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Not.nr. OU.64.Hl.156/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. )_50 (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

(ON Overeenkomstig het Wetboek van 

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

januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap", afgekort: bv), 

te 

- beklaagde -

verdacht van: 

"de eerste en de tweede 

A. 

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

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

artikel 4§1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en op artikel 5 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning {Vla rem I) door zonder voorafgaande en 
schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een inrichting te hebben geëxploiteerd 

namelijk de inrichting klasse 2, gekend onder rubriek 2.2.2.f) 1 ° van bijlage 1 bij Vlarem /: 
Opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een 
opslagcapaciteit van maximaal 100 ton 
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meer bepaald de vergunde hoeveelheid van 100 ton afbraakhout met een veelvoud te 
hebben overschreden 

te in de periode van 22.08.2014 tot en met 22.02.2017 

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). 

B. 

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

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

artikel 5.2.1.§6, al. 1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid door zonder omgevingsvergunning een ingedeelde inrichting of activiteit van de 
eerste of de tweede klasse te hebben geëxploiteerd 

namelijk de inrichting klasse 2, gekend onder rubriek 2.2.2.f) 1 ° van bijlage 1 bij Vlarem IJ: 

Opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een 
opslagcapaciteit van maximaal 100 ton 

meer bepaald de vergunde hoeveelheid van 100 ton afbraakhout met een veelvoud te 
hebben overschreden 

te n de periode van 23.02.2017 tot en met 24.11.2017 

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). 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van 
veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om 
de inrichtingen die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende 
de termijnen door de rechter te bepalen, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.00 per 
dag bij overtreding van dit verbod." 

* * * * 
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1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 0 12e kamer, 
besliste bij vonnis van 22 januari 2019 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 3.000 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 24.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, de feiten 
gedeeltelijk.voor als na 1.1.2017 gepleegd zijnde. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor de helft van de opgelegde 
geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

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

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweede/ijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 5.000 euro, vermeerderd met 
70 opdeciemen tot 40.000 euro, de feiten gedeelte/ijk voor als na 1.1.2017 gepleegd zijnde. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor de helft van de opgelegde 
geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

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

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 
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HERSTEL 

Legt en het bevel op om onmiddellijk na het 
definitief worden van dit vonnis geen houtafval meer te aanvaarden en binnen de 4 maanden 
na het definitief worden van dit vonnis de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen 
en het strijdige gebruik te staken door de opslag van houtafval te reduceren tot de vergunde 
hoeveelheid. 

Veroordeelt en elk tot het betalen aan het 
openbaar ministerie van een dwangsom van 100 euro per dag dat dit bevel wordt 
overtreden. 

Gerechtskosten 

Veroordeelt en hoofdelijk tot betaling van de 
gerechtskosten gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie en begroot op 28,86 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
20 februari 2019 door de beklaagde 
van het vonnis"; 
20 februari 2019 door de beklaagde 
vonnis"; 

tegen "alle beschikkingen 

tegen "alle beschikkingen van het 

22 februari 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 
Oudenaarde, op: 

20 februari 2019 door de raadsman van de beklaagde 
20 februari 2019 door de raadsman van de beklaagde 
25 februari 2019 door het openbaar ministerie voor elke beklaagde. 

1.4 Op de rechtszitting van 5 maart 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, werd 
op verzoek van de lasthebber ad hoc, meester ~n na de partijen te hebben 
gehoord, de zaak uitgesteld op de rechtszitting van 29 oktober 2020. 

Op de rechtszitting van 5 maart 2020 verklaarde de lasthebber ad hoc vrijwillig te 
verschijnen namens de gezien deze niet was gedagvaard. 
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Op de rechtszitting van 29 oktober 2020 van dit hof, zelfde kamer, werd de zaak uitgesteld 
naar de rechtszitting van 15 januari 2021 op vraag van de beklaagde gezien 
deze zich in corona-quarantaine bevond. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 15 januari 2021 in het Nederlands: 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

- de beklaagde 
door meester 

bv in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd 
advocaat met kantoor te als raadsman van de 

lasthebber ad hoc, meester advocaat met kantoor te 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 22 januari 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

