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Not.nr. 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

teçen 

1. nr . .12...a 

2. nr . ..2.2./2. 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(ON 

(RRN 

op 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek: 

A-

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

artikel 5.2.1., § 6, al. 2 Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid door zonder meldingsakte een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde 
klasse te hebben geëxploiteerd 

meer bepaald: als inrichting voor garagewerkplaats en voor het opslaan en behandelen van 
voertuigwrakken 

Rubriek 2.2.2.d.1 °.a 
opslag en mechanische behandeling van: voertuigwrakken of afgedankte voertuigen, met 
een opslagcapaciteit van: maximaal 25 ton voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die 
noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten (de afgedankte voertuigen 
zijn alleen afkomstig van erkende centra voor depollutie, demontage en vernietiging van 
afgedankte voertuigen) (klasse 3) 

Rubriek 2.2.2.d.1°.b 
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opslag en mechanische behandeling van: voertuigwrakken of afgedankte voertuigen, met 
een opslagcapaciteit van: maximaal 5 ton voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die wel 
nog vloeistoffen of andere gevaarlijke onderdelen kunnen bevatten (klasse 3) 

Rubriek 15.2 
andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen · en het onderhouden van 
motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, 
vermeld in rubriek 15.3 en 15.5 (klasse 3) 

te in de periode van 25 september 2017 (datum eerste controle -
stuk 1 verso) tot en met 3 mei 2018 (laatste nacontrole - stuk 24) 
door 

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

B-
Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel 5.4.9., § 1 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 
de hieronder vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem Il), namelijk: 

1. Artikel 4.1.3.1. en artikel 5.2.1.6 .• §1 

Artikel 4.1.3.1. 
De inrichting moet zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 
Telkens als de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten doeltreffende 
maatregelen worden genomen tegen ongedierte. 

Artikel 5.2.1.6., § 1. 
De exploitant waakt over de goede werking en de zindelijkheid van de inrichting. Het 
personeel beschikt over de nodige onderrichtingen om de inrichting te bedienen en te 
onderhouden. 

De exploitant zorgt ervoor dat het beheer van de Inrichting gebeurt door een natuurlijke 
persoon die technisch bekwaam is om de inrichting te beheren. De exploitant van de 
inrichting zorgt ervoor dat het personeel de nodige beroeps- en technische opleidin~ krijgt. 

De inrichting en de uitbating gebeuren zodanig dat geen afvalstoffen of zwerfvuil buiten de 
Inrichting kunnen terechtkomen en dat zwerfvuil zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
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De ganse inrichting, inclusief de in- en uitrit, de parkeerruimten en de wegenis van de 
inrichting worden regelmatig, indien nodig dagelijks, grondig gereinigd. Het zwerfvuil 
langsheen de omheining en op het terrein wordt regelmatig verwijderd, tenminste wekelijks. 

namelijk: door de inrichting zowel buiten rond het woonhuis als binnenin de hangar niet te 
hebben onderhouden en niet regelmatig grondig te hebben gereinigd 

te in de periode van 25 september 2017 (datum eerste controle -
stuk 1 verso) tot en met 3 mei 2018 (laatste nacontrole - stuk 24) 

door 

2. Artikel 4.1.6.1. 

Onverminderd de bepalingen die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, gebeurt de 
tijdelijke opslag van afvalstoffen, in aangepaste verpakkingen en/of afvalcontainers. Deze 
bepaling is niet van toepassing op inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt. Behoudens 
afwijkende bepaling in dit besluit of in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de 
ingedeelde inrichting of activiteit, moeten deze afvalstoffen regelmatig uit de inrichting 
worden afgevoerd voor verwerking overeenkomstig art. 4.1.6.2. Het afvoeren van de 
afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval buiten de inrichting kan 
verspreiden. 
namelijk: door de auto-onderdelen en andere afvalstoffen niet regelmatig te hebben 
afgevoerd voor verwerking en niet te hebben opgeslagen in aangepaste recipiënten 

te in de periode van 25 september 2017 (datum eerste controle -
stuk 1 verso) tot en met 3 mei 2018 {laatste nacontrole - stuk 24) 

door 

3. Artikel 5.2.1.3., § 1 

De exploitant beschikt bij de aanvang der activiteiten over een werkplan dat naargelang de 
aard van de inrichting omvat: 

1 °een overzichtelijke en duidelijke handleiding met betrekking tot de exploitatie van de 
inrichting; . 

