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Not.nr. GE.64.97.000197-16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr.1151 

2. nr. -115d._ 

verdacht van: 

geboren te 
zelfstandige, 
wonende te 
- beklaagde -

op 

met maatschappelijke zetel te, 
- beklaagde -

de eerste en de tweede 

(RRN 

(ON 

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 1), door als exploitant 
van een inrichting de exploitatievoorwaarden niet te hebben nageleefd, meer bepaald de 
hieronder vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem Il), 

1. nl. artikel 5.15.0.7. 

De plaatsen waar geaccidenteerde voertuigen worden gestald, zijn uitgerust met een 
vloeistofdichte vloer. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, is de vloeistofdichte 
vloer aangesloten op een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een 
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koolwaterstofafscheider en slibvangput, zodat gelekte vloeistoffen noch de bodem, noch het 

grondwater, noch het oppervlaktewater kunnen verontreinigen. ( ... ) 

meer bepaald geaccidenteerde voertuigen te hebben opgeslagen op het onverharde deel 

van het terrein 

te in de periode van 18.09.2015 tot 19.03.2016 (st. 4, 5, 23-25, 32-36, 56-57) 

2. nl. artikel 4.1.3.1. 

De inrichting moet zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

(".) 

meer bepaald o.m. op het onverharde gedeelte van het terrein aanhangwagens met afval, 

tractors, (mazout)opslagtanks, recipiënten met gevaarlijk afval en containers met afval te 

hebben geplaatst, los afval en restafval te hebben laten rondslingeren 

te in de periode van 12.10.2015 tot en met 01.02.2017 (st. 4, 5, 23-25, 32-36, 63-

65) 

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). 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 

vonnis van 17 april 2018 op tegenspraak als volgt: 

" 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastleggingen 1 en 2 samen tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd 

met 70 opdeciemen tot 8.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastleggingen 1 en 2 samen tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd 

met 70 opdeciemen tot 16.000 euro. 

BIJDRAGEN en KOSTEN 
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Veroordeelt en elk tot 

betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen 

tot 200 euro. 

Veroordeelt hen elk tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hen elk tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt hen hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 

56,92 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

15 mei 2018 door de lasthebber ad hoc van de beklaagde 

tegen het vonnis; 

17 mei 2018 door de beklaagde tegen de beschikkingen op 

strafgebied; 

25 mei 2018 door het openbaar ministerie tegen beide beklaagden. 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 

op: 

15 mei 2018 door de lasthebber ad hoc van de beklaagde 

17 mei 2018 door de raadsman van de beklaagde 

25 mei 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 12 september 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagde 

vertegenwoordigd door meester 

in haar middelen van verdediging, 

advocaat met kantoor te in 

zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc; 

- de beklaagde 

door meester 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 17 april 2018 

gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 

regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 

worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de lasthebber ad hoc van de beklaagde ingediende 

"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 

wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 

betrekking tot de beslissing over de schuld en de beslissing over de straf. 

In het door de advocaat van de beklaagde ingediende 

"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 

wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 

betrekking tot de beslissing over de straf. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 

bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 

betrekking tot de beslissing over de straf. Tevens vermeldt dit grievenformulier "volgberoep" 

met de vermelding dat "het openbaar ministerie gelet op het aangetekende hoger beroep en 

het neergelegde grievenformulier van eerste en tweede beklaagde (het ingestelde hoger 

beroep volgt) en ook hoger beroep (aantekent) wat betreft de uitgesproken straffen". Dit 

volgberoep brengt mee dat het openbaar ministerie, binnen de perken van de grieven van 

de beklaagden, zich deze grieven eigen maakt en dus wat betreft de 

ook een grief aanvoert wat betreft de beslissing over de schuld. 

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 werden tijdig en regelmatig naar de vorm 

ingesteld en zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Op de rechtszitting van 12 september 2019 verklaarde de lasthebber ad hoc van de 

beklaagde afstand te doen van de grief met betrekking tot de 

beslissing over de schuld. Het openbaar ministerie verklaarde vervolgens ook afstand te 

doen van zijn grieven voor zover deze geen betrekking hebben op de beslissing over de straf. 

Het hof verleent de en het openbaar ministerie akte van de 

voormelde afstand van de grieven. 
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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 devolutieve werking van de akten hoger beroep en vervolgens de grieven, zoals beperkt 

door de afstanden waarvan akte wordt verleend, brengt mee dat op grond van het vonnis 

van 17 april 2018 de beklaagden en de 

allebei definitief schuldig zijn aan de hiervoor vermelde telastleggingen 1 en 2 en het hof 

bijgevolg enkel nog te oordelen heeft over de beslissing over de straf. 

3. Het feitenoverzicht in het beroepen vonnis luidt als volgt: 

"3. De beklaagden exploiteren een take/dienst en hebben een bedrijfsterrein aan de 

te en beschikken over een milieuvergunning. 

De eerste beklaagde is zaakvoerder van de tweede beklaagde. 

4. Naar aanleiding van klachten stelde de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu 

van de stad op 19 september 2015 vast dat op het onverharde terrein 

geaccidenteerde voertuigen werden gestald in strijd met VLAREM ll. 

