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Arrest nummer 

c· I 2 c, (; 
Repertor iumnummer 

/i 
202~ / :Jlt 
Datum van uitspraak 

12 februari 2021 

Notitienummer griffie 

2019/NT/718 

-
-
-
-

/ 2020 ,1 

Kopie 

Afgeleverd aan: 

Geen rechtsmiddel werd tot heden tegen dit arrest 
ingesteld. 
Uitsluitend voor bestuurlijke inlichting - behoeften van 
inwendige aard 

Not itienummer parket-generaal 

Aangeboden op 

Niet te regist reren 

Hof van beroep 

Gent 

Arrest 

tiende kamer 
correctionele zaken 
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Not.nr. IE.64.Ll.008972/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr . .26 Y 

2.nr. J(5 

3. nr. J. 6.6 

4. nr. 1' ·1 

5. nr. 

6. nr. 

verdacht van: 

(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), 

met maatschappelijke zetel t e, 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende t e 

- beklaagde -

( ... ) 

( ... ) 

op 

(RRN 

op 

(RRN 

:::>p 

(RRN 

"om het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben 
meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het 
wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften, bedreigingen, 
misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden of het wanbedrijf 
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rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het 
(S)trafwetboek 
A. 
te 

1. 
DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE en DE VIERDE 

vanaf 18 iuni 2015 tot en met 03 iuli 2018 
opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd 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 artikel 25 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materialenkring/open en afvalstoffen, nagelaten te hebben om 
bedrijfsafvalstoffen, zijnde 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 Regering, te hebben verwijderd of nuttig te hebben 
toegepast op de wijze zoals bepaald in artikel 25, 
1 ° binnen de onderneming waarin de afvalstoffen zijn ontstaan of worden behandeld, in 
overeenstemming met de milieuvergunning, vermeld in artikel 11, of met de andere 
toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire voorschriften 
2° door afgifte aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 11 
houder is van een vergunning voor de verwijdering of nuttige toepassing van de afvalstoffen, 
of die voldaan heeft aan de meldingsplicht, of die een geregistreerde afvalstoffenhandelaar 
of- makelaar is als vermeld in artikel 13 
3° door afgifte aan een in een ander gewest of land gevestigde natuurlijk persoon of 
rechtspersoon die overeenkomstig de daar geldende wetgeving de afvalstoffen: 

a) mag verwijderen als er geen merkelijk dichterbij gelegen, vergunde 
verwijderingsinrichting is die de afvalstoffen op een verantwoorde wijze kan 
verwijderen onder vergelijkbare voorwaarden 

b) nuttig mag toepassen 
namelijk 
a) het achterlaten van allerhande afval als gevolg van de vroegere exploitatie van een 
garagewerkplaats zoals schroot, olievaten, 3 afgedankte heftrucks, een afgedankte tractor, 
een afgedankte vrachtwagen, een afgedankte lichte vracht, een afgedankte trekker, 
onderdelen van voertuigen zoals een motorblok, accu's, wie/basissen, een Jichtcompressor, 
een opslagtank voor olie, een opslagtank voor mazout, niet meer gebruikt werkmaterieel 
voor een garagewerkplaats, in loodsen 
b) het achterlaten van afgedankte vrachtwagens, bussen, aanhangwagens, opleggers, 
kranen, een bulldozer, wisselstukken van vrachtwagens en containers gevuld met afval 
waaronder schroot, in open lucht 

( ... ) 
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8. 
DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE en DE VIERDE 

te vanaf 20 april 2015 tot en met 18 iuni 2015 
bij inbreuk op artikel 4.2.1 .5° a) strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.1-1° van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 
2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder voorafgaande 
vergunning hetzij in strijd met de vergunning hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de vergunning hetzij in geval van schorsing van de vergunning te hebben 
uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande vergunning, een grond 
gewoonlijk gebruikt te hebben, aangelegd te hebben of ingericht te hebben voor 
door het plaatsen van afgedankte vrachtwagens, bussen, aanhangwagens, opleggers, 
kranen, een bulldozer, wisselstukken van vrachtwagens en containers gevuld met afval 
waaronder schroot, 

{IE66.L1.13891/16} 

C. 

