en 
verzameld in mestdichte, gesloten opslagruimten (aalputten). 
(De plaatsing wordt zo gekozen dat het risico op verontreiniging van oppervlaktewater 
maximaal wordt beperkt. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt de de helling 
en de afvloeirichting van de vloer van de mestopslagplaats niet in de richting van 
oppervlaktewater georiënteerd. Die verplichting geldt alleen voor mestopslagplaatsen die na 
1 juli 2016 vergund zijn.) 
§4. Het is verboden opslagplaatsen voor vaste dierlijke mest en de bijhorende aalputten te 
voorzien van overstorten of afleidingskanalen naar een oppervlaktewater, een openbare 
riolering, een kunstmatige afvoerweg voor regenwater of naar een verliesput. 

1. 

de eerste 

meer bepaald: door vaste mest te hebben opgeslagen in de vaste mestops/agplaatsen en op 
onverharde bodem, terwijl die opslagplaatsen niet voorzien zijn van drie mestdichte wanden 
en een mestdichte bodem en de mestsappen niet te hebben opgevangen in een opvangpunt 

te in de periode van 12 juni 2014 (datum eerste vaststelling Ml - stuk 2) tot 
en met 4 februari 2017 (stuk 76) 

2. 

de eerste en de tweede 

meer bepaald: door vaste mest te hebben opgeslagen in de voedersilo's die niet voorzien zijn 
van drie mestdichte wanden en een mestdichte bodem en de mestsappen niet te hebben 
opgevangen in een opvangpunt 

te in de periode van 12 februari 2016 {datum eerste vaststelling Ml - stuk 
44) tot en met 3 mei 2016 (stuk 61) 

de bijzondere voorwaarden, opgelegd in de milieuvergunning van 7 december 2006, 
verleend bij besluit van de Deputatie, namelijk: 
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de eerste 

3. Artikel 3 §3, punt 15 b) 

De groenvoedersilo dient goed afgedekt en steeds volledig gesloten om uitloging, geurhinder 
en hinder door ongedierte te voorkomen. 

meer bepaald: door de voedersilo's volledig open te hebben laten liggen 

te , in de periode van 12 juni 2014 tot en met 19 juni 2014 (stukken 2-6) . 

de eerste 

4. Artikel 3 §3, punt 15 c) 

De lozing van silosap in de bodem en in oppervlaktewater is verboden 

meer bepaald: door de voedersilo's te hebben voorzien van een opvangput die 
stroomopwaarts van de voedersilo's is gelegen, waardoor de silosappen de andere kant zijn 
uitgestroomd en deels in de bodem zijn gedrongen 

te . in de periode van 12 juni 2014 tot en met 19 juni 2014 (stukken 2-6) 

de eerste 

5. Artikel 3bis 

De opslagplaats van mengmest buiten de stallen dient afgesloten van de buitenlucht, 
overeenkomstig art. 5.9.2.3. §4 van Vlarem Il 

meer bepaald: door de openmengmestopslagplaats niet te hebben afgesloten van de 
buitenlucht 

te in de periode van 19 juni 2014 tot en met 12 februari 2016 (stuk 46) 

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 (DABM). 

8. 

de eerste en de tweede 
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Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel 5.4.9.§1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid door als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de algemene, 
sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, meer bepaald 

het hieronder vermelde artikele van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem Il}, namelijk: 

Artikel 5.9.2.2 
§1. Permanente opslagplaatsen van vaste ·dierlijke mest buiten de stal dienen voorzien te zijn 
van een vloer uitgevoerd in verhard materiaal. De vloer moet mestdicht zijn. Indien nodig 
dient de mestdichtheid verzekerd te worden door een mestbestendige afdichtingslaag. 
Deze opslagplaatsen moeten langs drie zijden omgeven zijn door mestdichte wanden van 