Bij een hercontrole op 12 oktober 2015, in aanwezigheid van OVAM, was dat nog 

steeds het geval. Bovendien werd vastgesteld dat materialen en afval derwijze waren 

opgeslagen dat de inrichting zich in niet zindelijke staat bevond. 

Er werd een aanmaning gestuurd naar de beklaagden, maar op 7 maart 2016 waren er 

nog steeds inbreuken. Er waren wrakken van het terrein verwijderd, maar toch 

stonden er nog steeds geaccidenteerde voertuigen, en dit zowel op het onverharde als 

op het verharde deel van het terrein. Een inventarisatie wees uit dat er op het volledige 

terrein bijna 200 voertuigen werden gestald. Naast voertuigen werden op diverse 

plaatsen en meer specifiek op het onverharde deel van het terrein onder meer 

aanhangwagens met afval, tractors, (mazout)opslagtanks en containers met afval 

geplaatst. 

De vennootschap werd op 22 december 2015 aangemaand om ervoor te zorgen dat er 

enkel niet geaccidenteerde voertuigen op het niet-verharde deel van het terrein werden 

gestald.· 

Op 7 maart 2016 werd vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat men eerder via e-mail 

meldde, er intussen zelfs nieuwe geaccidenteerde voertuigen naar het niet-verharde 

deel werden gebracht. Op het niet-verharde deel waren geen inspanningen gedaan om 

gevolg te geven aan de aanmaning en om ervoor te zorgen dat daar enkel niet

geaccidenteerde voertuigen worden gestald. De manier van opslag van voertuigen 
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maar ook van afval en van opslagtanks zorgde er nog steeds voor dat de inrichting niet 

in goede staat van onderhoud verkeerde. 

5. Op 10 mei 2016 verklaarde de eerste beklaagde onder meer: 

'".Wij werden eind december 2015 aangemaand door jullie dienst om onder meer de 

geaccidenteerde voertuigen weg te halen van het onverharde deel van het terrein in de 

Wij vroegen hiervoor uitstel tot 18 maart 2016, dit uitstel werd ons 

verleend. Vervolgens was er een hercontrole voor het verstrijken van deze termijn (op 7 

maart 2016), op dat moment waren de geaccidenteerde voertuigen inderdaad nog niet 

verwijderd, dit was wel het geval vanaf 19 maart 2016. 

Zowel voor onze vestiging in de als in de hanteren wij een 

manier van werken van maandelijkse afvoer van voertuigen. Naar aanleiding van de 

tussenkomst van jullie dienst hebben wij dit echter sneller laten verlopen voor onze 

vestiging in de 

Verder zijn er 12 verschil/ende chauffeurs binnen mijn bedrijf en is het zo dat niet al 

deze chauffeurs zich aan de richtlijnen houden. Bovendien is het vaak zo dat er wagens 

dienen te worden verplaatst om niet bereikbare voertuigen weg te halen. Ook in deze 

gevallen gebeurt het al eens dat er een geaccidenteerd voertuig op de verkeerde plaats 

terecht komt. Onder geaccidenteerd voertuig begrijp ik een voertuig dat vloeistof lekt. 

".De term 'geaccidenteerde voertuigen' is volgens mij immers voor interpretatie 

vatbaar, ik weet dat enkel de voertuigen die een risico op lekken inhouden niet op een 

onverharde ondergrond mogen worden gestald. Voor wat betreft onze site aan de 

ben ik van mening dat er geen voertuigen werden gestald waarvoor een 

risico op lekken bestond, hoewel ik ook niet dagelijks tot achteraan het terrein kom. 

".Er is totaal geen financieel voordeel bij de overtredingen. 

".Dit terrein [het onverharde deel] staat op heden nog steeds te koop en dit sinds 2015. 

Indien het mogelijk is willen we dit perceel laten verkavelen. In afwachting zullen wij 

het deel van het terrein waar de auto's worden gestald stelselmatig leeghalen, normaal 

gezien zouden alle voertuigen tegen het einde van dit jaar weg moeten zijn gehaald 

van het terrein. Eens de voertuigen zullen zijn verdwenen wensen wij dat deel van het 

perceel te verhuren/verkopen, er worden in ieder geval geen nieuwe voertuigen meer 

naar onze vestiging aan de gebracht. 

".Zoals eerder gemeld zijn er sinds 19 maart 2016 geen geaccidenteerde voertuigen 

meer aanwezig op het onverharde deel van het terrein, verder wordt het volledige 

terrein stelselmatig leeggehaald en klaargemaakt voor verhuur. 
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".Ik wens nogmaals te benadrukken dat wij van oordeel waren dat we uitstel kregen tot 

18 maart 2016 om de geaccidenteerde voertuigen weg te halen van het perceel, 

hetgeen ook is gebeurd. Daarnaast ben ik van mening dat de term 'geaccidenteerd 

voertuig' zeer ruim interpreteerbaar is, ik aanzie geaccidenteerd voertuig als een 

voertuig dat vloeistoffen (brandstof, olie, koelvloeistoffen en meer algemeen voor het 

milieu schadelijke vloeistoffen) lekt. Zo aanzie ik Ad-blue niet als een voor het milieu 

schadelijke vloeistof omdat het geen gevarenteken heeft.' 