( ... ) 

MET SAMENHANG 
D. 
te 1an 26 februari 2016 tot en met 21 februari 2017 
DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE en DE VIERDE 

opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 
in strijd met artikel 4 § 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 
en artikel 5 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 6 februari 1991 houdende 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I}, zonder 
voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een inrichting te hebben 
geëxploiteerd 
meer bepaald het verder exploiteren na het vervallen van de milieuvergunning op proef van 
18.02.2015 

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

(KO64.L4.5511/14) 

E. 
te vanaf22 februari 2017 tot en met 03 iuli 2018 
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DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE en DE VIERDE 

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, 
vergunning van de bevoegde overheid een inrichting te hebben geëxploiteerd 
meer bepaald het verder exploiteren na het vervallen van de milieuvergunning op proef van 
18.02.2015 

{KO64.L4.5511/14) 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
ligging: te 

perceel 
perceel 
perceel 
perceel 

aard en oppervlakte: 
perceel : kantoorgebouw, 
perceel werkplaats, 
perceel · grond, 
perceel Jouw/and, 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: 
percelen 

met zetel te 
met ondernemingsnummer 

perceel geboren te 'JP (½ volle 
geboren te eiaenaar en ½ vruchtgebruik) en 

op (½ bloot eigenaar) beiden wonende te 

die de eigendomstitel hebben verkregen 
perceel : krachtens de akte van aankoop verleden op 31.10.2013 
perceel 
perceel 
perceel 

en 
krachtens 

door het overlijden va.n 
door het overlijden var. 

akte van opname 
verleden op 

Jp 
dd. 

* * * * 

in de huwgemeenschap van 

Il 

, ingevolge het nalatenschap 
en ingevolge het nalatenschap 
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1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K16, besliste 
bij vonnis van 27 mei 2019 op tegenspraak als volgt: 

"Verklaart de feiten van de tenlastelegging B niet bewezen in hoofde van 

Spreekt vrij en ontslaat hem dienvolgens van rechtsvervolging uit 
hoofde van de feiten omschreven van de voormelde tenlastelegging zonder kosten. 

Stelt vast dat geen afzonderlijke kosten werden uitgegeven uit hoofde van de tenlastelegging 
waarvoor vrijgesproken wordt 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Ala}, Alb}, D en E bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 3.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 
70 opdecimes, hetzij x 8, en aldus gebracht op 24.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna 
bepaald. 

Aangezien de op te leggen straf een geldboete van 120.000,00 euro niet te boven gaat en de 
veroordeelde nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van 24.000,00 euro of meer, de 
opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of 
analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande 
geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie iaar, ter uitzondering van 2.000,00 
EUR effectiel wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8, en aldus gebracht op 
16.000,00 EUR EFFECTIEF. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 53,58 EUR 
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.8. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen 
met 70 opdecimes, hetzij 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig 
artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet 
op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke 
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geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 
december 2016. 

Verplicht om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 
TWINTIG EUR (20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het 
begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging B niet bewezen in hoofde van 

Spreekt vrij en ontslaat hem dienvolgens van rechtsvervolging uit 
hoofde van de feiten omschreven van de voormelde tenlastelegging zonder kosten. 

Stelt vast dat geen afzonderlijke kosten werden uitgegeven uit hoofde van de tenlastelegging 
waarvoor vrijgesproken wordt 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A1a), Alb}, D en E bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 2.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 
70 opdecimes, hetzij x 8, en aldus gebracht op 16.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna 
bepaald. 
Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken 
om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 
iaar, ter uitzondering van 1.000,00 EUR effectiel te verhogen met 70 opdecimes, hetzii x 8 en 
aldus gebracht op 8.000,00 EUR EFFECTIEF, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd 
geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige 
straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft 
gehad. 
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Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete 
zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 30 dagen. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 53,58 EUR 
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te 
verhogen met 70 opdecimes, hetzij 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig 
artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet 
op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke 
geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 
december 2016. 

Verplicht om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 
TWINTIG EUR (20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het 
begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging B niet bewezen in hoofde van 

Spreekt vrij en ontslaat hem dienvolgens van rechtsvervolging uit hoofde 
van de feiten omschreven van de voormelde tenlastelegging zonder kosten. 