voldoende hoogte die aan dezelfde eisen voldoen als deze gesteld aan de vloer. De vierde 
zijde moet dermate aangelegd zijn dat afspoeling van het drain- en regenwater uit deze 
permanente opslagplaats niet mogelijk is. 
§2. De vloer is zodanig uitgevoerd dat dunne mest en afvloeiwater worden opgevangen en 
verzameld in mestdichte, gesloten opslagruimten (aalputten). 
De plaatsing wordt zo gekozen dat het risico op verontreiniging van oppervlaktewater 
maximaal wordt beperkt. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt de helling en de afvloeirichting 
van de vloer van de mestopslagplaats niet in de richting van oppervlaktewater georiënteerd. 
Die verplichting geldt a/Jeen voor mestopslagplaatsen die na 1 juli 2016 vergund zijn. 
meer bepaald: door vaste mest te hebben opgeslagen in mestops/agplaatsen die niet 
voorzien zijn van drie mestdichte wanden en een mestdichte bodem en de mestsappen niet te 
hebben opgevangen in een opvangpunt 

te . in de periode van 6 maart 2017 (stuk 77) tot 13 april 2017 (stuk 78 -
datum laatste vaststelling) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1.§1, lid 1 DABM." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdel ing Gent, kamer G~Orl . hP.c.liste bij 
vonnis van 2 april 2019 bij verstek ten aanzien van de beklaagde en op 
tegenspraak voor de beklaagde als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 en B samen tot een geldboete van 2.000 
euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 16.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf 
van 3 maanden. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.2 en 8 samen tot een gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 
10.000 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 80.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van 3 maanden. 

KOSTEN 

Veroordeelt en elk tot betaling van een 
bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden 
en aan de Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

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

Veroordeelt hen elk tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 
euro. 

Veroordeelt er ~oofdelijk tot betaling van de 
gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 66,86 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerrechtelijke belangen aan. 11 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
10 april 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis op strafgebied"; 
15 april 2019 door het openbaar ministerie ten opzichte van de beklaagde 

tegen "het vonnis"; 
12 juni 2019 door de beklaagdi tegen "het vonnis op strafgebied"; 
13 juni 2019 door het openbaar ministerie ten opzichte van de beklaagde 

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: 

10 april 2019 door de raadsman van de beklaagde 
15 apri l 2019 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde 
12 juni 2019 door de raadsman van de beklaagde 
13 juni 2019 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde 

1.4 De zaak werd, gelet op de in acht genomen dwingende richtlijnen van het College van de 
hoven en rechtbanken en de uitzonderlijke omstandigheden en noodtoestand door het 
COVID-19 virus, op de rechtszitting van 20 maart 2020 onbepaald uitgesteld waarna er 
opnieuw gedagvaard werd voor de rechtszitting van 19 juni 2020. 

Op de rechtszitting van 19 juni 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, werden op 
verzoek van partijen en na het openbaar ministerie 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 11 december 2020. 

De conclusieterm ijnen zijn nageleefd. 

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

- de beklaagde in zij n middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
aavocaat met kantoor te 

- de beklaagde 
meester 

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

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 2 april 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 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 op strafgebied met 
betrekking tot de schuld en de straf. 
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In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" ten 
opzichte van de beklaagde vordt bepaald welke grieven tegen het voormeld 
vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot straf. 

In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 
hoger beroep", opgesteld volgens het door de Kon ing vastgestelde model, wordt bepaald 
welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de schuld aan de telastleggingen A.2 en Ben de straf. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" ten 
. opzichte van de beklaagde wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld 
vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de straf. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen 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 zoa ls 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. 

3. De eerste rechter vatte de feiten als volgt samen: 

"Feiten 

3. De eerste beklaagde baat een landbouwbedrijf uit te Hij verhuurde voor 7.000 tot 
8.000 euro/jaar stallingen aan de tweede beklaagde die een 100-tal paarden op het bedrijf stalde. 

Het bedrijf beschikte over een milieuvergunning die door de deputatie op 7 december 2006 was 
verleend. 