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

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

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulieren hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk telkens op 
strafgebied met betrekking tot de straf. Tevens werd door het openbaar ministerie een 
volgberoep ingesteld, wat meebrengt dat het openbaar ministerie zich binnen de perken van 
het door de beklaagde ingestelde beroep, de grieven van deze beklaagde eigen maakt. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en 
en van het openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 

Strafvordering). 
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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 beslissingen van de eerste rechter tot de schuld van elk van de beklaagden aan de 
telastleggingen A en B en tot het aanhouden van de burgerlijke belangen zijn door geen 
enkel beroep bestreden en bijgevolg definitief. 

3. De eerste rechter oordeelde tot de schuld van de beklaagden op grond van de volgende 
motieven: 

"Feiten 

3. Het bedrijf is een bosontginningsbedrijf met opslagplaatsen en 
behandeling van hout, snoeihout en afbraakhout gelegen te aan de 

is de zaakvoerder. 

Het bedrijf beschikt over twee milieuvergunningen klasse 1, geldig tot respectieve/ijk 7 en 8 juli 

2028. 

4. Op 22 augustus 2014 stelde de milieu-inspectie vast dat er op het bedrijfsterrein ongeveer 
7.000 m3 afbraakhout opgeslagen lag. De vergunde maximale gezamenlijke hoeveelheid voor 
hout, snoeihout en afbraakhout bedraagt 100 ton of ongeveer 200 m3

• 

Er werd toen een aanmaning gegeven. 

Op 25 juni 2015 werd echter vastgesteld dat er zich op het terrein een opgeslagen hoeveelheid 
afbraakhout bevond die 10.000 m 3 of 5.000 ton benaderde. 

5. Op 1 december 2015 legde de milieu-inspectie volgende bestuurlijke maatregel op: 
Stopzetting van elke aanvoer van afbraakhout met ingang van 21 maart 2016. Vanaf deze datum 
is elke aanvoer van afbraakhout verboden tenzij tussentijds voldoende gevolg wordt gegeven aan 
de volgende maatregelen: 
1 ° georganiseerde regelmatige afvoer van afbraakhout via 14-daagse rapportage. 
2° regularisatie via een milieuvergunningsaanvraag tot opslaghoeveelheden of -capaciteiten aan 
houtproducten, inzonderheid van afbraakhout, die een normale bedrijfsvoering toelaten en 
aanvaardbaar blijken uit milieu- en veiligheidsoogpunt. 

6. Op 9 december 2015 werd gehoord, zij is medevennoot in de 
en tevens de echtgenote van Zij stelde dat haar 

echtgenoot verantwoorde/ijk is voor de naleving van de milieuwetgeving in het bedrijf Op de 
vraag wat er concreet werd ondernomen om de naleving mogelijk te maken, antwoordde zij als 
volgt: 

"ten eerste (werden) verschillende aanmaningen gestuurd naar de hersteller van de motor om 
zo snel mogelijk terug operationeel te zijn voor de verwerking, ten tweede de prijzen van het 
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binnenkomend houtafval fors omhoog laten gaan om de toevoer af te remmen, ten derde 
hebben we contact opgenomen met verschillende afnemers van recyclagehout om de afvoer te 
optimaliseren, ten vierde heb ik mezelf ingeschreven tot de cursus van milieucoördinator te 

om de verschil/ende wetgevingen omtrent milieu beter te kunnen volgen en te begrijpen 
en na te leven en ten vijfde naar de heer veertiendaags de stand der zaken 
door te mailen. 

De inbreuken zijn te wijten aan de defecte motor van de hakselaar. Naderhand werd de motor 
gereviseerd maar al na 8 uur draaien heeft deze het opnieuw begeven. Hierna hebben we een 
dispuut gehad met het revisiebedrijf wat meerdere maanden heeft aangesleept. Door de eerste 
breuk in de motor hadden we 2 mogelijkheden: ofwel een nieuwe machine aankopen van 
350.000 a 400.000 euro ofwel een motorrevisie van 40.000 euro waarbij wij kozen uit financiële 
overwegingen voor optie 2. De bank ging in eerste instantie dit bedrag voorschieten maar toen 
het er op aankwam trok 1un staart in waardoor wij zonder inkomen gedeeltelijk zaten en 
een niet werkende machine hadden. Gezien het nieuwe defect na 8 uur en het aanslepende 
dispuut was het voor ons financieel geen optie om het houtafval aan zeer hoge prijzen te gaan 
afvoeren voor verwerking. Een gedeelte van de revisie diende door ons betaald te worden. 

