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2022/PGG/288 - 2022/VJll/218 

Not.nr. IE64.l1.003360/2020 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

(RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te )p 

wonende te 

- beklaagde -

RRN 
met Belgische nationaliteit. 

geboren te )p 

wonende te 

- beklaagde -

A opzettelijk achterlaten of beheren van afvalstoffen in strijd met de voorschriften van het 
Materialendecreet of de uitvoeringsbesluiten ervan 

opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
afvalstoffen te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, te weten afvalstoffen te 
hebben achtergelaten of beheerd in strijd met de voorschriften van het Decreet van 23 
december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
of de uitvoeringsbesluiten ervan, 

1 tg_ meermaals op niet nader te bepalen tijdstippen. minstens in de 
periode van 30 april 2020 tot en met 7 april 2021 
door 
namelijk door allerhande afvalstoffen, onder meer petflessen, papier, karton en plastic, te 
hebben verbrand in een gemetseld bijgebouw; 

2tg_ ~e~n~b~ï~1s~a~m~e~n~h~a~n~g~te~ ____ m=in~s~te~n~s~i~n~d~e~p~e~r~io=d~e~v=a~n~3~0~a~p=ril 
2020 tot en met 16 september 2021 
door 
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namelijk door allerhande afvalstoffen, onder meer verontreinigd behandeld hout 
(treinbilzen), paletten, meubels, auto- en tractorbanden, diverse metalen, asbest golfplaten, 
vlak glas, plastiek, PVC buizen, groenafval, lekkende gevulde olievaten, AEEÀ (waaronder 
afgedankte frigo's, ovens, stofzuigers), steenpuin/sloopafval en een niet-ingekuipte 
stookoliehouder te hebben opgeslagen en niet reglementair te hebben afgevoerd. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3, § 1, eerste lid en 16.6.4, Decreet 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

B niet naleven maatregelen 

opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 
voordeelontnemingen, veiligheidsmaatregelen of de door de rechter opgelegde maatregelen 
niet te hebben uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd, 

1 te en bij samenhang te in de periode van 1 januari 2021 tot 
en met 26 februari 2021 
door 

namelijk de door de lokale toezichthouder opgelegde bestuurlijke maatregel van 20 
november 2020 (schriftelijk bekrachtigd op 27 november 2020) niet uitgevoerd te hebben; 

2 te en bij samenhang te in de periode van 15 maart 2021 tot 
en met 16 september 2021 
door 

namelijk de door de lokale toezichthouder opgelegde bestuurlijke maatregel van 26 februari 
2021 niet uitgevoerd te hebben. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1, § 2, 1 °, Decreet 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Eveneens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen een door de 
rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag bij 
niet-naleving van deze veroordeling. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K.17, besliste 
bij vonnis van 10 januari 2022 op tegenspraak als volgt: 
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"Op strafqebied 

Verbetert de dagvaarding wat betreft de feiten van tenlastelegging A.1, A.2, 8.1 en 8.2 in die 
zin dat de vermelding moet gelezen worden als 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.1, A.2 en 8.2 bewezen in hoofde van 

Spreekt 1rij voor de feiten van tenlastelegging 8.1. 

Veroordeelt tot: 

een gevangenisstraf van ZES MAANDEN, met uitstel voor een periode van drie Jaar. 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.1, A.2, 8.1 en 8.2 bewezen in hoofde van 1 

Veroordeelt tot: 

een gevangenisstraf van ZES MAANDEN, met uitstel voor een periode van drie jaar. 

Verplicht ?Ik tot betaling van een éénmalige bijdrage van 25 
euro. te verhogen met 70 opdecimes, hetzii 200,00 euro, tot financiering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Verplicht 
22,00 euro tot de f inanciering 
tweedelijnsbijstand. 

Verplicht 
strafzaken van 50,45 euro. 