Tijdens controles op 12 juni 2014 en 19 juni 2014 stelde de milieu-inspectie vast dat mest- en 
voederopslag niet reglementair gebeurde en aanleiding gaf tot verontreiniging van bodem en 
oppervlaktewater. 

De eerste beklaagde werd op 26 juni 2014 door de milieu-inspectie aangemaand zich in regel te 
stellen. 

4. Op 4 september 2014 werd de eerste beklaagde verhoord en verklaarde: 

'Ik ben zaakvoerder van mijn éénmanszaak op mijn naam en ben dan ook gemachtigd om in naam 
van de zaak een verklaring af te leggen. 
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Het doel van mijn bedrijf is het vetmesten van runderen op stro, akkerbouw en het onderhouden 
van paarden die bij mij gestald staan van derden. 
Ikzelf ben verantwoordelijk voor het naleven van de vigerende milieuwetgevingen. 
Wat betreft de feiten die vastgesteld werden door de milieu-inspectie van kan ik jullie 
diensten het volgende verklaren: 
- wat betreft de vaste mestopslagplaatsen die op mijn bedrijf waren bij de vaststellingen klopt het 
dat deze niet conform de bepalingen waren zoals bepaald in Vlarem Il; 
-wat betreft de ligging van de opvangput ter hoogte van de voedersilo's kan ik jullie enkel 
meedelen dat deze wel correct is aangelegd. Het is zo dat de si/osappen eigenlijk niet in de gracht 
kunnen lopen; 
- wat betreft de voedersilo's klopt het dat deze open lagen op het moment van de vaststellingen; 
- het klopt eveneens dat de voorziene mestvaalt aangeduid op de mîlieuvergunning niet werd 
aangelegd en dat de vaste mest op 4 andere plaatsen op het bedrijf lag, niet overdekt. 
De hoofreden van de begane inbreuken is financieel. 
Ik heb echt het geld niet om alles onmiddellijk conform de vigerende wetgevingen te doen want 
anders had ik dit al lang allemaal in orde gebracht. 
Ik heb ook veel geld te goed van de eigenaars van de dieren dewelke bij mij gestald zijn, zowel 
rundvee als paarden. 
Ik denk dat dit op heden zo'n € 80.000 is en daar kun je al wat mee doen. 
Na de vaststellingen heb ik dan ook bij die personen aangedrongen om de nog openstaande 
schulden ten opzichte van mij zo snel als mogelijk te voldoen zodat ik mij zo vlug als mogelijk zou 
kunnen in regel stellen. 
Tot op heden ben ik nog altijd aan het wachten op mijn geld. 
Ik kan uw diensten wel meedelen dat ik na de vaststellingen reeds op 26 juni 2014 een schriftelijke 
aanmaning heb ontvangen van de milieu-inspectie waarin er verschillende maatregelen zijn 
opgenomen waaraan ik mij dien te houden. Van dit schrijven overhandig ik uw diensten een 
afschrift om aan het dossier toe te voegen. Betreffende deze aanmaning en de opgelegde 
maatregelen kan ik jullie diensten het volgende verklaren: 
1) Reinigen gracht & genomen maatregelen. 
De gracht langsheen mijn bedrijf heb ik onmiddellijk na de vaststellingen reeds laten reinigen. De 
mest die langsheen de gracht lag, heb ik ook onmiddellijk verwijderd zodat er geen overstort van 
mest- en silosappen meer mogelijk was. De milieu-inspectie heeft dit reeds komen vaststellen. 
2) Tegen 1/08/2014 diende ik de open mengmestopslagplaats buiten gebruik te stellen & diende ik 
een kopie over te maken van het meest recente keurattest van de mazouttank evenals een kopie 
van de meest recente analyse van het grondwater. 
Met het buiten gebruik stellen van de mengmestopslagplaats ben ik nog bezig. Ik heb er reeds heel 
veel mest uit laten trekken. Hij is er wel nog steeds aanwezig doch er wordt geen nieuwe mest 
aangevoerd. Ik heb reeds een offerte aangevraagd om deze samen met de vaste mestopslagplaats 
(nog slechts op één plaats) te laten overdekken. Ikzelf ben hier mee bezig samen met de firma 

