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2022/PGG/1458 - 2022/VJll/708 

Not.nr. GE.G.66.L9.001433/20 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. ni 

2. nr. 

verdacht van: 

{RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

(ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek 

"A 
schending exploitatie- en vergunningsvoorwaarden 

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 de hieronder 
vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem Il), 

1 Artikel 5.9.2.2. 

§1. 
Permanente opslagplaatsen van vaste dierlijke mest buiten de stal dienen voorzien te zijn van 
een vloer uitgevoerd in verhard materiaal. De vloer moet mestdicht zijn. Indien nodig dient 
de mestdichtheid verzekerd te worden door een mestbestendige afdichtingslaag. 
Deze opslagplaatsen moeten langs drie zijden omgeven zijn door mestdichte wanden van 
voldoende hoogte die aan dezelfde eisen voldoen als deze gesteld aan de vloer. De vierde 
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zijde moet dermate aangelegd zijn dat afspoeling van het drain- en regenwater uit deze 
permanente opslagplaats niet mogelijk is. 

§2 
De vloer is zodanig uitgevoerd dat dunne mest en afvloeiwater worden opgevangen en 
verzameld in mestdichte, gesloten opslagruimten {aalputten) 

meer bepaald mest niet te hebben opgeslagen in een mestvaalt die aan 3 zijden voorzien 
was van mestdichte wanden en voorzien was van een mestdichte vloer, zodat mestsappen 
vrij konden indringen in de bodem 

te 
door 

in de periode van 1 april 2020 tot en met 1 februari 2021 

2 Artikel 5.45.7.1. 
Opslagplaatsen voor granen en groenvoeders worden uitgerust met een vloeistofdichte vloer. 
De silosappen van de kuilplaat worden opgevangen of uitgereden op het land of verwijderd 

op een gelijkaardige wijze. 

meer bepaald groenvoeders niet op een correcte wijze te hebben opgeslagen, waardoor 
silosappen vrij konden indringen in de bodem 

te 
door 

in de periode van 1 april 2020 tot en met 1 februari 2021 

3 Artikel 4.1.7.2.§1. 
Tenzij anders bepaald in de toepasselijke reglementering of in de omgevingsvergunning voor 
de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, moeten bovengrondse tanks of vaten, 
die vloeistoffen van bijlage 28 en gevaarlijke vloeistoffen volgens de CLP-verordening 
bevatten, in een inkuiping worden geplaatst 

meer bepaald werden gevaarlijke producten niet op een correcte wijze opgeslagen, 
waardoor deze niet tegen doorlekken in de bodem beveiligd waren 

te 
door 

'n de periode van 1 april 2020 tot en met 1 februari 2021 

4 Artikel 5.17.4.1.5.§4. 
De producten mogen niet buiten de daartoe bestemde opslagruimte worden opgeslagen. De 
verplaatsbare lege gecontamineerde recipiënten die gevaarlijke producten hebben bevat, 
worden opgeslagen op een hiervoor voorbehouden plaats die duidelijk is aangegeven. 
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meer bepaald werden gevaarlijke producten niet op een correcte wijze opgeslagen, 
waardoor deze niet tegen doorlekken in de bodem beveiligd waren 

te 
door 

·n de periode van 1 april 2020 tot en met 1 februari 2021 

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

8 
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 materiaalkring/open en afvalstoffen of 
de uitvoeringsbesluiten ervan, 

namelijk grote hoeveelheden afvalstoffen, o.m. witgoed (boiler, wasmachine}, schroot, 
houtafval, steenpuin, kunststofafval, gevaarlijk afval (grote hoeveelheden oude verfpotten, 
een oude niet gereinigde mazouttank, een oude gastank) te hebben opgeslagen 

te 
door 

'n de periode van 1 april 2020 tot en met 1 februari 2021 

(art. 16.6.3. § 1 lid 1 en 16.6.4. Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid ; art. 3, 1 ° en 70, 12 § 1 en 69 Decreet 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen) 

