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Arrestnummer 

C/ A4?~ /2019 

Repertoriumnummer 

2019/ 414~ 
Datum van uitspraak 

18 december 2019 

Rolnummer 

2019/C0/798 

Notitienummer parket-generaal 
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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. 
ondernemingsnummer 

maatschappelijke zetel te 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. loco mr. ·, beiden advocaat bij de 

balie 

2 . ... 

3. 

ondernemlngsnummer 

met maatschappelijke zetel te 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. loco mr. ·, belden advocaat bij de 

balie 

4 . ... 

1. Ten laste gelegde feiten 

Als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek: 
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A ... 

B 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een Inbreuk te hebben gepleegd 

op artikel4§1 van het Decreet van 28 junl1985 betreffende milieuvergunning en op artikel 5 

van het Beslult van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 

Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VIarem 1). 

(de felten sedert 23 februari 2017 strafbaar gesteld bij artikel 6 al.l van Decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevlngsvergunning en artikel 5.2.1§6, al. 1 van het Decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en bijlage 1 van het Beslult 

van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne -VLAREM 11) 

(de eerste), ... , 

(de derde), ... 

in de periode van 20 december 2015 tot 5 tanuarl 2016: 

door zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een 

inrichting te hebben geëxploiteerd, namelijk het stallen van ca. 200 vrachtwagens (trekkers 

en opleggers) op een weide. (thans rubriek 15.1.2° van bijlage 1 van Vlarem 2) 

(deze felten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheld van 

11.10.2018. 

Ref. : 

Bedrag : 230,00 euro. 

De Adviseur, 

(Get.] 

r--PAGE Dl-D000153Sb58-DOD3-0012-01-01-~ 

~ 
L~ _I 

op 



Hof van beroep Antwerpen- 2019/C0/798- p. 4 

~ , ~~-,~~---------------------------------------------

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 2 april 2019 door de rechtbank van eerste aanleg 

Limburg, afdeling Tongeren, 11 o kamer, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED: 

EERSTE BEKLAAGDE 

Verklaart eerste beklaagde schuldig aan het feit onder tenlastelegging B, zoa ls omschreven 

in het bevel van dagvaarding. 

Veroordeelt eerste beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit sub B tot een geldboete 

500,00 euro, verhoogd met 50 opdeelmes en alzo gebracht op 3.000,00 euro. 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van een breukdeel van drie I vierde van deze geldboete, zijnde 375,00 

euro, verhoogd met 50 opdeelmes en alzo gebracht op 2.250,00 euro. 

Beveelt lastens eerste beklaagde de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 

18.634,00 euro. 

Verplicht eerste beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, 

gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003, het K.B. van 19 december 2003, het K.B. van 31 

oktober 2005 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van een 

bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 euro, bij 

wijze van bijdrage tot de financlering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, Ingesteld bij artikel 28 van de Wet 

van 01.08.1985. 

Legt aan eerste beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K.B. van 

28.12.1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken, een 

vergoeding op van 53,58 euro. 
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Verplicht de eerste beklaagde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begratingsfonds 

voor juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20 euro. 

Verwijst de eerste beklaagde tot 1/4 van de kosten van de strafvordering tot op heden in 

totaal begroot op 367,67 euro. 

DERDE BEKLAAGDE 

Verklaart derde beklaagde schuldig aan het feit onder tenlastelegging B, zoals omschreven In 

het bevel van dagvaarding. 

Veroordeelt derde beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit sub B tot een geldboete 

500,00 euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 3.000,00 euro. 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van een breukdeel van drie I vierde van deze geldboete, zijnde 375,00 

euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 2.250,00 euro. 

Beveelt lastens derde beklaagde de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 

1. 730,00 euro. 

Verplicht derde beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, 

gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003, het K.B. van 19 december 2003, het K.B. van 31 

oktober 2005 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van een 

bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 euro, bij 

wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, Ingesteld bij artikel 28 van de Wet 

van 01.08.1985. 