(milieuconsulentenfirma). 
Wat de mazouttank betreft denk ik dat deze zo'n 6-tal jaren geleden een laatste keer werd 
gekeurd. Ik heb tot op heden dit attest nog niet teruggevonden doch ik heb wel reeds de firma 

uit gecontacteerd om een nieuwe keuring uit te voeren. Tot op heden zijn deze 
echter nog niet langs geweest. Van zodra de tank gekeurd is en ik in het bezit wordt gesteld van 
een nieuw keuringsattest zal ik hiervan een afschrift aan de milieu-inspectie opsturen. 
Wat betreft het laten analyseren van het grondwater kan ik jullie diensten echt niet meedelen 
wanneer dit voor de laatste keer is gebeurd. Na de vaststellingen heb ik contact opgenomen met 

rPAGE 01-0000 1 954325- □ 0 □9-0□ 19-□ 1- □1-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2019/NT /761 - p. 10 

de " ' om een nieuwe analyse uit te voeren. Dit is oebeurd 
ergens halverwege de maand juli. Een afschrift van dit verslag heb ik via de firma wn de 
milieu-inspectie loten bezorgen. Ik overhandig ook een afschrift hiervan aan jullie a,ensten om aan 
het dossier toe te voegen. 

3) Tegen 1/09/2014 dienden de voedersilo's afgedekt te worden en volledig gesloten. Dat is 
ondertussen reeds gebeurd. 

4) Tegen 1/01/2015 dient de vaste mestopslagplaats gerealiseerd overeenkomstig Vlarem ll. Ook 
hier ben ik reeds mee bezig. Er zijn reeds offertes aangevraagd. De firma beheert mijn 
dossier. Ik weet echter niet of ik de opgelegde deadline van de milieu-inspectie zal halen maar ik 
doe mijn best. 

Mijn intenties zijn dan ook om alles zo vlug als mogelijk te regulariseren.' 

(noot: Bij de aanvang van het proces-verbaal heeft de verbalisant een verkeerde identiteit 
genoteerd. Maar het is wel degelijk de beklaagde die de verklaring heeft afgelegd en 
ondertekend.) 

5. Bij een nieuwe controle op 12 februari 2016 liepen er nog steeds mestsappen weg. Er waren 86 
paarden aanwezig die eigendom van de tweede beklaagde waren. 
Het bedrijf was enkel vergund voor 209 runderen en 806 varkens. 
Op het erf lagen ook her en der gebroken asbestplaten. 

Er volgden in 2016 en 2017 nog verschillende controles en aangetekende aanmaningen (die door 
de eerste beklaagde niet werden afgehaald). 

Tijdens de controle op 6 maart 2017 was ook de tweede beklaagde aanwezig. Hij was aan het 
werk in de paardenstallen en verklaarde dat de paarden eigendom waren van 
waarvan hij de gedelegeerd bestuurder was." 

4.1 Het gegeven dat op het erf van de beklaagde 

vaste mest werd opgeslagen in de vaste mestopslagplaatsen en op onverharde 
bodem, terwijl die opslagplaatsen niet voorzien waren van drie mestdichte wanden 
en een mestdichte bodem en de mestsappen niet werden opgevangen in een 
opvangpunt; 

vaste mest werd opgeslagen in de voedersilo's die niet voorzien waren van drie 
mestdichte wanden en een mestdichte bodem en de mestsappen niet werden 
opgevangen in een opvangpunt; 

de voedersilo's volledig open lagen; 

de voedersilo's voorzien waren van een opvangput die stroomopwaarts van de 
voedersilo's is gelegen, waardoor de silosappen de andere kant zijn uitgestroomd en 
deels in de bodem zijn gedrongen; 

de openmengmestopslagplaats niet was afgesloten van de buitenlucht; 
blijkt afdoende uit de correcte vaststellingen van de milieu-inspectie en de daarbij gevoegde 
duidelijke foto's (stukken 2 tot 6, 44, 46, 61, 76 tot 78 van het strafdossier). 
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~-~~·----------------------------

Deze mest- en voederopslag gebeurde in strijd met de in de respectievel ijke telastleggingen 
vermelde bepalingen van Vlarem Il dan wel de toegekende milieuvergunning van 7 
december 2006. 