Stelt vast dat geen afzonderlijke kosten werden uitgegeven uit hoofde van de tenlastelegging 
waarvoor vrijgesproken wordt 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen Alo}, Alb}, D en E bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 1.000,00 EUR. wettelijk te verhogen met 
70 opdecimes, hetzij x 8, en aldus gebracht op 8.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna 
bepaald. 

rPAGE 01-00001956245-0008-0022-01-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent- tiende kamer - 2019/NT/718- p. 9 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken 
om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal ui tgesteld worden voor de duur van drie 
iaar, ter uitzondering van 500,00 EUR effectiel te verhogen met 70 opdecimes, hetzii x 8 en 
aldus gebracht op 4.000,00 EUR EFFECTIEF, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd 
geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige 
straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft 
gehad. 

Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete 
zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 15 dagen. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 53,58 EUR 
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen 
met 70 opdecimes, hetzii 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig 
artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet 
op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke 
geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 
december 2016. 

Verplicht om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG 
EUR (20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de f inanciering van het begrotingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging B niet bewezen in hoofde van 

Spreekt vrij en ontslaat hem dienvolgens van rechtsvervolging uit hoofde 
van de feiten omschreven van de voormelde tenlastelegging zonder kosten. 

Stelt vast dat qeen afzonderlijke kosten werden uitgegeven uit hoofde van de tenlastelegging 
waarvoor vrijgesproken wordt 
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............................. _"" ______________________ _ 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A1a), A1b), Den E bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 1.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 
70 opdecimes, hetzij x 8, en aldus gebracht op 8.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna 
bepaald. 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken 
om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 
iaar, ter uitzondering van 500,00 EUR effectief, te verhogen met 70 opdecimes, hetzii x 8 en 
aldus gebracht op 4.000,00 EUR EFFECTIEF, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd 
geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige 
straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft 
gehad. 

Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete 
zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 15 dagen. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 53,58 EUR 
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen 
met 70 opdecimes, hetzii 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig 
artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet 
op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke 
geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 
december 2016. 
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Verplicht om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG 
EUR (20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

( ... ) 

Wijst de herstelvordering zoals ingeleid door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur (in 
naam van het Vlaamse gewest), bijgestaan door de burgemeester van de gemeente 

(in naam van de gemeente) af als ontvankelijk, doch ongegrond. 

Veroordeelt en 
op vordering van het openbaar ministerie, tot het inzamelen, vervoeren en 

verwerken van de resterende achtergelaten afvalstoffen die het voorwerp uitmaken van de 
tenlasteleggingen A1a) en A1b), dit vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per dag vertraging in nakoming 
van dit bevel. 

Leat aan en 
in toepassing van artikel 16.6.5. van het Decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid, het verbod op om de hinderlijke inrichting aan de 
te exploiteren, indien 

deze inrichting na het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis niet behoorlijk 
vergund is, én 
er na het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis niet voldaan is aan alle 
toepasselijke exploitatievoorwaarden (algemene, sectorale en bijzondere 
omgevingsvergunningsvoorwaarden). 

Veroordeelt en 
tot het betalen aan het openbaar ministerie van een dwangsom van 250,00 

EUR per dag dat dit verbod wordt overtreden. 

Houdt ambtshalve de (eventuele) burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V. T.Sv. 

*** 
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Veroordeelt 

'100/defijk tot de gerechtskosten, begroot op 
451,87 EUR. 

Overtuigingsstukken 

Nihil" 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
24 juni 2019 door de beklaagden 
en tegen "de beschikkingen van het vonnis, zoals aangeduid en 
omschreven in het neergelegd grievenformulier"; 
26 juni 2019 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op strafgebied, 
zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier". 

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 West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, op: 

24 iuni 2019 door de raadsman van de beklaagden 
en 

26 juni 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 5 maart 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, werd 
op verzoek van de raadsman van de beklaagden en na de het openbaar ministerie te hebben 
gehoord, de zaak uitgesteld op de rechtszitting van 29 oktober 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 29 oktober 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagden en 
in zijn middelen van verdediging, de eerste twee vertegenwoordigd en de laatste twee 
bijgestaan door 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 27 mei 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden t ijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

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

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden 
en 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 beslissingen over 
respectief de straf, het herstel en het exploitatieverbod. 

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 werd een volgberoep als grief aangeduid, 
wat meebrengt dat het openbaar ministerie zich de grieven van de beklaagden eigen maakt 
en dit binnen de perken van het hoger beroep van de beklaagden. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

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

203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven 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. 