2°de organisatie van de aanvoer van de afvalstoffen; 
3°de organisatie van de verwerking van de aangevoerde afvalstoffen; 
4°een plan van de opslag- en behandelingsruimte met aanouiding van de soort en de 

opslagcapaciteit voor de diverse afvalstoffen. 
5°de organisatie van de afvoer van de afvalstoffen; 
6°de verwerkingswijze van de aangevoerde afvalstoffen indien de inrichting (tijdelijk) 
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buiten werking Is; 
7°het afwateringsplan omvattende het schema, de organisatie en de uitvoering van de 

maatregelen inzake de afwatering van de inrichting en/of het terrein; 
8°de maatregelen voor het opvangen van storingen of ongewenste neveneffecten en 

het voorkomen van hinder; 
§2. Het werkplan dient de goedkeuring van de toezichthoudende overheid te dragen. Het 
goedgekeurde werkplan wordt opgevolgd door de toezichthouder. 
namelijk: door niet te hebben beschikt over een goedgekeurd werkplan 

te in de periode van 25 september 2017 (datum eerste controle -
stuk 1 verso) tot en met 3 mei 2018 {laatste nacontrole - stuk 24) 

door 

4. Artikel 5.2.1.7 .• § 3 en artikel 5.2.2.6.3., § 1 

Artikel 5.2.1.7., § 3 
De plaatsen op het terrein waar vloeistoffen van bijlage 2B van titel I van het VLAREM of 
gevaarlijke vloeistoffen volgens de CLP-verordening op de bodem kunnen lekken, worden 
uitgerust met een vloeistofdichte vloer zodanig dat gelekte vloeistoffen noch de bodem 
noch het grond- of oppervlaktewater kunnen verontreinigen. Deze vloer wordt aangelegd 
met een lekdicht afwateringssysteem. 

Art.lkel 5.2.2.6.3., § 1. 
Overeenkomstig de algemeen geldende voorwaarden voor inrichtingen voor de verwerking 
van afvalstoffen, worden de plaatsen op het terrein waar voor het milieu schadelijke 
vloeistoffen op de bodem kunnen lekken, uitgerust met een vloeistofdichte vloer. Tenzij 
anders vermeld In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting 
of activiteit is deze vloeistofdichte vloer uitgerust met een lekdicht afwateringssysteem dat 
voorzien Is van een koolwaterstofafscheider en slibvangput, zodat gelekte vloeistoffen noch 
de bodem, noch het grond- of oppervlaktewater kunnen verontreinigen. De goede werking 
van de koolwaterstofafschelder wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo 
dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De 
exploitant Inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt 
een logboek bijgehouden. Deze bepalingen gelden inzonderheid voor volgende plaatsen ( ... ) 
namelijk: door de autowrakken te hebben gestockeerd in een stalplaats die niet aangesloten 
is op een KWS-afscheider 

in de periode van 25 september 2017 (datum eerste controle -
stuk 1 verso) tot en met 3 mei 2018 {laatste nacontrole - stuk 24) 

door 
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C-
Opzettelijk, In strijd met wettelijke bepalingen of met een vergunning, afvalstoffen, zijnde 
elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens Is zich te ontdoen Óf 
zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met de artikelen 6, § 1 en 23, lid 1 Decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, en artikel 
7.2.1.1 Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal kringlopen en afvalstoffen 

als producent van bedrijfsafvalstoffen, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
bedrijfsafvalstoffen, met name afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, 
ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 
worden bij een besluit van de Vlaamse ~egering, voortbrengt, voorbehandelt, vermengt, of 
een handeling stelt die leidt tot de wijziging van de aard of samenstelling van de afvalstof, 
nagelaten te hebben een register van de door hem verwerkte afvalstoffen bijgehouden te 
hebben waarin onder meer de aard, oorsprong en hoeveelheid van de afvalstoffen wordt 

vermeld, 

namelijk: door geen afvalstoffenregister te hebben bijgehouden 

te in de periode van 25 september 2017 (datum eerste controle -
stuk 1 verso) tot en met 3 mei 2018 (laatste nacontrole - stuk 24) 

door 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6.3., § 1 eerste lid Decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen Inzake milieubeleid. 