C 
oppervlaktewater 
opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, geluid en andere trillingen of 
stralingen in of op water, bodem of atmosfeer te hebben ingebracht of te hebben verspreid, 

met name in strijd met artikel 3.2.1. van het (gecoördineerd) Decreet van 18 juli 2003 
betreffende integraal waterbeleid - Waterwetboek vaste stoffen of vloeistoffen te hebben 
gedeponeerd op een plaats vanwaar ze door een natuurlijk verschijnsel in die wateren of in 
de openbare riolen kunnen terechtkomen 

meer bepaald silosappen via daartoe gegraven greppels te hebben geloosd in een 
langsgracht 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - p. 5 

te 
door 

in de oeriode van 1 aoril 2020 tot en met 1 februari 2021 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.2.§ 1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

Wat betreft tenlastelegging B 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 G30D1, besliste 
bij vonnis van 3 mei 2022 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, 8 en C samen tot een geldboete van 8.000 euro, zijnde 
1.000 euro vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 4.000 euro, zijnde 500 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 22 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
52.42 euro. 
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. --- --•·------------------------

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, B en C samen tot een geldboete van 12.000 
euro, zijnde 1.500 euro vermeerderd met 70 opdeciemen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 6.000 euro, zijnde 750 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

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

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 22 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
52,42 euro. 

VERWIJDERING AFVAL 

Beveelt overeenkomstig artikel 16.6.4. DABM de verwijdering van alle afvalstoffen binnen 3 
maanden vanaf het definitief worden van dit vonnis. 

Veroordeelt tot het betalen aan het 
openbaar ministerie van een dwangsom van 100 euro per dag dat dit bevel niet wordt 

nageleefd. 

Gerechtskosten 

Veroordeelt ~n '10ojdelijk tot betaling van 
de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 30,32 euro. 

BURGERRECHTELUK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
31 mei 2022 door de beide beklaagden; 
1 juni 2022 door het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden. 

1.3 Deze partijen dienden verzoekschriften in overeenkomstig artikel 204 Wetboek van 
Strafvordering op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, als volgt: 

de raadsman van beide beklaagden op 31 mei 2022; 
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het openbaar ministerie op 1 juni 2022. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 10 november 2022 in het Nederlands: 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
meester advocaat met kantoor te 
de beklaagde in zijn middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester 3dvocaat 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 3 mei 2022 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en regelmatig 
naar de vorm. Ook de verzoekschriften zijn tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagden en bepaalde 
in het grievenformulier nauwkeurige grieven over de schuld, de straf en andere 
(herstelvordering). Het openbaar ministerie bepaalde een nauwkeurige grief over de 

strafmaat. 

Op de rechtszitting van 10 november 2022 deed de advocaat van de beklaagden 
en namens de beide beklaagden afstand van de grief 

over de schuld. Het hof verleent hier akte van. 

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 ste lt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 

op te werpen. 

De devolutieve werking van de beroepen en grieven, en de afstand van de grief schuld voor 
de beide beklaagden, beperkt de saisine van het hof tot de beslissing over de strafmaat (en 
de hiermee samenhangende beslissingen) en de herstelvordering. Op grond van het vonnis 
van 10 november 2022 staat de schuld van de beide beklaagden aan de telastleggingen Al, 
A2, A3, A4, B en C definitief vast. 

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

"4. •erd opgericht op 21 augustus 2007 en heeft als één van de vele 
statutaire doelen de uitbating van een landbouwbedrijf 
De zetel is gevestigd op het adres van het landbouwbedrijf 
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De eerste beklaagde is de bestuurder 

Het bedrijf beschikt over een omgevingsvergunning. 

Het bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

5. Op 1 april 2020 stelde de politie van samen met de gemeentelijk omgevingsambtenaar 
vast dat er vanop het landbouwbedrijf via een gegraven greppel silosappen geloosd werden in een 
la ngsg racht. 

Er volgde een bedrijfscontrole waarbij vastgesteld werd dat de VLAREM Il niet werd nageleefd en 
dat er een grote hoeveelheid afvalstoffen lag. De vaststellingen werden gedocumenteerd met een 
uitgebreid fotodossier. 