Er waren geen financiële motieven, de oorzaak was overmacht. 
Om de toestand onverwijld te regulariseren zijn (we} reeds gestart sedert eind augustus met de 
afvoer, rekening houdend met verwerking en afvoer van het groenafval. Diverse afnemers 
werden gecontacteerd en het laatste gesprek met aangaande een 
Jangetermijnovereenkomst dat zij een afname gingen doen van ons recyclagehout aan 
degelijke prijzen. Er is reeds 832 ton afgevoerd {4.000 m 3 verwerkt houtafval dat werd 
afgevoerd}. 
We zijn reeds gestart met de regularisatie zonder zicht te hebben op het beëindigen al is dit wel 
een prioriteit van ons.,, 

7. Tussen 16 maart 2016 en 13 april 2017 verzocht de procureur des Konings zesmaal tevergeefs 
de milieu-inspectie om mede te delen welk gevolg aan de bestuurlijke maatregel van 1 december 
2015 werd gegeven. 

Op 27 november 2017 liet de milieu-inspectie uiteindelijk aan het openbaar ministerie weten dat in 
de periode van 30 november 2015 tot 25 april 2017 diverse controlebezoeken werden uitgevoerd 
en dat er verschillende overlegmomenten plaats vonden met de exploitanten. 
De milieu-inspectie deelde ook mee: 
• Dat de exploitant in de periode 19/8/2016 - 25/4/2017 praktisch geen & onvoldoende gevolg 
heeft gegeven aan 14-daagse rapportage voor de afvoer van houtafval; 
• Dat uit het afvalstoffenregister voor verhakse/d behandeld houtafval blijkt dat sinds de 
aanmaning d.d. 30/11/2015 in totaal 1760,3ton houtafval, nl. 1304,82ton EURAL17.02.01 
{Afbraakhout, A&Bhout} & 455,48ton EURAL03.01.05 {resthout 
houtverwerker/zaagsel/houtkrullen) afgevoerd werd; 
• Dat er geen gegevens m.b.t. de aanvoer van (on)behandeld houtafval werden overgemaakt, 
zodat d~t onduidelijk is en niet eenduidig afgeleid kon worden dat de opgeslagen hoeveelheden of 
capaciteiten worden afgebouwd; 
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• Dat gelet op de initiële opslaghoeveelheid of -capaciteit onder voorbehoud besloten kon worden 
dat de opslagcapaciteit aan afvalstoffen echter niet voldoende werd afgebouwd tot onder de max. 
vergunde opslaghoeveelheid of -capaciteit. 

De exploitant verklaarde ten aanzien van de milieu-inspectie dat de afvoer van houtafval 
moeizaam gaat omwille van de marktsituatie (overaanbod met lage prijzen); dat aangezien de 
spaanplaatindustrie zeer machtig is (enkele grote groepen) en praktisch alleen werkt met grote 
contracten, dit qua 'totale te leveren hoeveelheid' voor het bedrijf moeilijk in te schatten is; dat 
zelfs indien de afgeleverde houtproducten/afval voldoet aan de aanvoerspecificaties er toch nog 
partijen worden geweigerd zonder duidelijke reden; dat dit zorgt voor onregelmatige afvoer. 

De milieu-inspectie maande de exploitant nogmaals aan om te voldoen aan de 
milieuvoorwaarden, de lopende aanmaningen op te volgen, de opslaghoeveelheden van 
afvalstoffen stelselmatig te beperken tot de milieuvergunning door regelmatige afvoer; de 
aanvoer van afvalstoffen te beperken of stop te zetten, en om via e-mail regelmatig een overzicht 
van het afvalstoffenregister over te maken. 