2.4 De devolutieve werking van de ingestelde hoger beroepen en vervolgens de grieven, 
heeft tot gevolg dat de beslissing waarbij de beklaagden elk schuldig werden bevonden aan 
de telastleggingen Ala-Alb, Den E definitief is, zoa ls ook de beslissing om elke beklaagde te 
ontslaan van rechtsvervolging voor de telastlegging B. 

3. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht in het beroepen vonnis, dat luidt als volgt : 

"l. Op 08.04.2015 ontvangst de dienst milieu van de PZ een vraag van het 
gemeentebestuur van de gemeente om naar aanleiding van een klacht nazicht te 
verrichten op de percelen gelegen aan de te Deze percelen 
bevinden zich volgens het gewestplar. (goedgekeurd bij KB van 17.12.1979} in 
agrarisch gebied en tevens binnen het BPA "zonevreemde bedrijven" (goedgekeurd op 
08.12.2004}. De percelen zijn (op heden) kadastraal bekend als 

De milieuvergunning om op deze percelen een autowerkplaats en autohandel te exploiteren 
(klasse 2), verleend op 20.04.2005 aan de eerste beklaagde vervalt op 
20.04.2015 (zie stukken 28-32). 

Op 18.06.2015 begeven de verbalisanten zich naar deze percelen. Op de site staan er vier 
loodsen waarvan er drie verhuurd zijn aan externen. De vierde loods wordt door de eerste 
beklaagde, gebruikt. Er werd in het verleden een garagewerkplaats in 
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geëxploiteerd. Dit betreft een ingedeelde, hinderlijke inrichting. Volgens de derde beklaagde, 
worden deze activiteiten er echter sinds het jaar 1999 niet meer actief 

uitgeoefend en wordt de loods enkel nog voor opslag gebruikt. Er zijn volgens de 
verbalisanten inderdaad geen sporen meer aan te treffen van recente activiteiten, doch in de 
loods bevinden zich o.a. schroot, enkele olievaten {die niet op een lekopvangbak staan), 3 
heftrucks, een tractor, een vrachtwagen, een lichte vracht, een trekker, een motorblok, 
wie/basissen, een /uchtcompressor, diverse accu's (die niet in een zuurvrije bak worden 
gestapeld}, een opslagtank voor olie en een opslagtank voor mazout. De vloer bestaat uit 
betonverharding, maar is niet voorzien van een KWS-afscheider. Op de vloer zijn resten van 
gemorste koolwaterstoffen zichtbaar. 

Achter de loodsen, in de buitenlucht, is er een niet-vloeistofdicht terrein gelegen waar tal van 
afgedankte (en niet-gedepollueerde) vrachtwagens, bussen, aanhangwagens, opleggers, 
voertuigen, kranen en zelfs een bulldozer staan. Tevens treffen zij er tal van ajvalbanden, 
gedemonteerde wisselstukken van vrachtwagens, containers edm. aan. Op de foto's die de 
verbalisanten trokken van de toestand ter plaatse, is onder meer te zien is hoe er tussen en 
door de gestalde voertuigen en goederen reeds planten en struiken groeien {zie stukken 19-26 
strafdossier). 

2. Op 01.07.2015 wordt de tweede beklaagde verhoord. Hij bevestigde 
dat de vastgestelde milieuovertredingen gepleegd werden in het kader van de eerste beklaagde 

waarbinnen hijzelf samen met zijn zonen '!n ,erantwoordelijk 
is voor de naleving van de milieureglementering. 

Het bedrijf heeft in de loop der jaren alle vier de aanwezige loodsen aangekocht van de vijfde 
beklaagde en haar kleinzoon, de zesde beklaagde Het terrein 
achter de loodsen wordt gehuurd aan de vijfde beklaagde, gezien deze laatste het volgens hem 
niet kon verkopen omdat het niet gesaneerd was. Op het ogenblik dat zij dit terrein in gebruik 
namen, was er reeds heel wat afval en ander materiaal aanwezig. Er lag onder meer een hele 
stapel oude banden en er stond ook wat buiten gebruik gesteld rollend materieel. 
"Aanvankelijk" werd het terrein gebruikt om er vrachtwagens te stockeren, doch op het 
moment dat hun laatste mecanicien op pensioen is gegaan "verkommerde" de "historisch 
gegroeide toestand" ter plaatse. Hij is bereid om de toestand ter plaatse te regulariseren, doch 
"dergelijk autokerkhof van deze omvang" vraagt volgens hem tijd om te saneren. Hij heeft de 
intentie om dit tegen het einde van het jaar 2015 te doen. 

