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Not.nr. DE.64.97 .000595/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

t egen 

1 

2. nr 

verdacht van: 

met Turkse nationaliteit. 

geboren te )Ç 

wonende te 

- beklaagde -

met maatschappelijke zetel te 

met curator meester 

- beklaagde -

advocaat met kantoor te 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek 

"schending exploitatie- en vergunningsvoorwaarden-emissies 
opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, geluid en andere trillingen of 
stralingen in of op water, bodem of atmosfeer te hebben ingebracht of te hebben verspreid, 
namelijk in strijd met 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 IJ, door als exploitant van een inrichting de exploitatievoorwaarden niet te hebben 
nageleefd, 

Artikel 4 .5.5. 1§1 Vlarem Il 
Het specifieke geluid in open lucht van nieuwe inrichtingen alsmede van veranderingen van 
bestaande inrichtingen mag op de in §3 of 4 van artikel 1 van bijlage 4.5.1 bij dit besluit 
bepaalde meetpunten de met 5 dB(A) verminderde richtwaarde in bijlage 4.5.4 bij dit besluit 
niet overschrijden 



Hof van beroep Gent • t iende kamer • - p. 3 

meer bepaald de geluidsnorm voor de dagperiode, namelijk 45 dB(A) te hebben 
overschreden met 4,7 dB(A) 

Te 
door 

op 27 september 2016 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.2.§ 1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

Vordering herstel 

Tevens gedagvaard 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, namelijk het verplaatsen van de koe/groep volgens 
de BBT binnen een door de rechtbank te bepalen termijn, onder verbeurte van een 
dwangsom van € 50 per dag bij overtreding van dit verbod.". 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 21 juni 2021 bij verstek voor de beklaagde en op 
tegenspraak voor als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

l. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

veroordeelt eerste beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE van Z.400,00 EURO, zijnde 
een geldboete van 400,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen {x6); 

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

van 3 maanden. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 
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2. 

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; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

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

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

veroordeelt tweede beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE van 3.000,00 EURO, 
zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen {x6). 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMML 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; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 

in strafzaken; 

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

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdeli[k tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 58,67 euro, meer de betekeningskosten van huidig vonnis 
voor wat betreft tweede beklaagde. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de vordering tot herstel op grond van artikel 16.6.2 §1 DABM zonder 
voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan.". 

1.2 De eerechtsdeurwaarder betekende het vonnis van 21 juni 2021 op 30 novemhP.r 7021 
aar in zijn hoedanigheid van curator van de vennootschap 

1.3 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
19 juli 2021 door de beklaagde tegen alle beschikkingen van het vonnis; 
22 juli 2021 door het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden tegen alle 
beschikkingen op strafgebied. 

1.4 Deze partijen dienden verzoekschriften in overeenkomstig artikel 204 Wetboek van 
Strafvordering op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, als volgt : 
- de raadsman van de beklaagde op 19 juli 2021; 

het openbaar ministerie op 22 juli 2021. 

1.5 Op de rechtszitting van 1 april 2022 (inleidingszitting) legde dit hof bij toepassing van de 
artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast 
en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 3 november 2022. 

Enkel de beklaagde egde conclusies neer. Hij deed dat tijdig. 

1.6 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 3 november 2022 in het Nederlands: 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester advocaat met kantoor te 
het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-
generaal. 
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De beklaagde was niet aanwezig en werd niet vertegenwoordigd. Het hof 
behandelde de zaak ten aanzien van deze beklaagde bij verstek. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 21 juni 2021 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en regelmatig 
naar de vorm. 

Ook de grievenformulieren zijn tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde luidde in het grievenformulier de procedure 
(overschrijding van de redelijke termijn}, de schuld, de straf, de burgerlijke vordering (geen 
reden om de burgerlijke belangen ambtshalve aan te houden) en andere (gerechtskosten en 
bijdragen) aan als nauwkeurige grieven tegen het beroepen vonnis. Het openbaar ministerie 
duidde ten aanzien van elke beklaagde de straf en andere (herstelvordering) aan als 
nauwkeurige grieven tegen dit vonnis. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde :!n 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. 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 beperkte hoger beroepen en vervolgens de grieven hebben tot gevolg dat de schuld van 
de beklaagde definitief vaststaat. 