Met betrekking tot de gerechtskosten, 

Veroordeelt 
op 32,66 euro 

Op burger/lik gebied 

elk tot betaling van een gei'ndexeerde bijdrage van 
van het begrotingsfonds voor de j uridische 

elk tot betaling van een vaste vergoeding in 

hoofdelijk tot de gerechtskosten, begroot in totaal 
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Veroordeelt hoofdelijk tot het inzamelen, vervoeren en 
verwerken van de afvalstoffen aanwezig op de percelen te 
binnen een termijn van drie maanden na de datum van dit vonnis en onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

Verklaart het vonnis wat betreft het milieuherstel uitvoerbaar bij voorraad. 

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

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
31 januari 2022 door beide beklaagden tegen "de beschikkingen van het vonnis, zoals 
aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier''; 
1 februari 2022 door het openbaar ministerie tegen "de 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: 
- 31 Januari 2022 door de advocaat van beide beklaagden 
- 1 februari 2022 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 30 juni 2022 behandelde het hof de zaak al gedeeltelijk en stelde 
ze in voortzetting naar de rechtszitting van 1 december 2022. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 1 december 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, in persoon; 

het openbaar ministerie vertegenwoordigd door . advocaat-generaal. 

Hoewel regelmatig gedagvaard om te verschijnen voor het hof, was de beklaagde 
niet aanwezig en werd hij ook niet vertegenwoordigd door een advocaat. De 

procedure verliep wat hem betreft dus bij verstek. 

2.1 De beide verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 10 januari. 2022 zijn tijdig 
en regelmatig naar de vorm. 

Ook de verzoekschriften of grievenformulieren met de grieven tegen het vonnis zijn tijdig 
ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagden duidde in het 
grievenformulier nauwkeurige grieven aan, namelijk op strafgebied met betrekking tot de 
schuld aan alle telastleggingen, behalve de telastlegging B.1 voor wat betreft 
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en de straf. In de rubrieken "Burgerlijke rechtsvordering" en "Andere" stelde ze het niet eens 
te zijn met de opgelegde dwangsommen die te hoog zouden zijn . De uitvoeringstermijn van 
drie maanden zou te kort zijn. Met deze laatste twee grieven doelen de beklaagden op het 
door de eerste rechter opgelegde afvalverwljderingsbevel. 

Ook de grieven van het openbaar ministerie zijn nauwkeurig. Zowel in het grievenformulier 
ten aanzien van als in het grievenformulier ten aanzien van 
verduidelijkt het openbaar ministerie hoger beroep aan te tekenen voor wat betreft de 
uitgesproken straffen. 

2.3 De beide hoger beroepen 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. Het hof stelt vast dat er 
geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te werpen. 

De devolutieve werking van de beperkte hoger beroepen en de grieven brengt mee dat de 
beslissing van de eerste rechter tot vrijspraak van voor de telastlegging B.1 
definitief is. 

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

"Op 30 april 2020 stelde de politie vast dat allerlei afval en materiaal 
gestort hadden op een erf en een woonerf die hun eigendom waren. Het afval bevatte asbest. Er 
stond ook een niet-reglementaire stooko/iehouder. Ze werden · aangemaand om het afval te 
verwijderen tegen 1 juni 2020. 
Op 27 mei 2020 werd verhoord. Hij verklaarde dat er al sinds 20 jaar afval en materiaal 
op het perceel lagen. Hij ging akkoord om alles tegen 1 augustus 2020 te verwijderen. Hij weigerde de 
stookolietonk te laten keuren of buiten werking te laten stellen. 
Dezelfde dag werd verhoord. Hij verklaarde dot hij alles zou opruimen. Het hout werd 
versneden om te verbranden. 
Op 15 j uni 2020 kwamen de politie en de brandweer langs voor een brand in een bijgebouw op het 
woonerf van verklaarde dot hij huishoudelijk afval aan 
het verbranden was die middag. Er bleken restanten plastic, papier en karton in de schouw te zitten. 
Op 3 september 2020 en 13 oktober 2020 stelde de politie vast dat de afvalstoffen grotendeels 
opgeruimd werden, maar dat er nog een deel overbleef. Ook de stooko/iehouder stond er nog. 
Op 20 november 2020 werd tegen en een bestuurlijke maatregel 
uitgevaardigd. De situatie was nog niet veranderd. 
Op 24 november 2020 stelde de politie vast dat er op het terrein asbestgevaar/ijk materiaal aanwezig 
was. Er lag afval rond het afgebrande gebouw. verklaarde dat hij het afval zou 
verbrijzelen en in de grond zou stampen. De politie stelde vast dat er recent afval verbrand werd. Op 
het erf lag een wanorde aan eternietp/aten. 
Op 9 december 2020 werden en Ingelicht dat tegen 1 januari 2021 een 
asbestverwijderaar moest worden aangesteld en dat het asbest tegen 1 maart 2021 verwijderd 
moest zijn. Op 21 januari 2021 bleek dat een asbestverwijderaar werd aangesteld. 
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Op 6 januari 2021 verklaarde dat hij geen afval meer verbrandde. In het verleden deed 
hij dot wel. De stookolietank liet hij staan. Hij was bezig om het asbest en het afval te verwijderen. 
Oo 10 maart 2021 stelde de politie vast dot het asbest maar deels verwijderd was. Een vriend van 