3. Op 22.12.2015 stellen de verbalisanten vast dat de vastgestelde inbreuken nog niet vrijwillig 
werden geregulariseerd. De tweede beklaagde deelde hen enkel telefonisch mee dat er reeds 
enkele containers met afvalbanden en enkele geaccidenteerde voertuigen en autowrakken 
werden verwijderd, doch dit kon ter plaatse niet worden vastgesteld gezien de verbalisanten 
geen toegang hadden tot het bedrijfsterrein. 

4. Vervolqens worden op 15.03.2016, op verzoek van het parket, de derde beklaagde 
en de vierde beklaagde verhoord. Zij bevestigden beiden 

medezaakvoerder te zijn van de eerste beklaagde. Specifiek met betrekking tot de vastgestelde 
milieuovertredingen, stelden zij echter dat het hoofdzakelijk hun vader is die zich van dit. 
perceel heeft aangetrokken. Hij zou in het verleden een overeenkomst getroffen hebben met de 
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vorige eigenaar, van wie de afvalstoffen afkomstig zouden zijn, om deze te verwijderen. Deze 
overeenkomst zou echter nooit zijn uitgevoerd. Zij bevestigen tevens dat er voor hun bedrijf een 
mecanicien heeft gewerkt. Sinds het moment dat deze laatste op pensioen is gegaan is, is er op 
het perceel geen garage-activiteit meer. Er zou ondertussen een deel van het afval opgeruimd 
zijn. Zij beloven beiden de site op te ruimen tegen het "groot verlof 2016". 

Diezelfde dag wordt de site herbezocht door de verbalisanten en de beide beklaagden. Zij 
stellen vast dat er in de loodsen reeds een deel van het aanwezige materiaal werd opgeruimd. 
Ook van het achtergelegen perceel werden reeds een deel houtafval en afvalbanden 
opgeruimd. Het gros van het materiaal is echter onaangeroerd gebleven. Aangezien hun vader 
in tussentijd geopereerd werd aan zijn knie, zou deze geen tijd gehad hebben om zicht van de 
opruimingswerken aan te trekken. 

5. Op 29.06.2016 werden de vijfde beklaagde en haar kleinzoon, de zesde 
beklaagde verhoord. 

De vijfde beklaagde bevestigde dat zij en haar kleinzoon de vier loodsen, waarin vroeger een 
autoherstelplaats werd geëxploiteerd, in 2012 verkocht hebben aan de eerste beklaagde. Dit 
na het overlijden van haar zoon in december 2011. De achterliggende terreinen 
werden, nadat deze door hen eerst volledig zouden zijn leeggemaakt, verhuurd aan de eerste 
beklaagde, die er afgedankte vrachtwagens en aanhangwagens stalde. 

6. Op 22.09.2016 worden door de tweede beklaagde een aantal documenten overgemaakt aan 
de verbalisanten. 

Hieruit blijkt: 
- dat er reeds op 25.04.1995 een handelshuurovereenkomst voor 9 ;aar werd gesloten tussen 
enerzijds de en anderzijds de eerste beklaagde dit met 
betrekking tot 2 loodsen en de achtergelegen ustockage gronden "; 
- dat er op 10.06.2012 een verkoopcompromis werd ondertekend tussen enerzijds de vijfde en 
zesde beklaagde en anderzijds de BV BenS; dit met betrekking tot twee loodsen en 
kantoorgebouwen aan de evenals een "perceel landbouwgrond" dat 
kadastraal bekend is als ' '; 
- dat er oo 29.06.2016 door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

aktename werd gedaan van een melding klasse 3-inrichting (standaardgarage -
rubrieken 15.5.1.a., 15.5.2.l.1. en 15.5.2.I) door de eerste beklaagde met betrekking tot het 
perceel gelegen aan de 

Eveneens stelden de verbalisanten aan de hand van luchtfoto's van de databank Giswest vast 
dat de site reeds in het jaar 1995 "sporen droeg van het plaatsen van allerhande voertuigen en 
afval". Op de luchtfoto is eveneens te zien dat er reeds een hoek van het terrein ingericht is als 
stapelplaats voor afgedankte banden, die er op het moment van de vaststellingen nog steeds 
lag. 

