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Not.nr. GE64.97.000084/ 16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

tegen 

1. nr. J6os 

2. nr. ÁtfiJ 

verdacht van: 

(ON 

met maatschappelijk zetel te, 

- burgerlijke partij -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

OP 

op 

(RRN 

,(RRN 

"Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A exploitatie- en vergunningsvoorwaarden - feiten vanaf 28 februari 2011 tot en met 22 
februari 2017 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
of voorzichtigheid, als exploitant van een inrichting de milieuvoorwaarden niet te hebben 
nageleefd, namelijk 

1.Artikel 4.1,12.1. 
§1. 

De exploitant voorziet in de nodige maatregelen om voorvallen en de gevolgen daarvan voor 
de mens en het leef milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken. 
Dat houdt onder meer in dat de exploitant het volgende doet : 
1. hij voorziet in de nodige maatregelen om te voorkomen dat accidenteel verspreide 
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stoffen of verontreinigd bluswater rechtstreeks naar het grondwater, een openbare riolering, 
waterloop of om het even welke verzamelplaats van oppervlaktewateren worden afgevoerd; 
2. hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen; 
3. hij voorziet in de nodige detectie-, nood- en interventiemaatregelen. 
De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen 
en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede 
praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer. De brandbestrijdingsmiddel~n 
moeten in een goede staat verkeren, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, 
gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld worden en ze moeten onmiddellijk kunnen 
functioneren. 
§2. 

De exploitant kan te allen tijde aan de toezichthouders aantonen dat hij de nodige 
maatregelen heeft voorzien. 

meer bepaald de toegang voor de voertuigen van de brandweer via de normale 
toegangsweg te hebben gehinderd met gestalde voertuigen (st. 79), geen duidelijk en veilig 
evacuatietraject te hebben voorzien (st. 83}, binnenruimten en ruimten tussen gebouwen te 
hebben volgestouwd met een aanzienlijke brand/ast (st. 84), Interventie te hebben 
bemoeilijkt door alomtegenwoordige opslag (st. 84}, gevaarlijke producten niet correct te 
hebben opgeslagen (st. 86), gebruik te hebben gemaakt van niet-conforme 
verwarmingsinstallaties (st. 87), geen signalisatie en veiligheidsverlichting te hebben 
voorzien (st. 89), blusmiddelen onbereikbaar te hebben opgesteld (st. 89), geen rook- en 
warmteafvoerinstallatie, brandwaarschuwing- en alarmering en branddetectie-installatie te 
hebben geplaatst (st. 90) 

in de periode van 8 ianuari 2016 tot 23 februari 2017 
door 

2.Artikel 58/S.15.5.2.3. 
§ 2. 
De onderneming beschikt over voldoende parkeerruimte om alle wagens in herstelling of 
afgewerkt te parkeren. Bovendien is er ook voldoende parkeerruimte voor de bezoekers. De 
breedte, de stabiliteit en het onderhoud van de wegenis is zodanig dat een veilig verkeer 
wordt gewaarborgd bij alle weersomstandigheden. De gehele inrichting, inclusief de in- en 
uitrit, de parkeerruimte en de wegenis worden regelmatig grondig gereinigd. De in- en uitrit 
voor voertuigen is voldoende breed teneinde gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden. 

meer bepaald vrachtwagens en aanhanawaaens te hebben gestald op de kade van de 
eigendom van op de verbindingsweg tussen de 

en de eigendom van en voertuigen te hebben gestald 
tot binnen de oercee/sgrenzen van het terrein ten noorden van de garage, eigendom van 
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in de periode van 8 [anuari 2016 tot 23 februari 2017 
door 

3.Artikel 58/S.15.5.2.9 . 
. Onverminderd de bepalingen die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, gebeurt de 
tijdelijke opslag van afvalstoffen, in aangepaste verpakkingen en/of afvalcontainers. Deze 
bepaling is niet van toepassing op inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt. Deze 
afvalstoffen moeten regelmatig uit de inrichting worden afgevoerd voor verwerking 
overeenkomstig artikel 581S.15.5.2.10, tenzij anders vermeld in de bijzondere 
milieuvoorwaarden. Het afvoeren van de afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen 
afval buiten de inrichting kan verspreiden. 

meer bepaald gevaarlijke stoffen en afvalstoffen niet in aangepaste verpakkingen en/of 
afvalcontainers te hebben opgeslagen op verschillende plaatsen op het terrein en op de 
verbindingsweg tussen de en de eigendom van 

in de periode van B [anuari 2016 tot 23 februari 2017 
door. 