4.2 De beklaagde was eigenaar van het perceel en zaakvoerder van de 
eenmanszaak die het landbouwbedrijf uitbaatte. 

Zoals uit zijn verklaring blijkt, was de beklaagde 
exploiteerde in strijd met de milieureglementering: 

op de hoogte dat hij 

"- wat betreft de vaste mestopslagplaatsen die op mijn bedrijf waren bij de vaststellingen klopt het 
dat deze niet conform de bepalingen waren zoals bepaald in Vlarem Il; 

- wat betreft de voedersilo's klopt het dat deze open lagen op het moment van de vaststellingen; 
- het klopt eveneens dat de voorziene mestvaalt aangeduid op de milieuvergunning niet werd 
aangelegd en dat de vaste mest op 4 andere plaatsen op het bedrijf lag, niet overdekt.". 

De reden die deze beklaagde opgaf voor de inbreuken, met name een financieel precaire 
situatie, maakt geen grond uit van rechtvaardiging, schuldontheffing en niet
toerekeningsvatbaarheid. De beklaagde diende er immers voor te zorgen 
dat zijn inrichting conform was vooraleer de exploitatie aan te vatten en zijn stallen en 
gronden te verhuren aan de beklaagde 

Ondanks de initiële vaststellingen werden ook bij de nacontroles nog meerdere inbreuken 
vastgesteld. 

Dat de dieren niet zijn eigendom zijn en hij enkel de stallen verhuurde, is niet relevant, net 
als zijn bewering dat de beklaagde diende in te staan voor de verzorging van 
de dieren en de verwijdering van de mest. Gelet op de verscheidene vaststell ingen over een 
langere periode kan deze beklaagde niet ernstig voorhouden dat hij daar geen vat op had en 
afhankelijk was van de beklaagde 
Door het ter beschikking stellen van zijn inrichting heeft de beklaagde 
rechtstreeks aan de uitvoering van de misdrijven meegewerkt. 

De mi lieu-inspectie stelde vast dat de voedersappen in de tegenovergestelde richting van de 
opvangput afstromen {stukken 2 en 6). Op de gevoegde foto's is duidelijk te zien dat de 
sappen zich buiten de voedersilo's bevinden. 
Dat uit de analyseresultaten van het grondwater geen overschrijdingen werden vastgesteld 
is evenmin relevant voor de schuld van de beklaagde gezien deze niet vervolgd wordt voor 
enige normoverschrijding. 

Ook de openrnengmestopslagplaats was niet afgesloten van de buitenlucht en dus in strijd 
met de vergunn ing. Dat de mil ieu-inspectie dit omwille van lage N en P waarden toeliet, doet 
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aan de strafbaarheid niets af. Dit betreft een loutere toezegging van de inspectie die de 
geldigheid van de opgelegde voorwaarde niet wegneemt. 

De bewering van de beklaagde dat de opslag van de mest slechts van 
tijdelijke aard was, wordt tegengesproken door de herhaalde inbreuken over de jaren heen 
waaruit blijkt dat de beklaagde systematisch de mestopslagplaatsen bleef gebruiken. Het is 
niet noodzakelijk dat het steeds om dezelfde mest moet gaan. Dat de mest finaal werd 
verwijderd doet aan deze vaststellingen niets af. 

In tegenstelling tot hetgeen de beklaagde voorhoudt, was er op 8 maart 2016 in het tweede 
compartiment op de binnenkoer wel nog vaste mest aanwezig en was er op 22 september 
2016 nog mest aanwezig op een onverharde bodem. 