en was bezig om een aantal platen te verzamelen. De aangestelde firma liet 
weten dat ze geen opdracht hadden om het overgebleven asbest te verwijderen. 
Op 4 en 6 januari 2021 stelde de politie vost dat er verder was opgeruimd, maar dat er nog houtafval 
aanwezig was. Op 11 f ebruari 2021 werd een nieuwe bestuurlijke maatregel opgelegd, omdat de 
situatie nog niet opgelost was. 
Op 16, 24, 29 maart en 2 april 2021 stelde de politie vast dat de percelen nog steeds niet opgeruimd 
waren, hoewel er wel vooruitaana was. 
Op 7 april 2021 werd verhoord. Hij verklaarde dat hij nog steeds aan het opruimen 
was. Het duurde langer omdat hij weinig hulp had. Het meeste asbest was verwiiderd. Hij verbrandde 
enkel nog proper hout. Het opruimen had hem al veel geld gekost. bevestigde de 
verklaring van zijn zoon. 
Op 20, 23 en 28 april en op 5 en 10 mei 2021 stelde de politie vast dat de percelen nog steeds niet 
opgeruimd waren, hoewel er wel vooruitgang was. 
Op 19 mei 2021 stelde de politie vast dat opnieuw afval had verbrand, zowel buiten in 
een vuurkorf als binnen in de houtkachel. Er was nog steeds afval aanwezig. Hij verklaarde dat hij 
wist dat het verboden was, maar wilde snel van het afval of zijn. 
Op 22 mei 2021 stelde de politie vast dat er nog steeds afval (waaronder asbest) lag. De politie 
bemerkte een brandgeur. gaf toe dat hij bewerkt hout aan het verbranden was. 
Op 5 augustus 2021 stelde de politie vast dat er op beide percelen nauwelijks verandering was. Er was 
een stapel hout van verschillende kwaliteit aanwezig. verklaarde dat hil dat hout 
verzamelde langs de weg, maar het scheidde alvorens het te verbranden. en 

gaven aan dat ze niet meer wilden opruimen." 

4.1 Terecht merkte het openbaar ministerie op de rechtszitting van 1 december 2022 op dat 
de feiten van de telastlegging A.1 niet alleen een inbreuk vormen op artikel 12, § 1 
Materialendecreet, maar eveneens strijdig zijn met artikel 4.5.2, § 1 Vlarema en artikel 
6.11.1 Vla rem Il, nu deze telastlegging specifiek het verbranden van het afval viseert. 

De feiten van de telastlegging A.2 zijn daarentegen enkel een inbreuk op artikel 12, § 1 
Materia lendecreet. 

4.2 Terecht verbeterde de eerste rechter de telastleggingen door telkens te 
vervangen door als plaats van de feiten. De feiten worden hierdoor niet 
veranderd. 