Beoordeling 

8. De beklaagden betwisten de telastlegging niet. De eerste beklaagde verzocht om de 
opschorting van de uitspraak van veroordeling, de tweede om een 'milde toepassing van de 
strafwet'. 

Van overmacht, zoals gesuggereerd werd, is er geen sprake. 

Bij overmacht of dwang kon de beklaagde immers niet anders dan het misdrijf plegen. De 
voorgehouden overmacht mag ook niet aan de beklaagde zelf te wijten zijn. 

De beklaagden spannen in deze de kar voor het paard. Zij zijn het immers die het initiatief namen 
tot exploitatie. Zij vroegen en kregen een vergunning voor de opslag van maximaal 100 ton of 300 
m3 hout, snoeihout en afbraakhout. Dat is geen ingewikkelde exploitatievoorwaarde. De 
beklaagden wisten dus heel goed dat hun legale opslagmogelijkheid beperkt was. Niettemin 
hebben zij langdurig, en nog steeds, die voorwaarde genegeerd en tot 10.000 m 3 /5.000 ton 
houtafval opgeslagen. 

De inbreuken zijn niet te wijten aan een kapotte hakselaar, noch aan een gebrekkige kennis van de 
milieuwetgeving, noch aan de wet van vraag en aanbod op de markt van houtafval. 
Uit de verklaringen en de verdediging blijkt dat de beklaagden voorrang gaven aan hun eigen 
financiële belangen. De inbreuk is het gevolg van de bewuste keuze om het eigen financieel belang 
te stellen boven het naleven van de milieuwetgeving. De wetgever heeft de rangorde van de 
prioriteiten nochtans anders bepaald. 
Overigens veronderstelt goed bedrijfsbeheer ook aandacht voor het milieuaspect van de 
exploitatie. 

9. De verschillende vaststellingen door de milieu-inspectie van inbreuken gedurende een continue 
en jarenlange periode, spreken voor zich en behoeven geen verdere beoordeling. 
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De telastleggingen zijn bewezen. 

10. Op 31 juli 2018 trad de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft in werking. 
Artikel 2 van die wet vervangt artikel 5 van het Strafwetboek. Daarmee werd de decumulregeling 
van het tweede lid van artikel 5 afgeschaft. 

Artikel 5 Strafwetboek bepaalt nu: 
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. 
Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit. 
Het oude artikel 5 bevatte een strafuitsluitende verschoningsgrond ten gunste van de persoon 
die de minst zware fout had begaan wanneer het misdrijf niet wetens en willens werd 
gepleegd. 
Gelet op artikel 2 Strafwetboek blijft wat betreft feiten gepleegd vóór 31 juli 2018 de 
decumulregel van toepassing als meest gunstige toestand voor de beklaagde die de fout niet 
wetens en willens zou hebben gepleegd en evenmin de 'zwaarste fout' pleegde. 

11. De naleving van de regelgeving ter bescherming van het leefmilieu was geen prioritaire 
bedrijfszaak, integendeel. Meer nog, de vennootschap is niet enkel nalatig geweest, de inbreuken 
werden doelbewust gepleegd. Zij gebeurden langdurig en zelfs na aanmaningen werd niet meteen 
afdoende ingegrepen. 
De vennootschap haalde uit de misdrijven ook economisch voordeel door zich te laten betalen voor 
de opslag van het houtafval. 

12. Krachtens het oude artikel 5 Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk 
voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de 
waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn 
rekening zijn gepleegd. 
De gepleegde misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel of de 
waarneming van de belangen van de vennootschap of zijn voor haar rekening gepleegd. 
Cumulatie in de vervolging van rechtspersonen en natuurlijke personen is mogelijk. Wanneer de 
geïdentificeerde natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, dan kan hij 
samen met de rechtspersoon veroordeeld worden (art. 5, tweede lid, Sw.). 
Uit het dossier blijkt dat de eerste beklaagde zaakvoerder is en de beslissingsmacht had in de 
tweede beklaagde. 
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Hij pleegde de misdrijven wetens en willens. Wetens in de zin dat hij kon weten dat hij een misdrijf 
pleegde, en willens, in de zin dat hij zich niet op een rechtvaardigingsgrond kan beroepen. De 
eerste beklaagde kan dus samen met de rechtspersoon worden vervolgd en veroordeeld.,, 

4. Elk van de beklaagden pleegde de bewezen feiten met een in hun hoofde zelfde misdadig 
opzet zodat het hof toepassing maakt van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en voor deze 
feiten samen een straf oplegt. 