Legt aan derde beklaagde overeenkomstig artlkel91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950, 

houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vergoeding op van 

53,58 euro. 
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Verplicht de derde beklaagde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begratingsfonds 

voor juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20 euro. 

Verwijst de derde beklaagde tot 1/4 van de kosten van de strafvordering tot op heden in 

totaal begroot op 367,67 euro. 

Zegt voor recht dat van dit vonnis melding dient te worden gemaakt in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het kantoor Rechtszekerheid I onder ref. 

2.2. 

Er werd hoger beroep Ingesteld tegen voormeld vonnis van 2 april 2019 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren: 

2.3. 

op 23 april 2019 door de beklaagden en 

op 30 april 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagden 

en 

Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren: 

op 23 april 2019 door de beklaagden en 

op 30 april 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE voor wat betreft het hoger beroep 

ten aanzien van de beklaagde 

op 30 april 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE voor wat betreft het hoger beroep 

ten aanzien van de beklaagde 
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3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 27 november 2019. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en In zijn vordering, 

de beklaagde In haar mlddelen van verdediging, ontwikkeld 

door haar raadsman, voornoemd, 

de beklaagde in haar middelen van 

verdediging, ontwikkeld door haar raadsman, voornoemd. 

De namens beide beklaagden neergelegde conclusie werd In het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmlddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep van de beklaagden en 

en van het Openbaar Ministerie werden tijdig 

en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft 

gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagden en 

zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig 

ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin 

bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

3. De verzoekschriften van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld In artikel 204 Wetboek 

van Strafvordering werd t ijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden 

vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met betrekking tot de strafmaat is 

nauwkeurig. 
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4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagden 

en en van het Openbaar Ministerie 

regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest Is de rechtsmacht van het hof 

daarom beperkt tot de beoordeling van de strafmaat en In het bijzonder de aan de 

beklaagder en door de 

eerste rechter opgelegde verbeurdverklaring. 

5. Motivering ten gronde op strafrechtelijk gebled 

1. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de rechtspersoonlijkheld van belde beklaagden, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die zoals de eerste rechter terecht stelde 

maatschappelijk onaanvaardbaar zijn en getuigen van een gebrek aan respect voor 

het leefmilieu, 

de professionele context waarbinnen de felten werden gepleegd. 

2. Daarom werd aan de beklaagden door de eerste rechter om oordeelkundige redenen, 

beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en aangepaste bestraffing 

opgelegd onder de vorm van, wat de beklaagde betreft, een 

geldboete van 500 euro, te vermeerderen met de opdeciemen en opgelegd met uitstel van 

de tenuitvoerlegging van 3/4 daarvan voor een proeftermijn van 3 jaar en, wat de 

betreft, tevens een geldboete van 500 euro, te 

vermeerderen met de opdeciemen en met uitstel van de tenuit voerlegging van 3/4 daarvan 

voor een proeftermijn van 3 jaar. 

De hoogte van deze geldboetes is aangepast aan de ernst van de misdrijven en het 

gedeeltelijk uitstel moet de beklaagden aansporen In de toekomst meer respect te vertonen 

voor het leefmilieu en de milieuregelgeving. 
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3. Wat nu de door de eerste rechter aan beklaagden opgelegde bijzondere 

verbeurdverklaringen betreft, dient vastgesteld dat het Openbaar Ministerie schriftelijk 

heeft gevorderd om ten aanzien van de beklaagde een bedrag van 

37.268 euro en ten aanzien van de beklaagde 

een bedrag van 3.460 euro verbeurd te verklaren als uit het misdrijf rechtstreeks verkregen 

vermogensvoordelen op grond van artikelen 42, 3° en 43b/s Strafwetboek. Voor de begroting 

van deze bedragen baseerde het Openbaar Ministerie zicry op opgestelde facturen. 