0-
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 Decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen en artikel 5.2.4.2, § 1 van het 
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materlaalkringlopen en afvalstoffen, 
als houder van een hierna opgesomd voertuig zich hiervan niet te hebben ontdaan: 
1 °als het niet is voorzien van de volgende boorddocumenten of als de eigenaar van het 

voertuig die niet binnen een maand kan voorleggen : 
a)een geldige inschrijving; 
b)een geldige keuring, tenzij het voertuig er niet over moet beschikken conform het 
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koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
velllgheidstoebehoren moeten voldoen; 

2°als de geldigheidsduur van de laatste reglementaire keuring, uitgereikt door een 
instelling van de technische keuring van een lidstaat van de Europese Unie, meer dan 
twee jaar verstreken is; 

3°vanaf twee jaar na de datum waarop het voertuig voor de eerste keer gekeurd had 
moeten zijn als het in gebruik was gebleven; 

4°[ ... ] als het een technisch totaal verlies betreft. 

namelijk: door zich niet te hebben ontdaan van minstens tien voertuigen die gestald staan 
op het terrein, terwijl deze voertuigen niet voorzien zijn van boorddocumenten of een 
reglementaire keuring of deze voertuigen een totaal verlies betreffen 

te in de periode van 25 september 2017 (datum eerste controle -
stuk 1 verso) tot en met 3 mei 2018 (laatste nacontrole - stuk 24) 

door 

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

Vordering herstel 

en tevens gedagvaard wat betreft tenlasteleggingen A en B, om 
bij toepassing van artikel 16.6.6 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 150 euro per dag bij overtreding van dit verbod. 

~n tevens gedagvaard wat betreft de tenlastelegging D, om bij 
toepassing van artikel 16.6.4 Decreet vàn 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 150 euro per dag bij niet naleving van deze veroordeling. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer 013M, 
besliste bij vonnis van 14 oktober 2019 bij verstek ten aanzien van de beklaagde 
en op tegenspraak ten aanzien van de als volgt: 
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"OP STRAFGEBIEO 

l. 

De rechtbank: 

- verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, 8, C 

en D; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

- veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
8.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 1.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (xB); 

- zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 

van3 maanden. 

BI/dragen - vergoeding 

De rechtbank: 

- spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

- veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de j uridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds vqn 20,00 euro; 

- legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

2. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, 8, C 

en D; 
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toepassing makend van artikel 65, f id 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze fel ten samen tot een GELDBOETE van 
8.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 1..000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (xB). 

Biidragen - vergoeding 

De rechtbank: 

- spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

Kosten 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdeliik tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 57,00 euro, meer de betekeningskosten van huidig vonnis 
voor wat betreft eerste beklaagde. 

Herstel 

De rechtbank: 

- beveelt eerste en tweede beklaagde over te gaan tot het staken van het strijdige 
gebruik . van de hangar en het perceel te als 
garagewerkplaats en voor de opslag en mechanische behandeling van 
voertuiqwrakken zolang er geen meldingsakte is, de inrichting niet is schoongemaakt 
en de auto-onderdelen en afvalstoffen niet zijn opgeslagen In aangepaste recipiënten 
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en dit binnen een termijn van vier maanden vanaf de dag waarop dit vonnis kracht 
van gewijsde zal hebben. 

- zegt voor recht dat door elk van de beklaagden een dwangsom zal worden verbeurd 
van 50 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het 
verstrijken van de termijn van vier maanden na het In kracht van gewijsde gaan van 

dit vonnis, met een maximum van 100.000 euro. 

- veroordeelt eerste en tweede beklaagde to-t het legaal Inzamelen, vervoeren en 
verwerken van alle achtergelaten afval (alle voertuigen die niet voorzien zijn van 
boorddocumenten of een reglementaire keuring en alle voertuigen die een technisch 
totaal verlies betreffen) binnen een termijn van één Jaar na het in kracht van 
gewijsde gaan van dit vonnis. 

- zegt dat op vordering van het openbaar ministerie door elk van de beklaagden een 
dwangsom zal worden verbeurd van 50 euro per dag vertraging in de naleving van 
deze veroordeling, te rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van één jaar na 
het In kracht van gewijsde gaan van dit vonnis, met een maximum van 25.000 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 11 

1.1 Het ten aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen vonnis van 14 
oktober 2019 werd op verzoek van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, op 8 november 2019 betekend aan de 
woonplaats van deze beklaagde. 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
14 november 2019 door de beklaagde 
vonnis"; 
14 november 2019 door de beklaagde de 
het vonnis"; 

:egen "alle beschikkingen van het 

tegen "alle beschikkingen van 

18 november 2019 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op 

straf gebied". 

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 

Dendermonde, op: 
14 november 2019 door de advocaat van de beklaagde 
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- 14 november 2019 door de advocaat van de beklaagde de 
- 18 november 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 19 juni 2020 (inleidingszltting) 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. 

Geen van de partijen legde conclusies neer. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 11 december 2020 in het Nederlands 
enkel het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door advocaat-generaal. 