3. De eerste rechter vatte de feiten in het beroepen vonnis oordeelkundig samen als volgt: 

i,; zaakvoerder van die een supermarkt uitbaat in de 
in onder de naam Hij is de enige die verantwoordelijk is voor 
milieuaangelegenheden. 

Sinds 2016 waren er aanhoudende klachten over geluidshinder afkomstig van de koe/groepen op 
een plat dak aan de woning aan de in functie van de supermarkt in de 

in de dienden klacht in wegens geluidshinder. Uit een 
eerste plaatsbezoek op 10 augustus 2016 bleken de koe/groepen onoordeelkundig geplaatst aan 
de rand van het plat dak dat grenst aan de tuin van de buren. Met brief van 16 augustus 2016 
werd beklaagde aangemaand om de nodige maatregelen te nemen. Er werd een akoestische 
meting gedaan in de tuin van de buren. Tijdens de dagperiode werd de geluidsnorm met 4, 7dBa 
overschreden. Bij gebruik van de koe/groepen tijdens de avond- en nachtperiode werd de norm 
met 9, 7 dBa overschreden. 
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Op 17 oktober 2016 verklaarde dat hij niet wist dat hij een melding moest doen voor 
de koe/groepen. Hij was op de hoogte van de geluidsoverlast door de klachten 1. Hij 
had nog niet gereageerd omdat zijn echtgenote ziek is en hij weinig tijd had. Hij was niet tevreden 
over de firma die de koe/groepen had geplaatst. Zij hadden fouten gemaakt. Hij ging een expert 
laten komen. 

Op 17 oktober 2016 deed tweede beklaagde een melding klasse 3. Het dossier was eerst 
onvolledig. Op 23 mei 2017 werd het volledig verklaard en kon het worden voorgelegd. De 
koe/groepen werden wel niet vervangen of verplaatst. 

Op 11 december 2017 deelde eerste beklaagde mee dat de koe/groepen nog niet werden 
verplaatst. De expert zou zijn verslag in december af hebben. Er was een burgerlijke zaak 
hangende en de zitting was in januari. 

In april 2018 verklaarde eerste beklaagde dat hij niets kon veranderen door de beslissing van de 
burgerlijke rechtbank. De onderzoekers besloten te wachten op de uitspraak van de burgerlijke 
rechtbank. 

In 2019 liep de zaak voor de burgerlijke rechtbank nog steeds. De advocaat van beklaagde stelde 
dat de expert de plaats wel had vrijgegeven en de koeling kon verplaatst worden. 

Op 30 september 2019 verklaarde beklaagde dat hij een firma had gecontacteerd die bereid was 
alle te vernieuwen . Alles zou tegen 15 november 2019 in orde zijn. 

In december 2019 waren er nog steeds klachten Er zou niets veranderd zijn. 
Beklaagde verklaarde dat er nog slechts één koeling werd vervangen en de andere pas in januari 
2020 zou worden vervangen. 

In februari 2020 verklaarde beklaagde dat de werken uitgesteld waren door de firma naar maart 
2020. 

Aangezien er nog steeds klachten kwamen over geluidsoverlast, liet het stadsbestuur op vrijdag 23 
oktober 2020 een akoestisch onderzoek uitvoeren door het 

Uit dit onderzoek uitgevoerd in de tuin van 1, bleek dat er sprak was 
van een zware overschrijding van de avond- en nachtgeluidsnorm met 15,2 dB. Er werden 
ambulante metingen uitgevoerd op 23 oktober 2020 en langeduurmetingen vanaf 12 uur. Er was 
ook sprake van "tonaliteit", wat een maat is voor extra hinderlijkheid. 

werd gehoord op 17 december 2020 en op 24 december 2020 werd een bestuurlijke 
maatregel genomen. 