4.Artike/ SBIS.15.5.2.13. Gevaarliike vloeistoffen 
§ 1. 
Bovengrondse tanks en/of vaten, die vloeistoffen van bijlage 28 en van de CLP-verordening 
bevatten, moeten in een inkuiping worden geplaatst, die voldoet aan de hierna vermelde 
voorwaarden, tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden: 
( ... ) 

meer bepaald niet alle recipiënten van gevaarlijke vloeistoffen boven lekbakken te hebben 
geplaatst. 

in de periode van 8 fanuari 2016 tot 23 februari 2017 
door 

5.Artike/ SBJS.15.5.4.4.2. 
De plaatsen waar geaccidenteerde voertuigen worden gestald zijn uitgerust met een 
vloeistofdichte vloer. Tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden, is de 
vloeistofdichte vloer aangesloten op een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een 
koolwaterstofafscheider en slibvangput, zodanig dat gelekte vloeistoffen noch de bodem, 
noch het grond- noch het oppervlaktewater kunnen verontreinigen. De goede werking van de 
koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo dikwijls 
geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant 
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inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een 
logboek bijgehouden. 

meer bepaald geaccidenteerde voertuigen te hebben opgeslagen op onverharde ondergrond. 

in de periode van 8 fanuari 2016 tot 23 februari 2017 
door 

6.Artikel 58/S.15.5.4.6.2. Gassen in verplaatsbare recipiënten 
§2. 

In de inrichting gebruikte en aanwezige gasflessen moeten: 
1. { ... ) 
2. zodanig opgesteld zijn, dat zij tegen omvallen en aanrijden zijn beschermd, steeds 
gemakkelijk bereikbaar zijn en niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen 
staan; 

meer bepaald de gasflessen niet tegen omvallen te hebben beschermd en ze te hebben 
opgesteld in de nabijheid van brandgevaarlijke stoffen. 

in de periode van 8 ianuari 2016 tot23 februari 2017 
door 

(art. 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid; art. 22 lid 1 en 39 Decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; art. 
43 § 1 Besluit Vlaamse Regering 06 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaamse 
Reglement betreffende de milieuvergunning) 

8 exploitatie- en vergunningsvoorwaarden - feiten vanaf 23 februari 2017 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
of voorzichtigheid, als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de algemene, 
sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, namelijk 

1.Artike/ 4.1.12.1. 
§ 1. 
De exploitant voorziet in de nodige maatregelen om voorvallen en de gevolgen daarvan voor 
de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken. Dat houdt onder 
meer in dat de exploitant het volgende doet : 
1. hij voorziet in de nodige maatregelen om te voorkomen dat accidenteel verspreide 
stoffen of verontreinigd bluswater rechtstreeks naar het grondwater, een openbare riolering, 
waterloop of om het even welke verzamelplaats van oppervlaktewateren worden afgevoerd; 
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2. hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen; 
3. hij voorziet in de nodige detectie-, nood- en interventiemaatregelen. 
De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen 
en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede 
praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer. De brandbestrijdingsmiddelen 
moeten in een goede staat verkeren, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, 
gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld worden en ze moeten onmiddellijk kunnen 
functioneren. 
§2. 

De exploitant kan te allen tijde aan de toezichthouders aantonen dat hij de nodige 
maatregelen heeft voorzien. 

meer bepaald de toegang voor de voertuigen van de brandweer via de normale 
toegangsweg te hebben gehinderd met gestalde voertuigen (st. 79), geen duidelijk en veilig 
evacuatietraject te hebben voorzien (st. 83), binnenruimten en ruimten tussen gebouwen te 
hebben volgestouwd met een aanzienlijke brand/ast (st. 84), interventie te hebben 
bemoeilijkt door alomtegenwoordige opslag (st. 84), gevaarlijke producten niet correct te 
hebben opgeslagen (st. 86), gebruik te hebben gemaakt van niet-conforme 
verwarmingsinstallaties (st. 87), geen signalisatie en veiligheidsverlichting te hebben 
voorzien (st. 89), blusmiddelen onbereikbaar te hebben opgesteld (st. 89), geen rook- en 
warmteafvoerinstallatie, brandwaarschuwing- en alarmering en branddetectie-installatie te 
hebben geplaatst (st. 90) 

in de periode van 23 februari 2017 tot en met 26 september 2017 
door 

2.Artikel 5BIS.15.5.2.3. 
§2. 