De beklaagden en de waren niet aanwezig en werden niet 
vertegenwoordigd, hoewel ze rechtsgeldig werden gedagvaard. De procedure verliep dan 
ook bij verstek van de beklaagden. 

2.1 De verklaring van hoger beroep van de beklaagde tegen het vonnis van 14 
oktober 2019 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werd 
tijdig en regelmatig naar de vorm gedaan. Ook het namens deze beklaagde ingediende 
grievenformulier, is tijdig. 

Het hoger beroep van deze beklaagde is tijdig, nu het werd ingesteld binnen de dertig dagen 
na de dag van de betekening van het verstekvonnis aan de woonplaats van de beklaagde 
(art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering). 

Het hoger beroep van de is daarentegen laattijdig. Het vonnis van 14 oktober 
2019 werd ten aanzien van deze beklaagde op tegenspraak gewezen. Nu het hoger beroep 
moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen na de dag van de uitspraak, had de 

haar verklaring van hoger beroep en het grievenformulier moeten indienen uiterlijk op 
(woensdag) 13 november 2019. 

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

Ook in het. door het openbaar ministerie (enkel) ten aanzien van de beklaagde 
ingediende grievenformulier wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het vonnis 
worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de straf (reden: de door de 
eerste rechter voor de telastleggingen A, B, C en D opgelegde straf is te laag). In de rubriek 
"Andere" herhaalt het openbaar ministerie dat het hoger beroep aantekent met betrekking 

rPAGE 01-00001959979-□011-0021-01-01-~ 

L 
~~ 
~ _J 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - 2019/NT /1163 - p. 12 

tot de uitgesproken straffen en de herstelvordering (reden: beperking door de eerste rechter 
van de dwangsommen tot een maximumbedrag}. Verder stelt het volgberoep aan te 
tekenen, waarmee het te kennen geeft dat het, binnen de perken van het hoger beroep van 
de beklaagde, tegen het bestreden vonnis dezelfde grieven aanvoert als de beklaagde. 

2.3 De hoger beroepen van de beklaagde 
ontvankelijk, het hoger beroep van de 
Wetboek van Strafvordering). 

en van het openbaar ministerie zijn 
is niet ontvankelijk (art. 203 en 204 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de ontvankelijke 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 
deze bepaling op te werpen. 

Als gevolg van de devolutieve werking, voortvloeiende uit de beperkte hoger beroepen en 
de grieven, is de beslissing van de eerste rechter definitief voor wat betreft: 

de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A, B, C en D; 
het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen. 

3. De eerste rechter besliste tot de schuld van de beklaagde op grond van de 
hierna weergegeve11 overwegingen. Volledigheidshalve worden ook de feitelijke gegevens en 
overwegingen met betrekking tot de aangehaald: 

"( ... J Overzicht van de feiten 

N.a.v. een melding, werd op 25-09-2017 door de toezichthouder van overgegaan tot een 
controle van de inrichting van de eerste beklaagde. Er werd gemeld dat er een groot aantal wrakken 
en/of geaccidenteerde v.oertuigen gestockeerd werden in de voortuin en op de oprit van betrokkene. 
Ach.ter de woning bevindt zich nog een grote hangar, waarin zich volgens de buren ook nog 
voertuigwrakken en/of geaccidenteerde voertuigen bevinden. 

Tijdens de controle wordt vastgesteld dat er zich in de voortuin, op de 2 opritten (langs weerkanten 
van het woonhuis) en op de 'binnenkoer' tussen het woonhuis en de hangar een 15- tal 
afgedankte/geaccidenteerde voertuigen bevinden. Sommige voertuigen zijn nog een redelijke staat, 
andere voertuigen zijn geheel of gedeeltelijk gedemonteerd/gedepollueerd. In de hangar bevinden 
zich nog minstens 15 voertuigen, al dan niet gedemonteerd, en allerlei voertuigonderdelen. 

Door de toezichthouder worden er verschillende inbreuken vastgesteld. 

Er werden verschillende niet vergunde/gemelde activiteiten vastgesteld: 
o Er zijn ongeveer: 10 voertuigwrakken/afgedankte voertuigen die geen vloeistoffen 

bevatten aanwezig. 
o Er zijn ongeveer 10 voertuigwrakken/afgedankte voertuigen die wel vloeistoffen 

bevatten aanwezig. 
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o Er is een garage voor de herstelling en restauratie van personenwagens. 
Buiten en binnen liggen her en der auto-onderdelen. Uit de hoeveelheid van de auto
onderdelen, alsook het roest dat op sommige staat, valt op te maken dat de onderdelen er al 
langere tijd liggen en dat de afvalstoffen dus niet regelmatig afgevoerd worden voor 
verwerking. 
De (verroeste) onderdelen en andere afvalstoffen worden niet opgeslagen in aangepaste 
recipiënten. 
De exploitant beschikt niet over een goedgekeurd werkplan. 