5.1 Het is bewezen dat de beklaagden huishoudelijk afval hebben verbrand tijdens de in de 
telastlegging A.1 vermelde incriminatieperiode. Het hof verwijst naar de vaststellingen van 
de politie van 15 juni 2020, zoals weergegeven in het proces-verbaal 
naar aanleiding van de brand op diezelfde datum in het bijgebouw in de woning van de 
beklaagden en de toen door afgelegde verklaring (OK 2). Ook op 20 november 
2020 stelde de politie vast dat de beklaagden kort voordien afval hadden verbrand (OK 1, p. 
51 strafdossier). 
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De beklaagden handelden in dit geval met opzet, dit is wetens en willens, zonder dat ze 
rechtvaardiging, schuldontheffing of niet-toerekenbaarheid enigszins aannemelijk maken. 
Hun beweerde, bovendien niet te controleren onwetendheid over de toepasselijke 
wetgeving doet daaraan geen afbreuk, net zomin als hun voorgehouden goede trouw. Dat 
alle huishoudelijke afval nu wordt opgehaald door de daartoe bevoegde diensten, is 
evenzeer zonder relevantie voor de beoordeling van hun schuld. 

De schuld van beide beklaagden aan de telastlegging A.1 staat vast. 

5.2 Onder meer uit de schuld van de beklaagden aan de telastlegging A.1 volgt dat ook de 
feiten van de telastlegging A.2 bewezen zijn. Daarnaast verwijst het hof naar het aantreffen 
op het terrein van de beklaagden van asbesthoudend afval en eternietplaten op 20 
november 2020 (01< 3, p. 60 t .e.m. 68 strafdossier). Ook op 10 maart 2021 lag er nog 
asbesthoudend afval op het terrein (OK 3, p. 69 t.e.m. 78 strafdossier). Eveneens op 20 
november 2020 trof de politie onder meer lekkende, niet ingekuipte olievaten aan, net als 
allerhande houtafval, afgedankte frigo's, ovens en steenpuin (OK 4, p. 3 st rafdossier). Op 11 
februari 2021 was er nog steeds een grote hoeveelheid houtafval aanwezig (OK 5, p. 3 en 37 
t.e.m. 39 strafdossier). De foto's op pagina 218 tot en met 222 van het strafdossier (OK 5) 
illustreren de aanwezigheid van voornamelijk houtafval op 5 augustus 2021. 

Ook de telastlegging A.2 is dus bewezen. Voor wat het beweerde ontbrekende opzet betreft, 
verwijst het hof naar wat het hiervoor besliste over de telastlegging A.1. De beklaagden 
kunnen zich niet verschuilen achter hun gebrekkige gezondheidstoestand en beperkte 
financiële middelen die hen verhinderd zouden hebben het afval te verwijderen. Ze hadden 
het afval in eerste instantie niet in zo'n grote hoeveelheden mogen verzamelen op hun 
terrein. Hadden ze dit niet gedaan, dan zouden ze nooit zijn geconfronteerd geweest met de 
grote kosten en inspanningen om dit afval te verwijderen. Bovendien tonen ze niet aan dat 
hun financiële toestand niet toeliet om professionele hulp in te schakelen voor het 
verwijderen van het afval legde op de zitting van het hof zelfs stukken neer 
die aantonen dat hij dit uiteindelijk toch heeft gedaan (stuk 16, procedurekaft hof van 
beroep Gent). 

5.3 Op 20 november 2020, schriftelijk bevestigd op 27 november 2020, legde de 
toezichthouder aan een bestuurlijke maatregel op die onder 
meer inhield dat hij alle afvalstoffen op de percelen te moest 
verwijderen tegen uiterlijk 1 januari 2021 (p. 45 e.v. strafdossier, OK 1). Tegen diezelfde 
datum moest hij een erkend asbestdeskundige aanstellen om het asbestpuin te verwijderen. 
Dit laatste moest gebeuren tegen uiterlijk 1 maart 2021. 