De onderneming beschikt over voldoende parkeerruimte om alle wagens in herstelling of 
afgewerkt te parkeren. Bovendien Is er ook voldoende parkeerruimte voor de bezoekers. De 
breedte, de stabiliteit en het onderhoud van de wegenis is zodanig dat een veilig verkeer 
wordt gewaarborgd bij alle weersomstandigheden. De gehele inrichting, inclusief de in- en 
uitrit, de parkeerruimte en de wegenis worden regelmatig grondig gereinigd. De in- en uitrit 
voor voertuigen is voldoende breed teneinde gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden. 

meer bepaald vrachtwagens en aanhanawaaens te hebben gestald op de kade van de 
eigendom van op de verbindingsweg tussen de 

en de eigendom van en voertuigen te hebben gestald 
tot binnen de perceelsgrenzen van het terrein ten noorden van de garage, eigendom van 

in de periode van 23 februari 2017 tot en met 26 september 2017 
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door 

3.Artikel 5815.15.5.2.9. 
Onverminderd de bepalingen die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, gebeurt de 
tijdelijke opslag van afvalstoffen, in aangepaste verpakkingen en/of afvalcontainers. Deze 
bepaling is niet van toepassing op inerte afvalstoffen en nlet-teerhoudend asfalt. Deze 
afvalstoffen moeten regelmatig uit de inrichting worden afgevoerd voor verwerking 
overeenkomstig artikel 58/5.15.5.2.10, tenzij anders vermeld in de bijzondere 
milieuvoorwaarden. Het afvoeren van de afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen 
afval buiten de inrichting kan verspreiden. 

meer bepaald gevaarlijke stoffen en afvalstoffen niet in aangepaste verpakkingen en/of 
afvalcontainers te hebben opgeslagen op verschillende plaatsen op het terrein en op de 
verbindingsweg tussen de ~n de eigendom van 

in de Periode van 23 februari 2017 tot en met 26 september 2017 
door 

4.Artikel 5815.15.5.2.13. Gevaarlifke vloeistoffen 
§1. 

Bovengrondse tanks en/of vaten, die vloeistoffen van bijlage 28 en van de CLP-verordening 
bevatten, moeten in een inkuiping worden geplaatst, die voldoet aan de hierna vermelde 
voorwaarden, tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden: 
( ... ) 

meer bepaald niet alle recipiënten van gevaarlijke vloeistoffen boven lekbakken te hebben 
geplaatst. 

in de Periode van 23 februari 2017 tot en met 26 september 2017 
door 

5.Artike/ 58IS.15.5.4.4.2. 
De plaatsen waar geaccidenteerde voertuigen worden gestald zijn uitgerust met een 
vloeistofdichte vloer. Tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden, is de 
vloeistofdichte vloer aangesloten op een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een 
koolwaterstofafscheider en slibvangput, zodanig dat gelekte vloeistoffen noch de bodem, 
noch het grond- noch het oppervlaktewater kunnen verontreinigen. De goede werking van de 
koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo dikwijls 
geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant 
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inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een 
logboek bijgehouden. 

meer bepaald geaccidenteerde voertuigen te hebben opgeslagen op onverharde ondergrond. 

in de Periode van 23 februari 2017 tot en met 26 september 2011 
doo, 

6.Artike/ 5815.15.5.4.6.2. Gassen in verplaatsbare recipiënten 
§2. 
In de inrichting gebruikte en aanwezige gasflessen moeten: 
1. ( ... ) 
2. zodanig opgesteld zijn, dat zij tegen omvallen en aanrijden zijn beschermd, steeds gemakkelijk 
bereikbaar zijn en niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen staan; 

meer bepaald de gasflessen niet tegen omvallen te hebben beschermd en ze te hebben opgesteld 
in de nabijheid van brandgevaarlijke stoffen 

in de periode van 23 februari 2017 tot en met 26 september 2017 
door 

(art. 5.4.9. § 1 en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid) 

C opzettelijk achterlaten en beheren van afvalstoffen in strijd met het Materialendecreet -
feiten vanaf 01 Juni 2012 

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 materiaalkring/open en afvalstoffen of 
de uitvoeringsbesluiten ervan, namelijk 

nagelaten te hebben afval, o.m. schroot, recipiënten van gevaarlijke stoffen, papier en 
plastic, op georganiseerd wijze af te voeren 

(art. 16.6.3. § 1 lid 1 en 16.6.4. Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid ; art. 3, 1 ° en r , 12 § 1 en 69 Decreet 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen) 

in de periode van 5 augustus 2014 tot en met 26 september 2017 
door 
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Exploitatieverbod: tenlasteleggingen A en B 

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 per 
dag bij overtreding van dit verbod. 