De bewezen feiten van de telastlegging A waren op het tijdstip van de respectieve 
telastleggingen als inbreuk op de vergunningsplicht vermeld in artikel 4, § 1, 
Milieuvergunningsdecreet, strafbaar gesteld door artikel 16.6.1, § 1, eerste lid, Decreet 
Algemene Bepalingen Milieubeleid met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar 
en/of een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro. 
Het Milieuvergunningsdecreet is sinds 23 februari 2017 opgeheven (art. 386 Decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning). De vergunningsplicht is sinds 23 februari 
2017 bepaald door artikel 5, 1 °, c), Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 6 van dit 
decreet, zodat niemand zonder voorafgaande omgevingsvergunning een project dat bij of 
krachtens de decreten, vermeld in artikel 5 is onderworpen is aan vergunningsplicht, mag 
uitvoeren, exploiteren, verkavelen of een vergunningsplichtige verandering eraan doen. 
Inbreuk op dit verbod, wat de te last gelegde bewezen feitelijke gedragingen van de 
telastlegging A zijn, is sinds het tijdstip steeds strafbaar gebleven en is nog steeds strafbaar 
gesteld met dezelfde straffen als hiervoor vermeld door artikel 16.6.1, § 1, eerste lid, 
Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. 

Dit alles wordt ook weerspiegeld in de telastlegging B die deze strafbaarstelling voor de 
gepleegde feiten vanaf 23 februari 2017 weerhoudt. 

5. Net als de eerste rechter is het hof van oordeel dat de beklaagden de misdrijven in 
professioneel verband hebben gepleegd. Zij stelden hun eigen economisch belang boven het 
belang dat de gemeenschap heeft bij het behoud van een veilig leefmilieu. De illegaal 
opgeslagen hoeveelheden houden een risico in voor brand, met gevaar voor andere 
bedrijfsgebouwen in de omgeving. Talrijke inspecties en aanmaningen en bestuurlijke 
maatregelen waren niet afdoende voor de beklaagden om meteen al de nodige maatregelen 
te nemen om een einde te maken aan de inbreuken. 

Waar de beklaagden verwijzen naar het OVAM-rapport en het daarin beschreven 
overaanbod ten opzichte van de beperkte afname van houtafval, hetgeen nog versterkt 
werd door de coronacrisis, dient opgemerkt te worden dat de beklaagden er steeds voor 
kozen om telkens bijkomend afval te aanvaarden om inkomsten te genereren, 
niettegenstaande de toegelaten limieten al enorm overschreden waren en dit ook 
meermaals werd vastgesteld. 

Het hof houdt dan ook rekening met de ernst van de overschrijdingen en de duur van de 
wederrechtelijke toestand. 
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Intussen werden wel ernstige inspanningen geleverd om de norm te respecteren, maar uit 
de verklaring van de beklaagden voor het hof blijkt dat er nog steeds ongeveer 170 ton 
houtafval, en dus 70 ton teveel, aanwezig is op het terrein. 

6. is 47 jaar. Naast een veroordeling door de politierechtbank werd hij ook al 
in 2011 veroordeeld wegens een inbreuk op de afvalstoffenwetgeving. 

In deze omstandigheden en gezien de economische inslag van de gepleegde misdrijven is 
een geldboete van 1.000 euro passend en noodzakelijk als maatschappelijke vergelding. 

Uit niets volgt dat deze geldboete de beklaagde sociaal zou declasseren of zijn sociale 
reclassering op onevenredige wijze in het gedrang zou brengen, zodat het hof geen reden 
ziet om in te gaan op de vraag tot het gelasten van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling. Bovendien zou deze gunst de beklaagde, die handelde als professioneel, 
onvoldoende aanzetten tot naleving van de regels ter vrijwaring van de omgeving. 