De exploitant moet een akoestisch onderzoek laten uitvoeren op eigen kosten en de nodige 
maatregelen die daaruit blijken nemen teneinde de Vlarem emissienormen te respecteren. De 
bewijzen hiervan moesten tegen 1 april 2021 worden voorgelegd aan de burgemeester. 

verklaarde akkoord te gaan met het uitvoeren van nieuwe metingen. Indien er 
overschrijdingen werden vastgesteld, zou hij het nodige doen. 
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Er werd bevel tot dagvaarding gegeven op 15 december 2020. 

Er werd door eerste beklaagde een akoestisch onderzoek aangevraagd bij Op 
22 maart 2021 werden metingen uitgevoerd door dit bureau en op 7 april 2021 was het verslag 
van het onderzoek klaar. Het geluid werd pemeten oo drie meetounten in de buurt van de 
koelinstallaties, namelijk in de achtertuin van op het plat dak 
van de woning in en op het dak van de 

De erkend milieudeskundige kwam tot het besluit dat de waarden voor specifiek geluid op de 
meetpunten 1 en 3 niet werden overschreden, maar wel op het meetpunt 2. De milieudeskundige 
merkt hierbij wel op dat meetpunt 2 mogelijks geen reëel meetpunt uitmaakt indien het deel 
uitmaakt van de inrichting zelf". 

4. Op de incriminatiedatum gold op grond van artikel 22 lid 1 Decreet 28 juni 1985 
betreffende de milieuvergunning en artikel 43 §1 Besluit Vlaamse Regering van 6 februari 
1991 houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning 
voor de exploitant van een inrichting de verplichting om de wettelijke, decretale en 
reglementaire milieuvoorwaarden na te leven. Sinds 23 februari 2017 voorziet artikel 5.4.9, § 

1 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid in diezelfde verplichting. 

Een bevoegd toezichthouder van de milieudienst van voerde op 27 
september 2016 een geluidsmeting uit (stuk 1). Hierbij werd vastgesteld dat de geluidsnorm 
tijdens de dagperiode werd overschreden met 4,7 dBA en tijdens de avond- en nachtperiode 
met 9,7 dBA. 

De enige telastlegging viseert de vaststellingen van die geluidsmeting. De overschrijding van 
de geluidsnorm werd aan de hand van die meting correct vastgesteld. De beklaagde 
benadrukt dat het moreel element in zijn hoofde ontbreekt: hij handelde niet wetens en 
willens, hij beroept zich op de goede trouw en rechtsdwaling. 

Artikel 16.6.2, § 1, eerste lid Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid bestraft het 
opzettelijk handelen. Het overschrijden van de geluidsnorm vereist dus slechts algemeen 
opzet en niet dat is aangetoond dat de dader intentioneel handelde, namelijk dat bij hem de 
wil bestond om de geluidsnorm te overschrijden of dat hij de feiten pleegde zodat hij de 
geluidsnorm overschreed. 

De stelling van de beklaagde dat hij niet wist dat zijn koelinstallatie aan 
geluidsnormen dient te beantwoorden, is zonder enige relevantie voor de beoordeling van 
de enige telastlegging. Onwetendheid of goede trouw, die overigens niet wordt aangetoond 
en ook niet te controleren valt, ontslaat de betrokkenen niet van de plicht om de wet na te 
leven. Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in {algemeen) opzet, dit is het 
wetens en willens aannemen van een strafbare gedraging, kan de rechter het bestaan van 
dit opzet vaststellen bij het plegen van de materië le handeling, die als de uiting van de vrije 
en bewuste wil van de beklaagde moet worden aangezien, wanneer deze het bestaan van 
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een schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van een 
rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig maken . 

De beklaagde maakt het bestaan van onoverkomelijke rechtsdwaling niet enigszins 
aannemel ijk. Opdat de dwaling tot strafuitsluiting zou kunnen leiden, moet deze 
onoverkomelijk zijn, dat wi l zeggen dat het hof moet kunnen vaststellen dat 
heeft gehandeld zoals elk redeli j k en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden zou 
hebben gehandeld. Van een burger wordt verwacht dat hij of zij bij het stellen van bepaalde 
handelingen onderhevig aan een door de wet bepaald gebod of verbod, de wettelijke 
verplichtingen naleeft. De beklaagde wist en behoorde te weten dat hij bij de exploitatie van 
zijn winkel de exploitatievoorwaarden moest respecteren, daarin inbegrepen de 
geluidsnormen. Uit het dossier blijkt dat de beklaagde al op 16 augustus 2016 werd 
aangemaand om maatregelen te nemen om een einde te maken aan de 'vastgestelde 
misdrijven'. Hij kan zich voor de vaststelling van 27 september 2016 niet op rechtsdwaling 
beroepen. 