Eind februari stelde de toezichthouder vast dat weliswaar een 
asbestdeskundige had geconsulteerd, maar dat het afval, andere dan het asbestafval, nog 
steeds niet volledig was verwijderd (OK 5, p. 3 e.v. strafdossier). 
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Terecht overwoog de eerste rechter ook nog: "Uit het dossier blijkt dat de 
opgelegde bestuurlijke maatregel niet heeft nageleefd. Ondanks zijn financiële toestand is 
dat we/degelijk het gevolg van zijn nalatigheid. Uit het dossier blijkt dat zij op verschillende 
momenten door de politie moesten aangemaand worden om de werken verder te zetten. 

verklaarde op verschillende momenten dat zij niet langer wensten op te 
ruimen. De politie stelde nochtans vast dat de situatie op enkele werkdagen opgelost kon 
worden. Het aanwezige asbest werd ook nog onveilig verwijderd." 

De telastlegging B.1 is dus bewezen voor 

5.4 Omdat de eerste bestuurlijke maatregel naast zich neerlegde, legde de 
toezichthouder op 26 februari 2021 een nieuwe maatregel op, dit keer aan beide beklaagden 
(OK 5, p. 7 strafdossier). Die hield onder meer in dat de beklaagden alle afvalstoffen, 
inclusief het asbestafval, moesten verwijderen dit keer tegen uiterlijk 15 maart 2021. 
Daarnaast moesten ze met onmiddellijke ingang stoppen met het verbranden van 
afvalstoffen. 

Op 19 mei 2021 stelde de politie vast dat opnieuw huishoudelijk afval had 
verbrand in een vuurkorf achter zijn woning, waaronder plastiek verpakkingsmateriaal en 
aluminiumfolie (OK 5, p. 134 strafdossier). Op 5 augustus 2021 hadden de beklaagden nog 
steeds niet alle afval van het terrein verwijderd (OK 5, p. 218 e.v. strafdossier). 

De telastlegging B.2 is bewezen voor beide beklaagden. Om dezelfde redenen als aangehaald 
bij de beoordeling van de telastlegging B.1, kunnen de beklaagden niet voorhouden dat hun 
financiële toestand hen verhinderde de bestuurlijke maatregel na te leven. 

5.5 Dat het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake mi lieubeleid 
enkel van toepassing zou zijn op bedrijven, inrichtingen en industriële activiteiten en dus 
niet op particulieren zoals de beklaagden, berust op een verkeerde rechtsopvatting. 

6. )leegde de feiten van de telastleggingen A.1, A.2, B.1 en B.2 met eenzelfde 
misdadig opzet, zodat het hof voor ze samen slechts een straf toepast, met name de 
zwaarste (art. 65, eerste lid Strafwetboek). Het hof doet hetzelfde voor voor de 
met eenheid van opzet gepleegde feiten van de telastleggingen A.1, A.2 en B.2. 

De door de beklaagden gepleegde misdrijven zijn ernstig. De maatschappij levert grote 
inspanningen om een degelijk afvalverwijderingsbeleid te voeren en ook vele particulieren 
leveren grote en belangrijke financiële inspanningen om hun afval op legale wijze af te 
voeren. De beklaagden weigerden dit te doen. Door het verzamelen en verbranden van 
allerlei afval, zelfs al was dit op eigen terrein, schaadden ze de leefbaarheid van de 
omgeving. Ze brachten ook de volksgezondheid in gevaar, doordat ze grote hoeveelheden 
asbesthoudend afval op hun terrein verzamelden en op een onveilige manier verwijderden. 
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is jaar. De correctionele rechtbank te Oudenaarde verleende hem op 3 
november 1997 de gunst van de opschorting voor misbruik van telecommunicatie. Op 13 
november 1998 veroordeelde het hof van beroep te Gent hem opnieuw voor misbruik van 
telecommunicatie tot een geldboete met uitstel. 

is momenteel jaar oud. Ook zijn strafrechtelijk verleden is niet blanco. Zo 
werd hij al veroordeeld voor openbare zedenschennis tegenover een minderjarige, 
inbreuken op de hormonenwetgeving en diefstal. Het hof van beroep te Gent verleende hem 
bij arrest van 23 oktober 2015 de gunst van de opschorting voor een jachtinbreuk. 