Er werd een nieuw aanvankelijk proces-verbaal opgesteld wegens 
stedenbouwkundige inbreuken, nl. het gewoonlijk gebruik van gronden voor het stallen van 
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allerhande voertuigen of afval. De vijfde en zesde beklaagde werden in dit kader op 13.10.2016 
opnieuw verhoord. 

7. Op 22.09.2016 wordt door de verbalisanten een nieuwe inspectie ter plaatse uitgevoerd. Er 
werd vastgesteld dat de terreinen voor en achter de loodsen nog steeds niet werden 
opgeruimd. 

8. Op 22.12.2016 wordt de tweede beklaagde verhoord door de PZ 
Hij bevestiat dat hii samen met zijn twee zonen ~n :aakvoerder is van de 

vennootschap de eerste beklaagde. Hij stelt de terreinen aan de 
sedert meer dan 20 jaren te huren met zijn 

De loodsen die er op staan heeft hij gekocht. Hij stelt 
verder dat hij op deze terreinen "reeds altijd" voertuigen heeft gestald. 

Op 13.01.2017 werd de derde beklaagde verhoord. Hij bevestigt dat hij 
zaakvoerder is van de eerste beklaagde die eigendom is van de vier 
loodsen en het bureel op het kwestieuze perceel. De achterliggende terreinen worden gehuurd 
door de firma Op de site te werden volgens hem geen andere 
activiteiten uitgevoerd dan het stockeren van rollend materieel. Er staan volgens hem nog heel 
wat materialen die nog van de vorige uitbater zijn. 

9. Ook op 20.04.2017 wordt, op verzoek van het parket, door de verbalisanten opnieuw ter 
plaatse gegaan. Zij stellen andermaal vast dat er slechts een klein gedeelte van het aanwezige 
materiaal werd afgevoerd. Er is geen nieuwe aanvoer. 

Er wordt tevens een inventaris gemaakt van de aanwezige voertuigen. Van alle op het perceel 
aanwezige voertuigen is geen enkele nog geldig gekeurd of gedepollueerd en er zijn slechts 
enkele vrachtwagens die nog rijvaardig kunnen worden gemaakt. Onder geen enkel voertuig is 
een lekopvangbak geplaatst. Op diverse plaatsen op het terrein kan de geur van olie of diesel 
worden waargenomen. 

10. Op 17.05.2017 worden de vijfde en zesde beklaagde herverhoord. Zij blijven beiden bij hun 
stelling dat het terrein volledig werd vrijgemaakt vooraleer het werd verhuurd aan de eerste 
beklaagde. Enkel de stapel afvalbanden zou blijven liggen zijn. 

11. Op 13.09.2017 wordt verhoord. Hij verklaart dat hij de terreinen aan de 
te "zo'n dertig jaar geleden" in opdracht van wijlen 

heeft opgeruimd. Hij heeft alle oude onderdelen en afgedankte vrachtauto's die daar 
gestald stonden opgeruimd. Het hele terrein werd ontruimd, met uitzondering van een stapel 
oude rubberen banden. Nadien is de tweede beklaagde, die het "niet zo nauw (neemt) met de 
hygiëne op zijn bedrijfsterreinen", "beetje bij beetje begonnen met het terrein achter de woning 
volledig in te palmen". 

12. Op 09.11.2017 wordt een nieuw navolgend proces-verbaal opgesteld, waarin wordt 
geacteerd dat er sinds de vorige vastste/Jingen op de site te er slechts een heel klein 
deeltje schroot werd weggehaald. De toestand is sinds de vorige vaststellingen nagenoeg 
ongewijzigd gebleven. Er werd ook niets aangevoerd. 
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13. Inmiddels werd op 26.06.2017 door de toezichthouders van de PZ 
gemeentelijke toezichthouder van de gemeente een controle 
andere bedrijfsterreinen van de eerste beklaagde, gelegen aan de 

Deze percelen zijn kadastraal bekend als 

en de 
uitgevoerd op de 

te 

Volgens het gewestplan (goedgekeurd bij KB van 04.11.1977} bevinden zij zich in 
woongebied. 

Er wordt vastgesteld dat er ter plaatse een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen en 
voertuigen en een inrichting voor de aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands 
motorvoertuigen {zijnde een ingedeelde hinderlijke inrichting) wordt uitgebaat zonder 
milieuvergunning. De milieuvergunning op proef die eerder op 18.02.2015 door het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente werd verleend was sinds 26.02.2016 
immers vervallen. 