7.De liep een veroordeling op wegens een verkeersinbreuk. 

In deze omstandigheden en gezien de economische inslag van de gepleegde misdrijven is 
een geldboete van 1.500 euro passend en noodzakelijk als maatschappelijke vergelding. 

Gezien de vennootschap rechtstreeks voordeel haalde uit de gepleegde misdrijven, wordt 
aan de vennootschap een hogere geldboete opgelegd dan aan de natuurlijk persoon. 

Uit niets volgt dat deze geldboete de beklaagde sociaal zou declasseren of haar sociale 
reclassering op onevenredige wijze in het gedrang zou brengen, zodat het hof geen reden 
ziet om in te gaan op de vraag tot het gelasten van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling. Bovendien zou deze gunst de beklaagde, die handelde als professioneel, 
onvoldoende aanzetten tot naleving van de regels ter vrijwaring van de omgeving. 

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

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

9. 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 de 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 
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eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

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

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

10. De beklaagden werden tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.5 van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid door de 
rechter bij wijze van veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te 
horen uitspreken om de inrichtingen die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te 
exploiteren gedurende de termijnen door de rechter te bepalen, onder verbeurte van een 
dwangsom van 100 euro per dag bij overtreding van dit verbod. 

Het hof kan in plaats van een exploitatieverbod op grond van artikel 16.6.5 van het Decreet 
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid op grond van artikel 
16.6.6 van datzelfde decreet ook het herstel, het strijdig gebruik of aanpassingswerken 
bevelen. 
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Zoals vermeld onder randnummer 5 van dit arrest was er op datum van de rechtszitting van 
15 januari 2021 van dit hof nog steeds een overstockage van houtafval op het terrein, zij het 
in beperktere mate dan ten tijde van de vaststellingen. 

Het opleggen van de herstelmaatregel is dan ook nog steeds actueel en noodzakelijk. 

Gelet op het talmen van de beklaagden in het verleden om tot het volledig herstel over te 
gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het 
bevel tot herstel. 

De beklaagden krijgen een hersteltermijn vooraleer de dwangsom verbeurt, terwijl de 
hersteltermijn pas loopt vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. Het hof houdt 
bij deze termijn rekening met de reeds geleverde inspanningen en de door de beklaagden 
gevraagde extra tijd waarbinnen zij er naar eigen zeggen zeker van zijn om het resterende 
overschot te kunnen verwerken. 

Het bedrag van de dwangsom per dag dat na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest 
en na het verlopen van de hersteltermijn geen gevolg wordt gegeven aan het opgelegde 
herstel, moet voldoende hoog zijn om hen aan te zetten tot vrijwillig herstel. 

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, 
- 50, 65, eerste lid, 66 en 100 Strafwetboek. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren, het vonnis van 22 januari 2019 definitief is voor wat betreft: 

- de schuld van elk van de beklaagden aan de telastleggingen A en B; 
- het aanhouden van de burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 
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verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde wegens de bewezen telast leggingen A en B samen 
tot een geldboete van 1.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 8.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde wegens de bewezen telastleggingen A en B 
samen tot een geldboete van 1.500 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 12.000 euro; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot beta ling 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 beklaagden en bv elk tot betaling van 
een bedrag van 50,45 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 
strafp rocedure; 

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 28,86 euro in 
eerste aanleg en 166,65 euro in beroep; 

wat betreft de herstelmaatregel: 

beveelt de beklaagden en om de plaats in de 
oorspronkelijke toestand te herstellen en het strijd ige gebruik te staken door de opslag van 
houtafval te reduceren tot de vergunde hoeveelheid, dit binnen een termijn van acht 
maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, onder verbeurte van een 
dwangsom van 100 euro voor elk van beide beklaagden per dag vertraging in geval van niet
uitvoering van dit arrest binnen de gestelde termijn. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 28,86 

€45,00 
€ 9,00 

€ 70,00 
€ 27,50 

€ 151,50 
€ 15,15 

€ 166,65 

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

en en in openbare rechtszitting van 12 februari 2021 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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