Op 13 april 2017 werd vastgesteld dat alle vaste mest verwijderd was zodat de telastlegging 
B dient beperkt te worden tot de datum van de laatste positieve vaststelling, zijnde 4 april 
2017. 

De telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 en B (voor de periode van 6 maart 2017 tot 4 april 
2017) blijven in hoofde van de beklaagde bewezen. 

4.3 Overeenkomstig het oude artikel 2 van het Milieuvergunningendecreet alsook het 
huidige artikel 5.1.1.4° Decreet Algemene Bepalingen Mi lieubeleid is een exploitant de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ingedeelde inrichting exploiteert of voor de 
rekening van wie ze wordt geëxploiteerd. 

De milieuvoorwaarden richten zich niet enkel tot de houders van een milieuvergunning maar 
tot elkeen die een gereglementeerde activiteit uitoefent/ exploiteert. 

In tegenstelling tot hetgeen de beklaagde voorhoudt, is hij dus wel degelijk 
te aanzien als exploitant samen met de eerste beklaagde 

was immers niet de loutere huurder van de inrichting van 

Op 12 februari 2016 werd vastgesteld dat er in totaal 86 paarden gestald waren en 
verklaarde dat alle paarden eigendom waren van het bedrijf van 

Uit het telefonisch contact van de milieu-inspectie met de beklaagde )lijkt 
dat deze naar eigen zeggen sedert 2016 op eigen initiatief de mest verwijderde alsook dat 
hijzelf voor de paarden zorgde. Hij huurde de stallen. 
Op 3 mei 2016 werden 72 paarden geteld. Op 4 februari 2017 stelde de milieu-inspectie vast 
dat er een 75-tal paarden stonden. 
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Op 6 maart 2017 telde de inspectie opnieuw een zeventigtal paarden en was de beklaagde 
aanwezig. Ook op 7 en 10 maart 2017 en op 7 april 2017 had de inspectie 

telefonisch contact met de beklaagde 

Uit deze vaststellingen blijkt dat de beklaagde wetens en willens gedurende 
de te last gelegde periode een groot aantal paarden stalde op een locatie die niet conform 
de milieureglementering was. Bovendien stond hijzelf mee in voor de mestverwerking. 
Deze beklaagde was bijgevolg rechtstreeks betrokken bij de niet-reglementaire opslag en is 
dan ook te aanzien als exploitant. 

Op 13 april 2017 werd vastgesteld dat alle vaste mest verwijderd was zodat de telastlegging 
B dient beperkt te worden tot de datum van de laatste positieve vaststelling, zijnde 4 april 
2017. 

De telastleggingen A.2 en B (voor de periode van 6 maart 2017 tot 4 april 2017) in hoofde 
van de beklaagde blijven bewezen. 

5. De beklaagde pleegde de bewezen feiten A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 en B (voor 
de periode van 6 maart 2017 tot 4 april 2017) met eenzelfde misdadig opzet zodat het hof 
toepassing maakt van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en voor deze feiten samen een 
straf oplegt. 

De beklaagde :Jleegde de bewezen feiten A.2 en B (voor de periode van 6 
maart 2017 tot 4 april 2017) met eenzelfde misdadig opzet zodat het hof toepassing maakt 
van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en voor deze feiten samen een straf oplegt. 

De bewezen feiten van de telastleggingen A waren op het tijdstip van de feiten een inbreuk 
op artikel 22, eerste lid Milieuvergunningsdecreet en strafbaar overeenkomstig de artikelen 
16.1.1., eerste lid, 13° en 16.6.1., §1, eerste lid DABM. 

Artikel 5.4.9.§1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid stelt thans het als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de 
algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet naleven, strafbaar en dit is nog 
steeds strafbaar gesteld met dezelfde straffen als hiervoor vermeld door artikel 16.6.1, § 1, 
eerste lid, Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. 

Krachtens artikel 16.6.1.§1 DABM kunnen de feiten worden bestraft met een 
gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en met een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro 
of met één van die straffen in hoofde van een natuurlijke persoon, en met een geldboete 
van 500 tot 500.000 euro in hoofde van een rechtspersoon. 