De beklaagden werpen op dat er geen reden zou zijn om hen de facultatieve straf van de 

bijzondere verbeurdverklaring op te leggen nu er geen sprake zou zijn geweest van "kwaad 

opzet11
• Nog los van de vaststelling dat over de schuldvraag - en dus over het moreel 

element- reeds definitief werd geoordeeld door de eerste rechter nu tegen die beoordeling 

geen grieven werden geformuleerd (zie hierboven) en de vaststelling dat voor het bewezen 

gebleven misdrijf onder tenlastelegging B geen opzet is vereist, maar een gebrek aan 

voorzorg of voorzichtigheld volstaat, dient alleszins vastgesteld dat er geen twijfel kan 

bestaan dat het bewezen gebleven misdrijf illegale vermogensvoordelen heeft gegenereerd. 

Beklaagden oefenden hun professionele bedrijvigheid Immers uit zonder naleving van de 

daartoe toepasselijke regelgeving en creëerden aldus minstens ook oneerlijke concurrent ie. 

De winsten die zij daarmee verkregen werden dus wel degelijk rechtstreeks uit de bewezen 

misdrijven verkregen. Artikel 42, 3° Strafwetboek is toepasselijk. 

De beklaagden mogen niet in het bezit worden gelaten van voordelen die zij uit de 

wederrechtelijke feiten hebben verkregen: dit zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. 

Indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelden 

raamt de rechter de geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een 

daarmee overeenstemmend bedrag. 

Bij de berekening van het wederrechtelijk vermogensvoordeel moet, anders dan de 

beklaagden verder voorhouden, geen rekening worden gehouden met eventuele fiscale 

lasten: de bruto-winst komt In aanmerking. Artikel 42, 3° Strafwetboek, doelt op elke winst 

die door het plegen van het misdrijf wordt verkregen, de raming van die winst vereist niet 

dat het nettobedrag ervan wordt bepaald. Dat de beklaagden vennootschapsbelasting 

hebben betaald op de ontvangen bedragen en dat de BTW hen niet zou zijn toegekomen Is 

op zich dus niet relevant voor de raming van de vermogensvoordelen. 

Bovendien stelt het hof vast dat de eerste rechter bij de raming van de vermogensvoordelen 

reeds de te verbeuren vermogensvoordelen heeft verminderd om geen onredelijk zware 

straf op te leggen. 
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Ook de door de eerste rechter aan de beklaagden opgelegde bijzondere verbeurdverklaring 

van vermogensvoordelen wordt daarom bevestigd. 

De eerste rechter veroordeelde de beklaagden terecht ook tot betaling van een bijdrage tot 

de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders, de vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken en de bijdrage ten bate van het begratingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand. 

De vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken werd inmiddels geïndexeerd naar 

54,76 euro. Deze verhoging is van onmiddellijke toepassing op hangende zaken. Door het 

hoger beroep van het Openbaar Ministerie worden de vergoedingen daarom verhoogd tot 

54,76 euro. 

6. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 190, 190ter, 191, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210 en 211 van 

het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 41bls, 42, 43, 43bis en 66 van het Strafwetboek 

4§1 van het Decreet van 28 juni 1985 

5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 

6 a1.1 van Decreet van 25 april 2014 

5.2.1§6, al. 1 en 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april1995 
bijlage 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 

1 van de wet van 5 maart 1952 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

1, 8 en 18bis van de wet van 29 juni 1964 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 
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7. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat de aan de beklaagden opgelegde 

vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken wordt verhoogd tot 54,76 euro; 

De kosten 

Bevestigt het bestreden vonnis voor wat de veroordeling tot de kosten in eerste aanleg 

betreft; 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagden ieder tot 1/2 van de overige kosten van de strafvordering in 

hoger beroep, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 129,05 

euro. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep1 C4 kamer~ samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Plaatsvervangend magistraat 

en in openbare terechtzitting van 18 december 2019 

uitgesproken door I Kamervoorzitter 

in aanwezigheld van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld In het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier 
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