- Zowel buiten rond het woonhuis, als binnenin de hangar, geeft de inrichting absoluut geen 
zindelijke indruk. Er staat mos op de wagens, er liggen auto-onderdelen her en der verspreid, 
sommige auto's worden gebruikt als vuilbak, ... · Het is duidelijk dat de inrichting niet 
regelmatig grondig gereinigd wordt. Integendeel, de inrichting geeft de indruk dat ze nog 
nooit gereinigd geweest is, noch binnen, noch buiten. 
De autowrakken worden gestockeerd op een vloeistofdichte ondergrond maar de sta/plaats is 
niet aangesloten op een KWS-afscheider. Uit de staat van de voertuigen valt op te maken dat 
lekken zeker niet uitgesloten zijn. Sommige voertuigen werden wel deels/volledig 
gedepo/lueerd. 
De exploitant houdt geen afvalstoffenregister bij. Dit werd ook reeds vastgesteld in 2011 en 
2012. 
Op het terrein van de heer staan minstens een 10-tal voertuigen die vallen onder één 
van de situaties zoals vermeld in het eerste lid van artikel 5.2.4.2, §1 VLAREMA en waaruit 
volgt dat de houder er zich van moet ontdoen (geen boorddocumenten, geen reglementaire 
keuring of totaal verlies). 

Deze voertuigen vallen niet onder één van de uitzonderingsgevallen opgenomen in het tweede /Id van 
bovenvermelde bepaling. De heer dient zich dus te ontdoen van deze voertuigen. 

De verdachte werd op 09-10-2017 door de stedelijke mllieudienst aangemaand om zich in regel te 
stellen tegen uiterlijk 01-03-2018. 

Eerste beklaagde kan uiteindelijk verhoord worden. In zijn verklaring stelt iat de aan- en 
verkoop en reparatie van voertuigen (buiten de oldtimers) onder de ,;alt. Hij is de 
verantwoordelijke voor milieu-aangelegenheden binnen deze BVBA. Dhr. ontkent met klem 
dat hij reparaties uitvoert op zijn thuisadres en dat hij alle reparaties uitvoert in een doe-het-zelf
garage te . In zijn verklaring belooft de exploitant om een melding in te dienen voor de 
rubrieken waarvoor de stedelijke milieudienst hem aangemaand had en ook om alle wrakken en niet
rijklare voertuigen te verwijderen, en dit tegen uiterlijk 1 mei. 

Op 3 mei stelt men vast dat er geen melding werd ingediend en dat alle wrokken / niet-rijklare 
voertuigen zich nog steeds op de oprit bevinden. 

Op 3 mei 2018 wordt een nieuw plaatsbezoek uitgevoerd. 

- Autowrakken. Tijdens het plaatsbezoek stelt men vast dat er niets veranderd is t.o. v. de 
vorige terreincontrole. De zaakvoerder beweert dat er twee voertuigwrakken afgevoerd 
zouden zijn, maar daar merkt men op het eerste zicht niets van. In de voortuinstrook staat 
nog steeds een voertuigwrak (Mazda, keuring vervallen in juni 2011, met beschadigde 
voorkant). Op de linker- en rechteroprit staan diverse autowrakken. Van een camionette 
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(voormalige camionette van de eenmanszaak I is de keuring vervallen op 
25 april 2017. De keuring is dus meer dan 1 jaar vervallen en wordt dus ook ambtshalve 
beschouwd als een wrak. 
Garageactiviteiten. Er vinden nog steeds garageactiviteiten plaats. De verbalisanten hebben 
reeds tweemaal van dhr. vernomen dat de feitelijke reden dat hij weigerachtig staat 
tegenover het melden van zijn garageactiviteiten en wrakken is dat hij vreest dat bij een 
verkoop van het pand, er een oriënterend bodemonderzoek (080} zal worden opgelegd. Het 
Is immers zo dat hij In een vechtscheiding zit, en zijn ex-echtgenote erop aanstuurt om het 
pand openbaar te verkopen. · D~ verbalisanten hebben dhr. echter al tweemaal 
duidelijk gemaakt dat er sinds 2011 nog twee voorgaande pv's zijn, waaruit blijkt dat hij 
garageactiviteiten uitoefent, en dat het niet melden van deze activiteiten niet zal verhinderen 
dat hij evengoed een 080 zal moeten laten uitvoeren. Het stadsbestuur van Is 
Immers op de hoogte van deze risico-activiteit en beschouwt dit perceel sowieso als een 
risicogrond. 
Bovengrondse mazouttank van 3.000 /. Tijdens de rondleiding geeft de exploitant toe dat er 
zich een bovengrondse ongebruikt stookolietank bevindt In de hangar. Deze tank zal moeten 
buiten gebruik gesteld worden. 
Lekbakken en opslag accu's. Divers gevaarlijke producten bevinden zich niet op lekbakken. 
Minstens één accu bevindt zich niet in een zuurbestendige bok. 