Dat de strafzaak het gevolg zou zijn van is niet enkel 
feitelijk onjuist maar ook juridisch irrelevant. Uit de brief van de raadsman van 

,an 23 juni 2021 blijkt dat de lokale politie klachten ontving van minstens 
,m dat een petitie lastens de beklaagde was gestart (stuk 16). Bovendien is 

het aan deze beklaagde te last gelegde misdrijf geen klachtmisdrijf en komt het de beklaagde 
niet toe om de opportuniteit te beoordelen van de wettelijke normen die hij moet 
respecteren ongeacht de subjectieve bevindingen van de omwonenden. Dat de 
koelinstallatie pas 'op het einde van de nacht' (04u 's nachts) aanslaat, is volstrekt irrelevant. 

Het is al eveneens fe itelijk onjuist dat de beklaagde alles in het werk stelde om de 
overschrijding van de geluidsnorm ongedaan te maken. Uit de dossiergegevens blij kt dat de 
burgerlijke expertise uiterlijk in september 2019 was afgerond en dat de plaats was 
vrijgegeven (stuk 10). Toch werd op 23 oktober 2020 nog een flagrante overschrijding van de 
geluidsnorm vastgesteld gaf de toezichthouder op 25 juni 2018 te kennen dat 
hij de problematiek van de koelinstallaties nog twee jaar zou laten aanslepen als de politie 
en de gemeente moeilijk bleven doen over de inname van het openbaar domein voor zijn 
winkel. Tot op heden blijft er een overschrijding van de geluidsnorm op meetpunt twee. 
Bovendien zegt de houding van de beklaagde na de vaststell ing van 27 september 2016 niets 
over het opzet waarmee hij op die datum handelde. 

De enige telastlegging in hoofde van de beklaagde 
gebleven. 

is voor het hof bewezen 

5. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geiäentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
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worden veroordeeld. Indien de geidentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
t itel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel S Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 

( ... ) 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Nu de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel S 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
arrest, maar wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30 
ju li 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek toe. 

Op grond van het vonnis van 21 juni 2021 staat de schuld van definitief vast. 
Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden 
van een geïdentificeerde natuurlij ke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft 
begaan worden veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de 
rechtspersoon en de natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde 
natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd. 

De eerste beklaagde pleegde de feiten wetens en willens en had ter zake 
besl issingsbevoegdheid in de vennootschap. 

Zowel de beklaagde - natuurlijke persoon als de vennootschap worden veroordeeld tot een 
straf. 

6.1 De beklaagde is Hij heeft een bijzonder ongunstig 
strafrechtelijk verleden. Hij liep niet minder dan negentien veroordelingen op voor 
verkeersgerelateerde misdrijven. Hieruit blijkt een ernstige normvervaging. Daarenboven 
werd hij ook al correctioneel veroordeeld onder meer wegens inbreuken op de Drugswet en 
inbreuken op het sociaal strafrecht. Sinds hij op 13 maart 2002 is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van t wee jaar en een geldboete {beiden met uitstel) wegens inbreuken op 
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de Drugswet, komt hij niet meer in aanmerking voor de gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling of voor een straf met gewoon uitstel. Alleen al om die reden 
kan het hof niet ingaan op zijn ondergeschikte vraag om hem de gunst van de opschorting 
toe te kennen of een straf op te leggen met gewoon uitstel. 

is inmiddels failliet. Ook deze vennootschap heeft twee gerechtel ijke 
antecedenten . 