6. De beklaagden exploiteerden in strijd met de milieuvoorwaarden en de bedrijfsvoering 
gebeurde op een milieu-hygiënisch onverantwoorde wijze. Door het lozen van mest komen 
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stikstof en fosfaten in het oppervlaktewater terecht. De kwaliteit ervan wordt ernstig 
aangetast en de verwezenlijking van de Nitraatrichtlijn komt in het gedrang. 

In de bedrijfsvoering was er duidel ij k een structureel tekort aan aandacht voor het 
leefmilieu. Dat blijkt ook uit de verklaring van de eerste beklaagde. 

Door de misdrijven veroorzaakten de beklaagden niet alleen reële mil ieuschade, doch zij 
vervalsten op die wijze ook de concurrentie met bedrijven die wel de nod ige inspanningen 
doen om de mi lieuregels na te leven en die daarvoor kosten maken. 

Meerdere inspecties en aanmaningen waren niet afdoende om meteen al nodige 
maatregelen te nemen om een einde te maken aan de inbreuken. 

7. De beklaagde 
overschreden. 

stelt dat de redelijke termijn in strafzaken werd 

De eerste vaststellingen dateren van 12 juni 2014 Nerd voor het eerst 
verhoord op 4 september 2014. werd niet verhoord maar werd voor het 
eerst op 12 februari 2016 telefonisch gecontacteerd door de milieu-inspectie en op zijn 
verantwoordelijkheid gewezen. Nadien volgden nog nacontroles waarbij de beklaagden 
werden aangemaand en tegelijk de kans gegeven om tot regularisatie over te gaan en de 
inbreuken weg te werken. De laatste controle dateert van 13 apri l 2017. De beklaagden 
werden vervolgens in september 2018 gedagvaard. Het beroepen vonn is dateert van 2 april 
2019. De zaak werd na conclusietermijnen voor het hof behandeld op 11 december 2020. 

Het hof aanvaardt derhalve dat de redelijke termijn is geschonden gezien het dossier 
meerdere perioden van stilstand kende die niet aan de beklaagden te wijten zijn . 

Het dossier bevat alle elementen die in het kader van een eerlijke procesvoering nodig zijn 
om tot de waarheidsvinding te komen. Het hof stelt vast dat door het t ijdsverloop tussen de 
feiten en de behandeling voor de rechter, de bewijsvoering en het recht van verdediging van 
de beklaagden niet zijn aangetast, zodat de impact alleen betrekking heeft op de 
straftoemeting, zoals hierna bepaald. 

8. De beklaagde 
verkeersinbreuk. 

is 58 jaar en werd in 2011 veroordeeld wegens een 

Gezien deze omstandigheden en de economische inslag van de gepleegde misdrijven is een 
geldboet e passend en noodzakelijk als maatschappelijke vergelding. 

Indien de redelijke termijn in strafzaken niet zou zijn overschreden, zou het hof de door de 
eerste rechter opgelegde effectieve geldboete van 2.000 euro te vermeerderen met 
deciemen, bevestigd hebben. 
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Als passend rechtsherstel en reëel meetbare vermindering wegens de overschrijding van de 
redelijke termijn, legt het hof een geldboete van 1.000 euro op, te verhogen met deciemen. 

Deze bestraffing is niet van aard enige sociale reclassering in het gedrang te brengen of op 
onevenredige wijze de sociale declassering van deze beklaagde te bewerkstelligen, zodat het 
hof niet ingaat op de vraag van de beklaagde om de gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling of een straf met uitstel toe te staan. De aard en ernst van de 
bewezen feiten brengt ook mee dat het verlenen van deze gunst voor de beklaagde een 
totaal onvoldoende signaal zou zijn om hem de ernst en het ontoelaatbaar karakter van de 
door hem gepleegde feiten te doen inzien en hem van recidive te weerhouden. 