Bij latere nacontroles bleef het onzindelijk aspect van het terrein een probleem. 

Volgens de verbalisanten werd de toestand steeds erger, ondanks meerdere 

aanmaningen." 

4. De eerste rechter stelde terecht vast dat de bewezen feiten door de beklaagden gepleegd 

werden met eenzelfde misdadig opzet, zodat overeenkomstig artikel 65, eerste lid, 

Strafwetboek, voor elke beklaagde voor deze feiten samen een straf moet worden opgelegd. 

De eerste rechter overwoog inzake de straftoemeting het volgende: 

"11. Dat er opzettelijk inbreuken gepleegd werden blijkt niet enkel uit de systematiek 

en de lange duur ervan, maar ook uit het feit dat ondanks de vaststellingen en 

herhaalde aanmaningen de inbreuken verder gingen. De rechtbank neemt dus geen 

gebrek aan voorzorg, maar opzet aan en bestraft overeenkomstig artikel 16.6.2. §1, lid 

1 DABM. 

12. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 1.000 euro voor de eerste 

beklaagde en een geldboete van 2.000 euro voor de tweede beklaagde. 

13. De beklaagden exploiteerden in strijd met de milieuvergunning en de 

bedrijfsvoering gebeurde op een milieuhygiënisch onverantwoorde wijze. 

De beklaagden hebben de misdrijven in professioneel verband gepleegd en stelden hun 

eigen economisch belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij het behoud 

van de volksgezondheid en een veilig leefmilieu. 

Het is duidelijk dat de beklaagden een afweging maken van pakkans en economisch 

voordeel, en zelfs ondanks herhaalde vaststellingen nog steeds het eigen economisch 

belang lieten primeren. 
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De beklaagden vervalsten ook de concurrentie met bedrijven die wel de nodige 

inspanningen doen om de milieuregels na te leven. De beklaagden hebben financieel 

voordeel gehaald door niet de noodzakelijke milieu-investeringen te doen. 

14. De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het ook in 

artikel 5 van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 

november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

De op te leggen geldboete moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter 

bescherming van het leefmilieu ernstig genomen moet worden; dat de beklaagden zich 

niet ongestraft boven de wet kunnen stellen en niet enkel de baten maar ook de kosten 

van hun activiteiten moeten dragen. 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te 

overtreden of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die 

door de beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van 

mensen en middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en 

justitie maakt voor de gemeenschap een grote kost uit. 

De hierna bepaalde geldboeten komen tegemoet aan het beoogde preventieve en 

repressieve doel." 

Het hof onderschrijft deze overwegingen, doch houdt bij het bepalen van de omvang van de 

geldboeten in het voordeel van de beklaagden rekening met het feit dat de beklaagden 

intussen voor integraal herstel zorgden, waarbij de bedrijfsactiviteit zelfs volledig werd 

gedelokaliseerd. Dit verantwoordt voor elke beklaagde de hierna bepaalde geldboete. 

5. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 

de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

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. 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure bedraagt, na 

indexatie, 54,76 euro bedraagt (zie art. 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 

houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken ("Tarief Strafzaken"), 
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zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 november 2012, BS 29 november 

2012; omzendbrief 131/6 van 24 juni 2019, BS 15 juli 2019). Het hof veroordeelt de 

beklaagden elk tot betaling van deze bijdrage. 

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 elk ook tot het betalen 

van een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand. Ook tot betaling van deze bijdrage veroordeelt het hof elke beklaagde. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 

artikelen vermeld in de telastleggingen, 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 en de verklaringen van afstand van de grieven met betrekking tot de 

schuld, waarvan het hof de betrokken partijen akte verleende, het ingevolge het vonnis van 

17 april 2018 vaststaat dat: 

- de beklaagden elk schuldig zijn aan de telastleggingen 1 en 2; 

- de burgerlijke belangen werden aangehouden 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

verleent de beklaagde en het openbaar ministerie akte van hun 

respectieve afstand van de grieven met betrekking tot de beslissing over de schuld; 

verklaart de zo beperkte beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 
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veroordeelt de beklaagde tot een geldboete van 600 euro, 

vermeerderd met 70 deciemen tot 4.800 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie 

maanden; 

veroordeelt de beklaagde tot een geldboete van 1.200 euro, 

vermeerderd met 70 deciemen tot 9.600 euro; 

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 54,76 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van 

de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot 

betaling van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot 

betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 56,92 

euro in eerste aanleg en 181,54 euro in beroep; 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 

Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. 

Dagv. 

+ 10 %: 

Totaal: 

€ 56,92 

€ 33,00 

€9,00 

€ 70,00 

€ 26,52 

€ 26,52 

€ 165,04 

€ 16,50 

€ 181,54 

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 11 oktober 2019 

uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

in aanwezigheid van 
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