Vordering herstel tenlastelegging C 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het 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 € 100 per dag bij niet 
naleving van deze veroordeling." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 19 februari 2019 bij verstek als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B en C, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 5.000 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 40.000 euro, 
of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 
Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 2.500 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 20.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A, B en C, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 5.000 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 40.000 euro, 
of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 
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KOSTEN EN BIJDRAGEN 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt ~n hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het 
openbaar ministerie, begroot op 54,54 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening 
van dit vonnis. 

VEILIGHEIDSMAATREGEL - EXPLOITA TIEVERBOD 

Legt aan de veroordeelden bij toepassing van artikel 16.6.5 van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid het verbod op om de onder de 
tenlasteleggingen A en B vermelde inrichting gelegen te 

te exploiteren zolang zij niet de vereiste maatregelen hebben genomen om alle 
voorwaarden van de omgevingsvergunning en alle bijzondere en algemene 
exploitatievoorwaarden na te leven en milieuschade en hinder te voorkomen, en zulks onder 
verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag bij overtreding van dit verbod. 

Verstaat evenwel dat dit exploitatieverbod niet kan ingaan dan na het verstrijken van een 
periode van één (1) maand, te rekenen vanaf de dag dat dit vonnis in kracht van gewijsde is 
getreden. 
DE HERSTELMAA TREGEL 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde overeenkomstig artikel 16.6.4, eerste lid van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van alle achtergelaten afval binnen een termijn van 
één (1} maand na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat op vordering van het openbaar ministerie door de beklaagden een 
dwangsom zal worden verbeurd van 100 euro per dag vertraging in de naleving van deze 
veroordeling te rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van één (1) maand na het in 
kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 
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--------------- ----- --

BURGERRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij toelaatbaar en in de hierna bepaalde mate gegrond: 

Veroordeelt de beklaagden tot de ontruiming en de vrij terbeschikkingstelling van het 
grondstuk toebehorend aan de en tot de beëindiging van het onrechtmatig 
gebruik van de eigendom van binnen de 48 uren na de betekening van 
huidig vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per vastgestelde Inbreuk 
of 250 euro/dag vertraging; 

Beveelt de beklaagden om alle door de beklaagden gestalde voertuigen, vrachtwagens en 
aanhangwagens en andere goederen op de verbindingsweg en het achterliggende perceel, 
eigendom van de te verwijderen op kosten van de beklaagden binnen de 48 
uren na betekening van huidig vonnis, op verbeurte van een dwangsom van 100 euro/dag 
vertraging; 

Machtigt de om, bij gebrek aan een vrijwillige uitvoering binnen een termijn 
van 6 maanden, de ontruiming te doen uitvoeren door een derde naar keuze en dit op kosten 
van de beklaagden; 

Beveelt de beklaagden om alle door hen op verschillende plaatsen opgeslagen qevqarliike 
stoffen en afvalstoffen in niet-aangepaste verpakkingen en/of afvalcontainers die zich 
bevinden op de verbindingsweg, en het achterliggende perceel, eigendom van de 

te verwijderen op kosten van de beklaagden binnen de 48 uren na betekening van 
het tussen te komen vonnis, op verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag 
vertraging; 

Machtigt de om, bij gebrek aan vrijwillige uitvoering binnen een termijn van 6 
maanden, de verwijdering te laten uitvoeren door een derde naar keuze en dit op kosten van 
de beklaagden; 

Beveelt de beklaagden om alle door de beklaagden op onverharde ondergrond opgeslagen of 
gestalde geaccidenteerde voertuigen die zich bevinden op de verbindingsweg, en het 
achterliggende perceel, eigendom van de te verwijderen op kosten van de 
beklaagden binnen de 48 uren na betekening van het tussen te komen vonnis, op verbeurte 
van een dwangsom van 100 euro/dag; 