Beide beklaagden hebben ernstige gezondheidsproblemen. Hun maandelijkse inkomsten zijn 
als gevolg daarvan beperkt. Ze betaalden al een behoorlijk bedrag aan bestuurlijke 
dwangsommen. Uit het proces-verbaal van 5 november 2022 volgt dat de beklaagden 
uiteindelijk toch belangrijke inspanningen deden om het afval te verwijderen, zij het dat er 
nog steeds een beperkte hoeveelheid afval is achtergebleven (stuk 11, procedurekaft hof 
van beroep Gent). Uit datzelfde proces-verbaal blijkt dat tuinaannemer op 14 
en 15 november 2022 maar liefst 72.460 kg afval van de terreinen van de beklaagden heeft 
afgevoerd. Dit toont de vroegere grote onwil aan van de beklaagden om zoals van elke 
burger wordt verwacht, afval op een wettelijke manier te verwerken en af te voeren. De 
schade die de beklaagden toebrachten aan de omgeving is enorm. 

Rekening houdend met alles wat voorafgaat is een principiële, strenge bestraffing 
noodzakelijk. Enkel zo kan het hof hen de ernst van de door hen gepleegde misdrijven 
bijbrengen en hen ertoe aanzetten geen dergelijke misdrijven meer te plegen. Het hof legt 
daarom aan elk van beide beklaagden een gevangenisstraf op van zes maanden, telkens met 
gewoon uitstel. Beiden voldoen daarvoor aan de wettelijke voorwaarden, nu ze nog niet 
werden veroordeeld tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 
twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek, terwijl de in dit arrest opgelegde straf niet meer 
dan vijf jaar gevangenisstraf bedraagt. Het hof veroordeelt hen eveneens tot de hierna 
bepaalde effectieve geldboete, aangezien ze grote maatschappelijke kosten hebben 
veroorzaakt en lange tijd vele kosten hebben uitgespaard door hun afval niet te verwijderen. 

Er zijn voor het hof geen redenen die een mildere straf rechtvaardigen. De beklaagden 
stellen in het grievenformulier dat ze (voor de eerste rechter) gemotiveerd de gunst van "de 
probatie" vroegen. Een probatiemaatregel is in het geval van de beklaagden helemaal niet 
zinvol en de beklaagden verduidelijken niet waarom dit volgens hen wel het geval zou zijn. 

De bewezen feiten dateren van na 31 december 2016, zodat het hof de geldboete voor 
beide beklaagden met 70 deciemen verhoogt. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf spoort hen voldoende aan de geldboete te 
betalen. 
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7. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde 
van het openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zijnde door de voor hen gemeenschappelijk bewezen verklaarde 
telastleggingen. 

Veroordeeld tot een correctionele hoofdstraf moet elke beklaagde de bijdrage betalen van 
25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen 
straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof elke beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten in hoger beroep met 10 %. 

Overeenkomstig artikel 4, § 3 en artikel 5,· § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de 
beide beklaagden ook tot het betalen van een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

8. Het openbaar ministerie vordert bij toepassing van artikel 16.6.4 Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid de verwijdering van het resterende 
afval. 

Artikel 16.6.4 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid bepaalt: "Wie afvalstoffen 
achterlaat in strijd met de bepalingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen, wordt door de strafrechter 
veroordeeld tot het inzamelen, vervoeren en verwerken ervan binnen een door hem 
vastgestelde termijn. · 
Met behoud van de toepassing van de bepalingen in het eerste lid kan de veroordeelde 
worden verplicht tot terugbetaling van de kosten voor het inzamelen, vervoeren en 
verwerken van de afvalstoffen door de gemeente, door de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse Gewest." 