Ter plaatse worden op de wanordelijke buitenterreinen 86 motorvoertuigen geteld, evenals tal 
van onderdelen van voertuigen. Een groot aantal van de motorvoertuigen zijn niet meer 
rijvaardig, doch het is niet uit te maken hoeveel precies. Het overgrote gedeelte van deze 
voertuigen zijn gestald op een niet-vloeistofdichte ondergrond. Er worden eveneens 16 vaten 
met olie of gasolie geteld, waarvan er maar 6 op een lekopvangbak staan. Er worden tevens 
batterijen opgeslagen in open lucht. 

Ook binnen in de herstelwerkplaats is de toestand gelijkaardig zoals op de buitenterreinen. Er 
heerst een wanordelijke staat, toegang en doorgangen worden belemmerd door allerhande 
materialen. 

Ook het naastliggend perceel met kadasternummer is eigendom van de eerste 
beklaagde en wordt gebruikt voor de exploitatie. De woning op dit perceel wordt integraal 
gebruikt voor de opslag van materialen. In het tuingedeelte staan drie werfkranen en lege 
gasolietanks. 

14. Op 20.07.2017 wordt de derde beklaagde 1erhoord. Hij verklaart dat hij 
sinds 2001 statutair zaakvoerder is van de eerste beklaagde. Binnen deze vennootschap is de 
vierde beklaagde de verantwoordelijke voor milieuaangelegenheden, doch 
"dit is eerder op papier zo", gezien er "eigenlijk niemand" is die deze taak uitvoert. 

Hij erkent de meeste van de vastgestelde milieu- en stedenbouwkundige inbreuken en stelt dat 
er sinds enkele jaren werk wordt gemaakt van het zoeken naar een oplossing. 

Op dezelfde dag wordt de vierde beklaagde verhoord. Hij bevestigt dat hij 
in de praktijk fungeert als zaakvoerder binnen de eerste beklaagde. Qua milieu
aangelegenheden heeft hij een gedeelde taak met zijn broer Inhoudelijk verwijst hij 
verder naar het verhoor van zijn broer. 

15. Op 02.10.2017 begeven de verbalisanten zich opnieuw ter plaatse. Zij stellen geen 
verbeteringen vast qua maatregelen om de milieuhinder te beperken op het terrein. 
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Ook op 19.02.2018 wordt op verzoek van het parket een nieuw navolgend proces-verbaal 
opgesteld, waarin wordt gesteld dat er nog steeds geen nieuwe milieuvergunning werd 
aangevraagd. Er werd blijkbaar wel in december 2017 een nieuwe milieuadviseur aangesteld 

teneinde de aanvraag op te maken." 

4. De bewezen feiten van de telastleggingen Ala en Alb waren op het tijdstip van de 
telastleggingen en zijn op datum van dit arrest, als inbreuk op artikel 25 Materialendecreet 
strafbaar gesteld door artikel 16.6.3, § 1, eerste lid, Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 
100 euro tot 500.000 euro. 

De bewezen feiten van de telastleggingen C waren op het tijdstip van de telastlegging, als 
inbreuk op artikel 4.1.2.5°, a), Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening strafbaar gesteld door 
artikel 6.1.1, eerste alinea, 3°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en/of een geldboete van 26 euro tot 400.000 
euro. Sinds 1 maart 2018 (art. 29 Deer. Vl. 25 april 2014, BS 27 augustus 2014) is deze 
strafbaarstelling met dezelfde straffen vervat in artikel 6.2.1, eerste lid, 1 °, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

De bewezen feiten van de telastleggingen D en E 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 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 telastleggingen D en E 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. 

De feiten van de bewezen telastleggingen Ala, Alb, C, D en E zijn de uiting van een zelfde 
misdadig opzet, zodat de eerste rechter voor ze samen overeenkomstig artikel 65, eerste lid, 
Strafwetboek, voor elke 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 23, 24 en 25) voor zover deze de beklaagden voor het hof betreffen en maakt 
zich deze overwegingen in die zin eigen. 
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De door de eerste rechter bepaalde geldboete is voor elke beklaagde noodzakelijk en 
passend naar keuze van straf, omvang en verantwoording, met inbegrip van het aan elke 
beklaagde toegekende uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde geldboete en de 
omvang ervan. 