Machtigt de om, bij gebrek aan een vrijwillige uitvoering binnen een termijn 
van 6 maanden, de verwijdering te laten uitvoeren door een derde naar keuze en dit op 
kosten van de beklaagden; 
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Veroordeelt de beklaagden tot het herstel van de door de beklaagden weggenomen of 
beschadigde afsluiting/afrastering van het perceel omvattende de verbindingsweg, en het 
achterliggende perceel, eigendom van de op kosten van de beklaagden binnen 
een termijn van 30 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis, op verbeurte van 
een dwangsom van 100 euro/dag vertraging; 

Verleent voorbehoud om schadevergoeding te vorderen wegens eventuele 
bodemverontreiniging; 

Veroordeelt de beklaagden tot het betalen aan de burgerlijke partij van de som. van 9.487,50 
euro schadevergoeding voor herstel van de cellenbetongevel, meer de gerechtelijke 
interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 15 januari 2019; 

Veroordeelt de beklaagden tot het betalen aan de burgerlijke partij van de som van 1 euro 
provisionele schadevergoeding ingevolge de afbraak van haar omheining, meer de 
gerechtelijke interesten aan de wettelijke Interestvoet vanaf 15 januari 2019; 

Veroordeelt de beklaagden tot het betalen aan de burgerlijke partij de som van 1 euro 
provisionele schadevergoeding ingevolge qenotsdervinq, meer de gerechtelijke interesten 
aan de wettelijke interestvoet vanaf 15 januari 2019; 

Veroordeelt de beklaagden tot het betalen aan de burgerlijke partij de som van 125 euro 
administratiekosten en nageloop, meer de gerechtelijke interesten vanaf 15 januari 2019. 

Houdt de vordering aan wat betreft de aanstelling van een deskundige om mogelijke 
bodemverontreiniging naar aanleiding van onrechtmatige bezetting van het grondstuk van 

en de plaatsing van allerlei afval en containers, installaties, opleggers, 
overschotten, voorraden, voertuigen etc. in concreto na te gaan en stelt de zaak dienvolgens 
in voortzetting op de openbare terechtzitting van deze rechtbank en kamer van 1.8 Juni 2019 
om 09.00 uur. 

Houdt de beslissing omtrent de rechtsplegingsvergoeding aan. 

Overige burgerlijke belangen 

Houdt de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
7 mei 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis"; 
7 mei 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis"; 
8 mei 2019 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde 
vonnis". 
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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 Gent, 
op: 
- 7 mei 2019 door de beklaagde 

7 mei 2019 door de beklaagde 
- 8 mei 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 21 februari 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman van de beklaagden en na de partijen te hebben 
gehoord, bij toepassing van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van 15 oktober 2020. 

De conclusietermijnen blijken te zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 15 oktober 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde 

- de beklaagde 

in haar middelen van verdediging, 

n zijn middelen van verdediging, 

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

- de burgerlijke partii 
voor meester 

in haar middelen vertegenwoord igd door meester 
beiden advocaat met kantoor te 

2. Het beroepen verstekvonnis van 19 februari 2019 werd op 4 april 2019 betekend aan de 
persoon van de beklaagden en aan hun woonplaats. 

Overeenkomstig artikel 203, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering vervalt het recht 
van hoger beroep, indien de verklaring van hoger beroep niet gedaan is op de griffie van de 
rechtbank die het vonnis heeft gewezen, uiterl ijk dertig dagen na de dag van de uitspraak en 
indien het vonnis bij verstek Is gewezen, uiterlijk dertig dagen na de dag van de betekening 
ervan aan de veroordeelde partij of aan haar woonplaats. 

De laatst nuttige dag om hoger beroep in te stellen was maandag 6 mei 2019, nu de 
dertigste dag zaterdag 4 mei 2019 was. De hoger beroepen die de beklaagden op 7 mei 2019 
instelden zijn aldus laattijdig, zodat deze vervallen zijn . 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 
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-----------------------
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, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen van de beklaagden en vervallen; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van de 
kosten van de strafvordering in beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 215,24 
euro. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. beklaagden: 
Dagv. BP: 

+10%: 

Totaal: 

€ 66,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,11 
€ 23,56 

€ 195,67 
€ 19,57 

€ 215,24 

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

en en in openbare rechtszitting van 13 november 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

rPAGE □1-00001803□□□-□□15-□□15-□1-□1-~ 

L _J 