6. Op 5 april 2020 legde de eerste beklaagde volgende verklaring af: 

'Ik ben zaakvoerder van een landbouwbedrijf, een eenmanszaak gevestigd op mijn adres. 
Ik doe dit al van in 1989. Ik beschik actueel over 80 à 90 runderen. Het klopt dat ik een greppel had 
gegraven vanuit mijn silo's om de silosappen te lozen in de gracht. Op uw verzoek werd dit 
stopgezet. Ik neem tevens kennis dat de opslag van de stalmest niet conform is. Deze zal verwijderd 
worden naar het land tegen 15 mei. 
Het afval, schroot, bouw- en sloopafval zal verwijderd worden tegen dezelfde periode. 
De oude mozouttonk dient voorafgaandelijk gecleaned te worden. 
Een van de loodsen is ingestort - een deel van het aanwezige materiaal is dienstig voor de 
heropbouw van de loods. Voor de nieuwe loods en nieuwe mestopslag werd een nieuwe 
vergunning afgeleverd. Ik zal uw diensten terzake op de hoogte houden.' 

7. Op 24 november 2020 werd een nieuwe controle uitgevoerd. De aanvankelijke afvoergreppef 
was gedicht maar er bleek een nieuwe greppel gegraven te zijn. 

De beklaagden werden opnieuw aangemaand om de greppel onmiddellijk te dichten en zich in 
regel te stellen tegen 4 februari 2021. Bij de opvolging van deze aanmaning bleek dat er weinig tot 
geen verandering kwam in de toestand. 

De samenvatting van de verschillende controles luidt als volgt: 

eerste plaatsbezoek 2020 - tweede plaatsbezoek 2021 - derde plaatsbezoek 2022 

{eerste plaatsbezoek 2020) Opslag van mest gebeurt niet in een 3 ommuurde mestvaalt en er zijn 
geen voorziening met betrekking tot de afvoer van mestsappen waardoor deze vrij indringen in de 
bodem. Op de exploitatie was tevens een mestvaalt aanwezig, maar de panelen onderling sloten 
onvoldoende aan, met mogelijke insijpeling in de bodem tot gevolg. De inrichting is vergund voor 
de opslag van 366 m3 vaste dierlijke mest. 
(tweede plaatsbezoek 2021) Geen verandering. 
{derde plaatsbezoek 2022) Op het moment van controle bevond er zich geen mest in de mestvaalt, 
deze werd opgeslagen op een apart ingerichte ruimte binnen de staf. De uitvoering was dusdanig 
dat er geen mestsappen konden doorsijpelen naar de bodem. 
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(2020) De opslag van groenvoeders gebeurt niet op de correcte manier. Silosappen kunnen vrij 
indringen in de bodem (naburige gracht). De inrichting is niet vergund voor de opslag van 
groenvoeders. De drempelwaarde bedraagt 1.000 m3 in agrarisch gebied, op de plannen wordt 
600 m 3 vermeld. De drempelwaarde wordt niet overschreden, waardoor men is vrijgesteld. Tijdens 
het plaatsbezoek kon de exacte waarde niet bepaald noch ingeschat worden. 
(2021) De opslag van groenvoeders gelegen aan de straatzijde zijn, net zoals bij de eerste controle, 
niet op een correcte manier uitgevoerd. Silosappen kunnen nog steeds vrij indringen in de bodem 
(naburige gracht). Op basis van de vaststelling kan gewag gemaakt worden van een manuele 
handeling waarbij een sleuf aangebracht is en op deze manier de silosappen kunnen doorlekken. 
(2022) De kuilpfaat van de sleufsilo werd ter hoogte van de gracht voorzien van een aarden wal, de 
waf dient te voorkomen dat de silosappen in de gracht terechtkomen. Aangezien het een aarden 
wal betreft kunnen de silosappen wel de bodem indringen. De overtollige silosappen kunnen 
opgevangen worden via een goot, echter deze goot watert vrij af naar de bodem enkele meters 
verderop. Er lijkt een poging gedaan om een opvang te voorzien, echter is deze gravitair gezien niet 
mogelijk (opwaartse stroming). 