De beide beklaagden hebben bewust de exploitatievoorwaarden geschonden van hun 
inrichting. Ze lieten een koelinstallatie op het plat dak van hun winkel plaatsen die de 
geluidsnormen ernstig overschreed. Zij veroorzaakten op die manier evident overlast bij de 
omwonenden. Zij pleegden de feiten in een economisch kader en talmden bijzonder lang om 
zich in regel te stellen. blijft ook nu voorhouden dat de subjectieve 
gewaarwording van één buur tot strafvervolging leidde en lijkt niet in te zien dat hij als 
uitbater van een vergunningsplichtige inrichting hoe dan ook alle milieuvoorschriften moet 
naleven. 

6.2 De beklaagde stelt dat de redelijke termijn is overschreden. Hij werd voor 
het eerst verontrust over het hem te last gelegde misdrijf bij ontvangst van het proces
verbaal van vaststellingen van 29 september 2016, dat hem op die datum aangetekend werd 
verzonden. Op 17 oktober 2016 werd deze beklaagde over die vaststellingen verhoord. Dat 
het dossier vervolgens zou hebben stilgelegen totdat deze beklaagde in 2020 een tweede 
verhoor aflegde, is onju ist. De toezichthouder drong er jaarlijks bij :ip aan om 
de koelgroepen te verplaatsen, maar hij verwees telkens naar de burgerlijke procedure 
waardoor hij niet aan die koelgroepen zou mogen raken. In september 2019 deelde 

ian de toezichthouder mee dat het probleem zou opgelost zijn uiterlijk 15 november 
2019. Er volgden verschillende nacontroles, waarbij telkens werd vastgesteld dat er niets 
gebeurde. Op 23 oktober 2020 werd opnieuw een significante overschrijding van de 
geluidsnorm vastgesteld. Op 20 december 2020 werd een tweede maal 
verhoord . Nauwelijks een maand later werd hij gedagvaard voor de eerste rechter. In de 
procedure ten gronde volgden de processtadia elkaar gestaag op. 

Hoewel het tijdsverloop in hoofdzaak aan de beklaagde s te wijten, is er sprake 
van een te lange doorlooptijd. De gevolgen daarvan bleven voor de beklaagden beperkt. De 
overschrijding van de redelijke termijn had geen enkel gevolg voor de uitoefening van de 
rechten van verdediging. Er zijn geen bewijsstukken verloren gegaan en het tijdsverloop 
ontnam de beklaagden niet de mogelijkheid bepaalde argumenten voor te dragen of stukken 
aan te brengen. 

Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de duur van 
de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, de rechter de veroordel ing bij 
eenvoudige schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan zijn 
dan de wettelijke minimumstraf. Deze bepaling sluit een meer of minder vergaand 
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rechtsherstel niet uit. In het geval van de beklaagden blijft een straf nodig om hen te doen 
inzien dat het bewezen misdrijf maatschappelijk ontoelaatbaar is. Hoewel de tijd in hun 
voordeel liep slaagden zij er niet in om de toestand tijdig recht te zetten. 

6.3 Er zijn weinig redenen tot mildheid. De beklaagde heeft een bijzonder 
ongunstig strafrechtelijk verleden. Op meetpunt twee is er nog steeds een schending van de 
geluidsnorm. Zonder overschrijding van de redelijke termijn, zou het hof de beide 
beklaagden een effectieve geldboete opleggen van 1.000 euro, meer deciemen. Rekening 
houdend met de overschrijding van de redelijke termijn, vermindert het hof de aan de 
beklaagden op te leggen straf op reële en meetbare wijze en bevestigt het de straffen die de 
eerste rechter oplegde. 

De eerste rechter vermeerderde de geldboetes correct met deciemen. Ook de vervangende 
gevangenisstraf die de eerste rechter aan oplegde voor het geval hij de 
geldboete niet zou betalen, is te bevestigen. 

6.4 De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen 
aao de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

De eerste rechter oordeelde juist over 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 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen 
verklaarde feiten. 

De eerste rechter besliste ook juist over de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop vah de strafprocedure, al bedraagt die geïndexeerd nu 52,42 euro. Met toepassing 
van diezelfde bepaling verhoogt het hof de kosten met 10 %. 