Ook het hof stelt vast dat de opgelegde geldboete geen van de beklaagden sociaal 
declasseert of hun sociale reclassering op onevenredige wijze in de weg staat, zodat het hof 
evenmin als de eerste rechter ingaat op de vraag tot het gelasten van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling. 

De argumenten die door de beklaagden in conclusie worden aangevoerd, brengen het hof 
niet tot het toepassen van een mildere strafmaat. De toegepaste strafmaten houden 
voldoende rekening met de geleverde inspanningen tot herstel en de blanco strafregisters 
van de beklaagden. Uit niets volgt dat een veroordeling tot een geldboete zou leiden tot een 
verlies van de concessie bij , te meer de beklaagden ook ten aanzien van derden 
zullen kunnen aantonen dat een regularisatie werd bekomen. Het gelasten van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeelden zou de beklaagden, gezien de duur van 
de bewezen telastleggingen en het parcours dat het onderzoek volgde, evenals de geboden 
kansen tot herstel dat slechts moeizaam werd gerealiseerd, een gevoel van straffeloosheid 
geven. Ook zou het leiden tot een foutieve inschatting van de afweging van wetsovertreding 
inzake milieuregels als daar economische voordelen aan verbonden zijn. 

De eerste rechter maakte een juiste toepassing van de deciemen waarmee elke geldboete 
moet worden verhoogd en bepaalde voor elke veroordeelde natuurlijke persoon op correcte 
wijze een vervangende gevangenisstraf. 

5. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de 
in hunnen hoofde bewezen verklaarde telastleggingen, die hen gemeen zijn. Het hof 
bevestigt ook wat dit betreft het beroepen vonnis en veroordeelt de beklaagden ook 
hoofdelijk tot de kosten in beroep, die ook ondeelbaar veroorzaakt zijn door de voor hen 
bewezen telast leggingen die hen gemeen zijn. 

Terecht veroordeelde de eerste rechter 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 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, zoals de eerste rechter juist deed. 

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 
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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.5. 3 september 2020). Het hof bevestigt de 
beslissing van de eerste rechter, met dien verstande dat het actueel bedrag van de vermelde 
vaste vergoeding nu 50,45 euro is, dit ingevolge de omzendbrief 131/8 van januari 2021, 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021 over de indexering van de 
tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten (blz. 6877 e.v.). Het 
indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, 
steunt op art. 9 van de wet van 23 maart 2019, die de nieuwe basiswet over de 
gerechtskosten in strafzaken is, uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het KB van 15 
december 2019, dat de wet uitvoert. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelde de eerste rechter terecht elke beklaagde ook 
tot het betalen van een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweed el ij nsbijsta nd. 

6. Het openbaar ministerie vorderde voor het hof niet langer het opleggen van het 
exploitatieverbod als veiligheidsmaatregel. Het hof stelt vast dat er inderdaad geen redenen 
meer zijn om deze maatregel te bevelen en legt dus geen exploitatieverbod op. 

7. Het openbaar ministerie lichtte voor het hof toe dat ook het afvalverwijderingsbevel niet 
meer moet worden opgelegd, gezien de afvalstoffen werden opgeruimd. Het hof legt geen 
afvalverwijderingsbevel meer op. 

8. Terecht hield de eerste rechter de burgerlijke belangen aan. 

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, 
- 65, eerste lid, 66 en 100 Strafwetboek, 
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- 1 en 8 Probatiewet, 
- 4, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformul ieren het ingevolge het vonnis van 27 mei 2019 vaststaat dat: 

- de beklaagden elk schuld ig zijn aan de telastleggingen Ala, Alb, Den E; 
- de beklaagden elk ontslagen zijn van rechtsvervolging voor de telastlegging 8. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis voor zover bestreden in al zijn beslissingen, met deze 
wijzigingen: 

bepaalt het bedrag van de vaste vergoeding voor administratieve kosten op 50,45 
euro; 
legt geen exploitatieverbod als veiligheidsmaatregel op; 
legt geen afvalverwijderingsbevel overeenkomstig artikel 16.6.5 Decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid op; 

veroordeelt de beklaagden en 
hoofdelijk tot betaling van de kosten van de strafvordering in hoger beroep, voor 

het openbaar ministerie begroot 270,48 euro. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. beklaagden: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 93,00 
€ 12,00 
€ 35,00 

€ 105,89 

€ 245,89 
€ 24,59 

€ 270,48 

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

en raadsheer 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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