Op 3 mei 2018 stelt men In het algemeen vast dat de vaststellingen van de stedelijke milieudienst van 
25 september 2017 nog steeds gelden. Er werden ook bijkomende vaststellingen verricht (zie 
mazouttank, lekbakken en accu's) 

3.1 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens verschillende inbreuken op het 
decreet van 5 aprll 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) 
(tenlasteleggingen A en B) en verschil/ende inbreuken op het decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen (Moterialendecreet) 

(tenlasteleggingen C en DJ. 

2. 
Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat tweede beklaagde, een werkplaats voor 
het nazicht, het herstellen en het onderhouden van · motorvoertuigen (met inbegrip van 
carrosseriewerkzaamheden) exploiteert, dit Is een hinderlijke inrichting van de klasse 3 zoals bepaald 
in Vlarem Il, bijlage /, rubriek 15.2. De inrlcf,ting werd ook gebruikt voor opslag en mechanische 
behandeling van voertuigwrakken en afgedankte voertuigen zoals omschreven in de rubrieken 

2.2.2.d.1°. a en 2.2.2.d.1 °.b. 
Art/kei 5.2.1 §6 DABM bepaalt dat voor de exploitatie van een dergelijke inrichting van klasse 3 een 
meldingsakte vereist Is. Tweede beklaagde beschikt niet over een meldingsakte en eerste beklaagde 
was, zoals blijkt uit het dossier, onwillig om dit aan te vragen. 
Eerste beklaagde, Is enige zaakvoerder van de :?n stond binnen de 
rechtspersoon in voor de naleving van de milieureglementerlng. 
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3. 
Eerste en tweede beklaagde worden vervolgd als daders of mededaders, om de garagewerkplaats uit 
te baten zonder meldingsakte en tevens om de milieuvoorwaarden zoals bepaald in Vlarem Il niet te 
hebben nageleefd als exploitant van een hinderlijke inrichting klasse 3, meer bepaald door de 
inrichting zowel buiten als rond het woonhuis als binnenin de hangar niet te hebben onderhouden en 
niet regelmatig grondig gereinigd te hebben, door de afvalstoffen niet regelmatig af te voeren en niet 
op te slaan in aangepaste recipiënten, door niet te beschikken over een goedgekeurd werkplan en 
door autowrakken te hebben gestockeerd in een sta/plaats die niet aangesloten was op een KWS
afscheider. 

Daarnaast worden beklaagden vervolgd voor het niet bijhouden van een afvalstoffenregister terwijl 
zij daartoe verplicht waren als producent van bedrijfsafvalstoffen en voor het opzettelijk achterlaten 
van afvalstoffen, meer bepaald minstens 10 voertuigen die gestald staan op het terrein en die niet 
voorzien zijn van boorddocumenten of een regelmatige keuring of een totaal verlies betreffen. 

4. 
Gelet op de duidelijke vaststellingen van de toezichthoudend ambtenaar in het kader van het 
milieuhandhavingsdecreet zowel op 25 september 2017 als op 3 mei 2018 en de foto's in het 
strafdossier waaruit de totale wanorde blijkt, staat de schuld van beklaagden aan de 
tenlasteleggingen A, B, C en D vast. Tweede beklaagde handelde door het persoonlijk toedoen van 
eerste beklaagde. De bewezen misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van 
het doel van de rechtspersoon en uit de concrete omstandigheden blijkt dat ze voor zijn rekening zijn 
gepleegd. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de natuurlijke persoon 
is mogelijk nu de eerste beklaagde de fout wetens en willens heeft gepleegd. Zelfs na verschillende 
aanmaningen bleef eerste beklaagde dezelfde misdrijven plegen. In zulk geval moet niet worden 
nagegaan wie de zwaarste fout zou hebben begaan. Gelet op het groot aantal voorwaarden dat niet 
werd nageleefd en de vaststelling dat ook na aanmaning de inbreuken bleven bestaan, is de 
rechtbank van oordeel dat er binnen de rechtspersoon onvoldoende aandacht was voor de naleving 
van de milieuvoorschriften en dat dit een eigen fout is van de rechtspersoon, zodat de bewezen 
misdrijven ook aan tweede beklaagde verwijtbaar zijn." 