De eerste rechter besliste ook correct over de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand. Sinds 1 oktober 2022 bedraagt die na indexatie 24 euro. 

6.5 Het spreekt voor zich dat het bewezen misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt. De 
eerste rechter hield de beslissing omtrent de burgerlijke belangen terecht aan. 

7. Het openbaar ministerie vorderde in de aanhangig makende dagvaarding het herstel 
overeenkomstig artikel 16.6.6 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. 

Uit het akoestisch onderzoek dat JP 7 april 2021 liet uitvoeren blijkt dat er op 
meetpunt twee nog steeds een geluidsoverschrijding en tonaliteit was, met mogelijke 
doorzetting naar meetpunt drie. liet op 25 maart 2022 een hercontrole 
uitvoeren. Hieruit blijkt dat er op meetpunt twee nog steeds een overschrijding is van de 
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geluidsnorm. Meetpunt drie was niet rechtstreeks bereikbaar. Het geluid op dat meetpunt 
werd bepaald middels een overdrachtsberekening en zou binnen de norm vallen. 

De omgevingsambtenaar van nam kennis van het verslag van 25 
maart 2022 en wees erop dat de toezichthouder het akoestisch onderzoek niet vooraf had 
goedgekeurd, dat de toezichthouder auditief gelu idsoverlast waarnam in 

en dat meetpunt twee een re levant meetpunt is omdat dit een aparte 
woning is die verhuurt aan derden. 

Het hof kan niet vaststellen dat meetpunt twee deel uitmaakt van de inrichting, zoa ls de 
eerste rechter deed. Ook uit de metingen die de beklaagde liet uitvoeren, blijkt 
dat de geluidsnorm daar nog steeds wordt overschreden. Zonder rechtstreekse berekening 
op meetpunt drie kan het hof niet vaststellen dat het geluidsniveau binnen de wettelijke 
norm blijft. 

Op de rechtszitting van 3 november 2022 drong het openbaar ministerie niet aan op het 
herstel. Dit impliceert dat het openbaar min isterie niet langer de dwangsom vordert en het 
hof deze bijgevolg ook niet meer kan opleggen. De bestuurlijke maatregel van 24 december 
2020 zou volgens het openbaar ministerie volstaan om toekomstige geluidshinder te 
voorkomen. Een herstelmaatregel zonder dwangsom is niet effectief. Het hof beveelt het 
herstel om die redenen niet. Dit is voor de beklaagden geen vrijgeleide: bij nieuwe 
overschrijdingen van de geluidsnorm kunnen zij zich blootstellen aan nieuwe vervolgingen. 
Hopelijk zet dit hen ertoe aan om de geluidsnorm voortaan wel strikt na te leven. 

Dictum 

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 talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren de schuld van ingevolge het vonnis van 21 juni 2021 
definitief vaststaat. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend bii verstPk voor de beklaagde 
beklaagde 

en op tegenspraak voor de 
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verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

op strafgebied 

bevestigt het beroepen vonnis voor zover bestreden in al zijn beslissingen, met dien 
verstande en met die wijzigingen dat: 

de vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure 52,46 euro 
bedraagt in plaats van 50 euro; 
de bijdrage aan het Begrot ingsfonds voor de juridische tweede lijnsbijstand 22 euro 
bedraagt in plaats van 20 euro; 
de kosten in eerste aanleg waartoe de beklaagden hoofdelijk worden veroordeeld 
117,98 euro bedragen; 

veroordeelt de beklaagden ~n tot betal ing van de kosten van de 
strafvordering in beroep, begroot op 136,31 euro; 

Kosten eerste aanleg: 
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Dagv. le beklaagde: 
Dagv. 2• beklaagde (curator): 
Betekening vonnis à curator: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. le beklaagde: 
Dagv. 2• beklaagde (curator): 

+ 10%: 

Totaal: 

• p. 15 

€ 26,67 
€ 26,67 
€ 26,91 
€ 27,00 

€ 107,25 
€ 10,73 

€ 117,98 

€ 27,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 27,96 
€ 27,96 

€ 123,92 
€ 12,39 

€ 136,31 

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

en en in openbare rechtszitting van 9 december 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