9. De beklaagde is 56 jaar en heeft een ongunstig strafrechtelijk verleden. 
Naast drie veroordelingen wegens verkeersinbreuken werd hij al veroordeeld wegens 
inbreuken op de milieuwetgeving (meermaals), stedenbouwkundige inbreuken, valsheid in 
geschriften, poging tot oplichting, en inbreuken op het dierenwelzijn. Hij kan geen gewoon 
uitstel meer gen ieten. 

Gezien deze omstandigheden en de economische inslag van de gepleegde misdrijven is een 
geldboete passend en noodzakelijk als maatschappelijke vergelding. 

Indien de redelijke termijn in strafzaken niet zou zijn overschreden, zou het hof een 
effectieve geldboete van 4.000 euro te vermeerderen met deciemen, opgelegd hebben. 

Als passend rechtsherstel en reëel meetbare vermindering wegens de overschrijding van de 
redelijke termijn, legt het hof een geldboete van 2.000 euro op, te verhogen met deciemen. 

Deze bestraffing is niet van aard enige sociale reclassering in het gedrang te brengen of op 
onevenredige wijze de socia le declassering van deze beklaagde te bewerkstelligen, zodat het 
hof niet ingaat op de vraag van de beklaagde om de eenvoudige schuldigverklaring uit te 
spreken. De aard en ernst van de bewezen feiten brengt ook mee dat het verlenen van deze 
gunst voor de beklaagde een totaal onvoldoende signaal zou zijn om hem de ernst en het 
ontoelaatbaar karakter van de door hem gepleegde feiten te doen inzien en hem van 
recidive te weerhouden. 

10. De bewezen verklaarde feiten werden gepleegd voor en na 31 december 2016 zodat de 
uitgesproken geldboete wordt verhoogd met 70 deciemen. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraffen zijn nodig om de beklaagde er toe aan 
te zetten de geldboete te betalen. 

11. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen 
aan de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
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veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezen verklaarde telastleggingen, die hen 
gemeen zijn, zijnde de telastlegging B. 

Het hof veroordeelt beklaagden als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf elk 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 beroep en bevestigt de beslissing van de eerste rechter, 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 art. 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, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

12. De eerste rechter hield terecht de burgerlijke belangen ambtshalve aan (artikel 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering). 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

IPAGE 01-00001954325-0016-0019-01-01-~ 

L 
~ 
~ _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2019/NT/761 - p. 17 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 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: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op straf gebied: 

spreekt de beklaagde vrij van de telastlegging B voor wat betreft de periode 
van 5 april 2017 tot en met 13 april 2017; 

spreekt de beklaagde vrij van de telastlegging B voor wat betreft de periode 
van 5 april 2017 tot en met 13 april 2017; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A.1, A.2, A.3, 
A.4, A.5 en B (voor de periode van 6 maart 2017 tot 4 april 2017) samen tot een geldboete 
van 1.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 8.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstaf van 3 maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A.2 en B (voor de 
periode van 6 maart 2017 tot 4 april 2017) samen tot een gelboete van 2.000 euro, 
verhoogd met 70 deciemen tot 16.000 euro, of een vervangende gevangenisstaf van 3 
maanden; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een 
bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 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 beklaagden en elk tot betaling van een 
bedrag van 50,45 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 
strafprocedure; 

rPAGE 01-00001954325-0017-0019-□1- □1-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2019/NT/761 - p. 18 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een 
bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de jurid ische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en 1oofdelijk tot betaling van de 
kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 157,01 euro in eerste 
aanleg en 206,66 euro in beroep; 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. 
Dagv. 

Betek. verstek 

+10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. 
Dagv. 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 25,87 
€ 34,81 
€ 40,06 
€ 42,00 

€ 142,74 
€ 14,27 

€ 157,01 

€ 42,00 
€ 12,00 
€ 70,00 
€ 27,10 
€ 36,77 

€ 187,87 
€ 18,79 

€ 206,66 

Dit arrest is gewezen te Gent door het 
samengesteld uit raadsheer 

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

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

in aanwezigheid van 
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