Zoals hoger al aangegeven, toont het proces-verbaal van 5 november 2022 aan dat de 
beklaagden nog niet alle afval verwijderden. Een deel van het perceel is bezaaid met stukjes 
piepschuim. De ettelijke steenbrokken, steengruis en opgevoerd grint tegen het schuurtje 
zijn nog niet verwijderd. Er ligt nog afval (ettelijke steenbrokken, plastic deeltjes, brokjes 
pvc-afval) tussen de opschietende tarwe op het stuk akkerland van 700 m2

• 
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Omwille van het talmen van de beklaagden in het verleden om tot een volledige 
verwijdering van de afvalstoffen over te gaan, vordert het openbaar ministerie terecht de 
verbeurte van een dwangsom bij niet naleving van de veroordeling tot inzamelen, vervoeren 
en verwerken binnen de gestelde termijn . De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een 
gepaste en noodzakelijke aansporing van de beklaagden om nu effectief tot het volledig 
verwijderen van het afval over te gaan of over te laten gaan. Een vrijwillige uitvoering van de 
opgelegde maatregel verdient vanuit het oogpunt van het algemeen belang de voorkeur, nu 
een ambtshalve uitvoering ervan kosten voor de gemeenschap veroorzaakt, waarbij er geen 
enkele zekerheid bestaat over de recuperatie van deze kosten. 

De beklaagden krijgen een voldoende lange termijn vooraleer de dwangsom verbeurt, terwijl 
de termijn pas loopt vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. Meer bepaald 
voorziet het hof een termijn van drie maanden, wat redelijk is nu de resterende hoeveelheid 
afval eerder beperkt is. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagden al vrijwillig konden overgaan tot het volledig 
opruimen en de voldoende ruime termijn die hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee 
dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk 
Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna ze pas de dwangsom zullen kunnen 

verbeuren. 

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

Er is geen grond om een maximum voor de te verbeuren dwangsom te bepalen, gezien dit in 
het geval van de beklaagden de effectiviteit van de dwang die moet uitgaan van een 
dwangsom zou beperken. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 en 211bis, 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 het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk, van 10 januari 2022 definit ief is voor wat betreft de beslissing tot vrijspraak 
van voor de telastlegging B.1. 

Beslissing van het hof: 
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Het hof, 

rechtsprekend bij verstek voor de beklaagde 
beklaagde 

en op tegenspraak voor de 

verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan met eenparige stemmen: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen en tot verbetering van de telastleggingen, zoals vermeld in randnummer 4.2 van 
dit arrest; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telastleggingen A.1, A.2 en B.2; 

veroordeelt de beklaagde voor deze telastleggingen samen tot een 
gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 70 
deciemen en zo gebracht op 8.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van drie 

maanden; 

verleent de beklaagde gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor de volledige 
gevangenisstraf van zes maanden, gedurende een proeftermijn van drie jaar; 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telastleggingen A.1, A.2, B.1 en B.2; 

veroordeelt de beklaagde voor deze telastleggingen samen tot een 
gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 70 
deciemen en zo gebracht op 8.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van drie 

maanden; 

verleent de beklaagde gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor de volledige 
gevangenisstraf van zes maanden, gedurende een proeftermijn van drie jaar; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een bedrag 
van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro als bijdrage 
tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een bedrag 
van 52,42 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 
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veroordeelt de beklaagden ~n elk tot betaling van een bijdrage 
van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden ?n hoofdelijk tot betaling van de 
kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 32,66 euro In eerste 
aanleg en 112,04 euro in beroep; 

wat betreft de verwijdering van het afval: 

veroordeelt de beklaagden en bij toepassing van artikel 16.6.4 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen, op de percelen 
gelegen te m te 

binnen een termijn van 
drie maanden nadat het voorliggende arrest in kracht van gewijsde zal zijn getreden, op 
straffe van verbeurte van een dwangsom van .100 euro per dag voor elk van beide bij niet 
naleving van deze veroordeling. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. beklaagden: 

+10 %: 

Totaal: 

p.15 

€ 32,66 

€ 30,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 30,85 

€ 101,85 
€ 10,19 

€ 112,04 

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

en in openbare rechtszitting van 13 januari 
2023 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