4.1 Rubriek 15.2 van de indelingslijst in _bijlage 1 van Vlarem Il werd gewijzigd door het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake 
leefmilieu en landbouw (BS 26 september 2019), in werking getreden op 1 oktober 2019. De 
feiten van de telastlegging A zijn sinds het einde van de voorziene incriminatieperiode 
strafbaar gebleven en de door artikel 16.6.1, § 1 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid 
bepaalde straffen zijn niet veranderd. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van artikel 5.2.2.6.3, § 1 van Vla rem Il (telastlegging B.4). 

Artikel 6, § 1 Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materialenkringlopen werd gewijzigd door het Decreet van 26 april 2019 houdende diverse 
bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw (BS 19 juni 2019), in werking getreden op 
29 juni 2019. De feiten van de telastlegging C zijn sinds het einde van de voorziene 
incriminatieperiode strafbaar gebleven en de door artikel 16.6.3., § 1 Decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid bepaalde straffen zijn niet veranderd. 
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Krachtens artikel 16.6.1., § 1 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid kunnen de feiten · 
van de telastleggingen A en B worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot 
twee jaar en met een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro of met één van die st raffen 
alleen. 

Met toepassing van artikel 16.6.3., § 1 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid kunnen 
de feiten van de telastleggingen C en D worden bestraft met een gevangenisstraf van een 
maand tot vijf jaar en met een geldboete van 100 euro tot 500.000 euro of met een van die 
straffen alleen. 

4.2 De feiten van de bewezen telastleggingen A, B, C en D zijn de uiting van een zelfde 
misdadig opzet, zodat de eerste rechter voor ze samen overeenkomstig artikel 65, eerste lid, 
Strafwetboek, voor de beklaagde terecht een straf toepaste, namelijk deze van 
de zwaarste strafbaarstelling. 

Het hof verwijst naar de overwegingen inzake de straftoemeting van het beroepen vonnis · 
(randnummers 1, 2 en 3 - p. 11 en 12 van het beroepen vonnis) voor zover deze de 
beklaagde voor het hof betreft en maakt zich deze overwegingen in die zin eigen. 

De door de eerste rechter bepaalde geldboete is voor de beklaagde 
noodzakelijk en passend naar keuze van straf, omvang en verantwoording. Ze is bovendien 
noodzakelijk als maatschappelijke reactie en om de beklaagde ertoe aan te zetten voortaan 
de toepasselijke voorschriften wel na te leven. 

4.3 De is gehouden tot de kosten van haar onontvankelijk hoger beroep, aan 
de zijde van het openbaar ministerie begroot op 71,14 euro. 

De beklaagde is gehouden tot de kosten van de strafvordering in eerste aanleg 
en in hoger beroep, aan de zijde van het openbaar ministerie (opnieuw) begroot zoals hierna 
bepaald. 

Daarnaast is de beklaagde gehouden 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, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht 
op 200 euro, en tot de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

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 
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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 (BS 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
kosten met 10% In elke aanleg en veroordeelt de 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. 

5. De eerste rechter overwoog het volgende met betrekking tot het gevorderde herstel en 
het verwijderen van de afvalstoffen: 

"1. 
Het openbaar ministerie vordert bij toepassing van artikel 16.6.6 DABM het herstel van de plaats in 
de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik of het uitvoeren van 
aanpassingswerken binnen een door de rechter te bepalen termijn, onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 euró per dag bij overtreding van dit verbod. 

Het openbaar ministerie verzoekt daarnaast beklaagden bij toepassing van artikel 16.6.4 DABM te 
willen veroordelen tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen 
binnen een door de rechter vastgestelde. termijn, onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro 
per dag. 

2. 
( ... ) Er zijn geen aanwijzingen dat er ondertussen iets aan de situatie is veranderd. Het herstel is dus 
nog steeds nodig. 

3. 
Overeenkomstig artikel 16.6.6 DABM worden beklaagden veroordeeld tot het staken van het strijdig 
gebruik binnen een termijn van vier maanden, namelijk het stoppen met de exploitatie van de 
garagewerkplaats en de opslag en mechanische behandeling van voertuigwrakken zolang er geen 
meldingsakte is, de inrichting niet is schoongemaakt en de auto-onderdelen en afvalstoffen niet zijn 
opgeslagen in aangepaste recipiënten. Aan de herstelmaatregel dient de hierna bepaalde dwangsom 
te worden gekoppeld, daar de rechtbank van oordeel is dat zonder deze dwangsom de beklaagden 
niet vrijwillig zullen willen overgaan tot de staking van het strijdig gebruik. De rechtbank bepaalt de 
dwangsom op 50 euro per dag voor elke beklaagde bij overtreding van dit verbod. 