(2020) Op de inrichting gebeurt opslag en sortering van afvalstoffen van onder meer: steenpuin, 
hout, bouw- en sloopafval, .. .. Alsook andere bouwmaterialen. De inrichting beschikt hiervoor niet 
over de correcte omgevingsvergunning (milieuvergunning). 
(2021) Geen verandering. 
(2022) Geen verandering. 

(2020) Het dak van de voormalige pluimveestal is doorgebogen. Op basis van de 
omgevingsvergunningsaanvraag ( wordt dit omgevormd naar een berging. De 
nodige veiligheidsmaatregelen zullen in acht moeten genomen worden bij de afbraak van de 
constructie. 
(2021) Blijft van toepassing. 
(2022) Blijft van toepassing. 

(2020) Op de inrichting worden rollen isolatiemateriaal opgeslagen. 
(2021) wordt bevestigd. 
(2022) wordt bevestigd. 

(2020) De opslag van gevaarlijke producten gebeurt niet op de correcte manier. Er worden geen 
maatregelen genomen om doorlekken naar de bodem te vermijden. De inrichting is niet vergund 
voor de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakking, waardoor men kan concluderen dat de 
inrichting niet beschikt over de correcte omgevingsvergunning (milieuvergunning). 
(2021) Geen verandering. 
(2022) Geen verandering, onder gevaarlijke stoffen worden ook fytoProducten vastgesteld, deze 
worden niet afgeschermd opgeslagen, noch voorzien van inkuiplng of dergelijke. 

{2020) De vereiste vergunning met betrekking tot stedenbouwkundige handelingen voor de opslag 
van materialen of dergelijke ontbreekt. De opslag van afvalstoffen/materialen {bv. steenpuin, 
metalen, hout, .. .) behoren niet toe aan het normaal gebruik van agrarische gronden, ook al zijn 
deze gebonden aan een landbouwexploitatie, thans wanneer dit een langdurig karakter betreft. 
Afgaande op de staat van de materialen kan uitgegaan worden van een langdurig karakter. 
{2021) Geen verandering. 
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(2022} Geen verandering. 

(2022) Lozing van huishoudelijk afvalwater naar de bodem, zonder voorafgaande zuivering. Het 
goed is gelegen binnen een individueel te optimaliseren buitengebied, een /BA is verplicht, het 
betreft geen prioritair gebied volgens de GUP. 

(2022) Een mazouttank (ongeveer 1.000 /) stoot binnen opgesteld zonder inkuiping (gekeurd?). 

Al bij al kan gesteld worden dat er slechts in zéér beperkte mate veranderingen zijn ten opzichte 
van het oorspronkelijke bezoek in 2020. 

4. De bewezen telastleggingen Al, A2, A3, A4, B en C zijn voor elke beklaagde de uiting van 
eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek 
voor ze samen voor elke beklaagde enkel de zwaarste straf toepast. 

De beklaagden exploiteerden een landbouwbedrijf zonder de toepasselijke 
milieuvoorschriften te respecteren. De bedrijfsvoering gebeurde op milieu-onhygiënische 
wijze. De bewezen misdrijven veroorzaakten bodem- en grondwaterverontreiniging. De 
beklaagden gaven niet onmiddellijk gevolg aan de aanmaning om zich in regel te stellen. Dat 
zij bij gebrek aan concrete aanwijzingen van de toezichthouder niet wisten welke 
maatregelen zij precies moesten nemen, is niet geloofwaardig. Anderzijds stelt het hof vast 
dat of zijn raadsman) niet aanwezig waren bij de diverse controles, 
ondanks een expliciet verzoek daartoe van het openbaar ministerie aan de toezichthouder 
op 20 januari 2022. 

In het voordeel van de beklaagden houdt het hof rekening met hun blanco strafrechtelijk 
verleden en de initiatieven die zij intussen hebben genomen om een deel van het afval te 
verwijderen. De opschorting is voor de beklaagden geen juist signaal. Een straf in de vorm 
van een effectieve geldboete is gepast als maatschappelijke terechtwijzing en om de 
beklaagden ertoe aan te zetten voortaan de normen wel strikt na te leven. Bovendien 
veroorzaakt de geldboete niet hun sociale declassering, noch brengt het hun sociale 
reclassering op onevenredige wijze in het gedrang. 