4. 
Overeenkomstig artikel 16.6.4 DABM dienen beklaagden verplicht te worden veroordeeld tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van de afvalstoffen binnen de hierna bepaalde termijn. Concreet 
moeten beklaagden alle voertuigen verwijderen die niet voorzien zijn van boorddocumenten of een 
reglementaire keuring en alle voertuigen die een technisch totaal verlies betreffen. 
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Beklaagden hebben al voldoende tijd gekregen om het afval te verwijderen. De vrees bestaat dat 
beklaagden niet vrijwillig de afvalstoffen zullen verwijderen, zodat door het openbaar ministerie 
terecht de verbeurte van een dwangsom wordt gevorderd bij niet naleving van deze veroordeling. De 
hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van beklaagden 
om die veroordeling toch na te leven." 

Het hof treedt deze overwegingen bij_ en maakt ze tot de zijne, voor zover ze betrekking 
hebben op de beklaagde 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde al kon overgaan tot het herstel en de ruime 
termijn die hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden is om met 
toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn 
te bepalen waarna de beklaagde pas de dwangsommen zal kunnen verbeuren. 

Anders dan de eerste rechter meent het hof dat er geen grond is om een maximum voor de 
te verbeuren dwangsommen te bepalen. Dit zou in het geval van de beklaagde de 
effectiviteit van de dwang die moet uitgaan van een ~wangsom beperken. 

Toegepaste wetsartikelen: 

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 ta len in gerechtszaken. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat de beslissing van de· eerste rechter in het vonnis van 14 oktober 2019 
definitief is voor wat betreft: 

- de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A, B, C en D; 
het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend bij verstek, 

verklaart het hoger beroep van ,iet ontvankelijk, de hoger beroepen van de 
beklaagde en van het openbaar ministerie ontvankelijk en beslist over de grond 

ervan: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 
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op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de telastleggingen A, B, C en D samen tot een 
geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 8.000 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 gebracht op telkens 200 euro 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 bedrag van 50,45 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde :ot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie In eerste aanleg (hoofdelijk met de medebeklaagde) opnieuw 
begroot op 138,92 euro en In beroep begroot op 127,24 euro; 

veroordeelt de beklaagde tot de kosten van haar onontvankelijk hoger beroep, aan 
de zijde van het openbaar ministerie begroot op 71,14 euro. 

met betrekking tot de herstelvordering: 

beveelt de beklaagde over te gaan tot het staken van het strijdige gebruik van 
de hangar en het perceel te als garagewerkplaats en vo_or de 
opslag en mechanische behandeling van voertuigwrakken zolang er geen meldingsakte is, de 

· inrichting niet is schoongemaakt en de auto-onderdelen en afvalstoffen niet zijn opgeslagen 
in aangepaste recipiënten; 

en dit binnen een termijn van vier maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van . 
gewijsde zal zijn, op vordering van het openbaar ministerie onder verbeurte van een 
·dwangsom van 50 euro per dag vertraging In de nakoming van dit bevel; 

verplicht de beklaagde tot het legaal inzamelen, vervoeren en verwerken van 
alle achtergelaten afval (alle voertuigen die niet voorzien zijn van boorddocumenten of een 
reglementaire keuring en alle voertuigen die een technisch totaal verlies betreffen); 
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en dit binnen een termijn van een jaar vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde 
zal zijn, op vordering van het openbaar ministerie onder verbeurte van een dwangsom van 
50 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel. 
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.- ·•····•• ,. .. , .. ~'-"..,....,,..,.,, ____________________________ _ 

Kosten eerste aanleg opnieuw begroot: 
Dagv. le bekl.: 
Dagv. 2e bekl.: 

Bet. verstek le bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. 

+10%: 

Totaal: 

Kosten beroep t.l.v. 
Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bvba: 

+10%: 

Totaal: 

€25,91 
€25,91 
€ 26,47 
€48,00 

€ 126,29 
€ 12,63 

€ 138,92 

€48,00 
€6,00 

€35,00 
€26,67 

€ 115,67 
€ 11,57 

€ 127,24 

€3,00 
€35,00 
€26,67 

€64,67 
€6,47 

€71,14 

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

en en in openbare rechtszitting van 5 februari 2021 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-gemiraal, met bijstand van griffier 
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