Vermits de bewezen feiten werden gepleegd na 31 december 2016, verhoogt het hof de 
geldboetes met 70 deciemen. De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet 

er voldoende toe aan om die geldboete te betalen. 

5. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, geval len in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Veroordeeld tot een correctionele hoofdstraf zijn de beklaagden elk gehouden 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 
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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. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
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 %. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 
oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

6. Artikel 16.6.4 Decreet Algemene Bepal ingen Milieubeleid bepaalt dat wie afvalstoffen 
achterlaat in strijd met de bepalingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, door de strafrechter wordt 
veroordeeld tot het inzamelen, vervoeren en verwerken ervan binnen een door hem 
vastgestelde termijn. Het openbaar ministerie vorderde aan het bevel tot herstel in die zin 
een dwangsom te koppelen. Dit betreft een bevel dat de rechter verplicht oplegt als het 
herstel niet is uitgevoerd. 

De beklaagden hielden al in eerste aanleg voor dat zij het afva l hadden verwijderd. Zij legden 
foto's voor, en facturen betreffende het verwijderen van afval en materialen. De eerste 
rechter liet dit controleren, waarna de verbalisant ruimte lijke ordening samen met de 
milieuverantwoordelijke bij de politiezone ter plaatse vaststelde dat het erf nog 
steeds was bezaaid met oud ijzer, plastic folie, dakplaten, houtafval, houten palen en 
metalen buizen. 

De beklaagden leggen thans opnieuw drie foto's voor, waarop geen afvalstoffen zichtbaar 
zijn . Daar waar uit de facturen en foto's blijkt dat de beklaagden inspanningen leveren om 
de afvalstoffen te verwijderen, kan het hof niet met zekerheid vaststellen dat alle 
afvalstoffen op vandaag zijn verwijderd. De beklaagden leggen geen facturen voor van 
verwijdering van afval na de laatste hercontrole op initiatief van de eerste rechter. 
Bovendien kan het hof op basis van slechts drie foto's niet vaststellen dat alle afval dat bij 
die laatste hercontrole is aangetroffen inmiddels is verwijderd. 

Een bevel tot verwijdering van het afval onder verbeurte van de door de eerste rechter 
bepaalde dwangsom en binnen een termijn van drie maanden na het definitief worden van 
dit arrest, is nog steeds noodzakelijk. 
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7. Gezien de beklaagden niet worden vervolgd voor inbreuken op de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, heeft het hof niet te oordelen over de herstelvordering die de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 3 november 2021 indiende bij het parket. 

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, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat de schuld van de beklaagden aan de telastleggingen Al, A2, A3, A4, B 
en C ingevolge het vonnis van 3 mei 2022 vaststaat. Ook het ambtshalve aanhouden van de 
burgerlijke be langen is definitief. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, A3, 
A4, B en C tot een geldboete van 250 euro, met deciemen gebracht op 2.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van twee maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, 
A3, A4, Ben C tot een geldboete van 500 euro, met deciemen gebracht op 4.000 euro; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling 
van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 
euro te betalen als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 
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veroordeelt de beklaagden en elk t ot betaling 
van een bedrag van 52,42 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 
strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagder ~n elk tot betaling van 
een bijdrage van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot 
betal ing van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 30,32 
euro in eerste aanleg en 122,78 euro in beroep; 

Bevel tot verwijderen 

beveelt overeenkomst ig artikel 16.6.4 Decreet Algemene Beoalingen M ilieubeleid de 
verwijdering van alle afvalstoffen van het perceel gelegen in dE 

:>innen de drie maanden na het definit ief worden van dit arrest; 

veroordeelt de beklaagde en .ot het betalen van 
een dwangsom van 100 euro per dag dat dit bevel niet wordt nageleefd. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. beklaagden: 

+ 10%: 

Totaal : 

p. 14 

·------· ·-------------------

€ 30,32 

€ 42,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 28,62 

€ 111,62 
€ 11,16 

€ 122,78 

Dit arrest is gewezen te GP.nt rlnor hi:>t hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in onPnh;:irp r~chtszitting van 16 december 
;wzz uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaa l, met bijstand van griffier 




