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Not .nr. GE.64.L2.000808/ 15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 593 . lRRN 

2. nr. 594 

verdacht van: 

geboren te op 

spektakei a rtlest, 

wonende t e 

- beklaagde -

geboren te 

circusartiest, 

wonende t e 

-beklaagde 

0~ 

de eerste en de tweede 

, (RRN 

om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt t e hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

artikel 4, §1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en op artikel 5 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststel ling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VIarem I) door zonder voorafgaande en 
schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een Inrichting te hebben geëxploiteerd, 

meer bepaald: 

de inrichting klasse 2 onder rubriek 1S.l.r (VIarem 0 
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een al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, 
waarin meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens, 
gestald worden 

te , in de periode van 2 februari 2015 tot en met 10 januarl2017. 

Deze feitèn zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. §1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen Inzake milieubeleid (DABM). 

Herstelvordering 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik 
of het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een door de rechtbank te bepalen termijn, 
onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag bij overtreding van dit verbod. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 6 maart 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastlegging tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen 
tot 4.000 euro, of een vervangende gevangenisstrafvan 1 maand en 15 dagen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastlegging tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen 
tot 4.000 euro, of een vervangende gevangenisstrafvan 1 maand en 15 dagen. 

BIJDRAGEN en GERECHTSKOSTEN 

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

Veroordeelt hen elk tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hen elk tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 
euro. 

Veroordeelt en hoofdelijk 
tot betaling van de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 56,92 euro. 

BEVEL TOT UITVOEREN VAN AANPASSINGSWERKEN 

Legt en het bevel op om 
binnen de 12 maanden na het definitief worden van dit vonnis de plaats in de oorspronkelijke 
toestand te herstellen en het strijdige gebruik te staken door alle voertuigen" materiaal, 
materieel en afval reglementair te verwijderen van de percelen met de kadastrale nummers 

gelegen aan de 

Veroordeelt en elk tot het 
betalen aan het openbaar ministerie van een dwangsom van 50 euro per dag dat dit bevel 
wordt overtreden. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan.11 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
28 maart 2018 door de beklaagden er 
28 maart 2018 door het openbaar ministerie. 

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: 

28 maart 2018 door de advocaat van de beklaagden :!n 

28 maart 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 12 ·september 2019 (inleidingszitting) legde het hof op verzoek 
van meester m na de partijen te hebben gehoord, bij toepassing 
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van de artikelen 152, §1 en 209b/s, laatste lid Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 24 januari 2020. 

Geen enkele partij legde conclusies neer. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 24 januari 2020 in het Nederlands: 

de beklaagde 
door meester 

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd 
advocaat met kantoor te 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 

advocaat-

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 6 maart 2018 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

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

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden en 
ingediende "grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning 
vastgestelde model, wordt bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, 
namelijk op strafgebied met betrekking tot de straf (reden: "geldboete van 500 euro -7 te 
zwaar (geen rekening gehouden met verzachtende omstandigheden")) en de 
herstelvordering (reden: "o.a. onterechte toepassing art. 159 Grondwet''). 

Ook in het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de straf. Daarnaast stelt het openbaar ministerie volgberoep aan te tekenen, 
waardoor het te kennen geeft dat het, binnen de perken van het hoger beroep van de 
beklaagde, tegen het bestreden vonnis dezelfde grieven aanvoert als de beklaagde. 

De grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en 
en van het openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 
Strafvordering). 

r-- PAGE D1-DDDD1bD8b11-DDD5-DD14-D1-D1-~ 

L • ' ' 



Hof van b~roep Gent- tiende kamer- 2018/NT /740- p. 6 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

Als gevolg van de devolutieve werking, voortvloeiende uit de beperkte hoger beroepen en 
de grieven, is de beslissing van de eerste rechter definitief voor wat betreft: 

de schuld van de beide beklaagden aan de enige telastlegging; 
het aanhouden van de burgerlijke belangen. 

3. De dagvaarding bevat een materiële vergissing door na de woorden "de Inrichting klasse 2 

onder rubriek 15.1.2." te verwijzen naar " VIarem 0" terwij l dit "VIarem I" moet zijn. Het hof 
verbetert deze vergissing. 

4. De eerste rechter verklaarde de telastlegging bewezen voor de beide beklaagden met de 
volgende overwegingen: 

"3. Op 21 januari 2015 vroeg het college van burgemeester en schepenen van 

1an de polltie om een onderzoek in te stellen naar overtredingen door het circus van 

JP de standplaats aan dt. 

Op 2 februari 2015 stelde de polltie het volgende vast. 

De zaakvoerder van het circus is Zij is echter hoogbejaard en was niet 

aan te treffen op haar inschrijvingsadres. Haar zoon staat in voor het 

dagelijks bestuur van het circus. 

De circusvoertuigen worden gestald aan de meer 

bepaald op de percelen met de kadastrale nummers 

(17.592 m2} . Beide percelen zijn eigendom van 

Op het perceel staat een bouwvallige woning 1 · waat 

ingeschreven is. Die woning is omwille van gezondheid, hygiëne en veiligheid niet 

bewoonbaar en wordt enkel gebruikt voor de nutsvoorzieningen. Wanneer de bewoners 

aanwezig zijn verblijven ze in caravans die in de omgeving van de woning staan gestald. 

Het terrein wordt reeds lange tijd gebruikt door het circus om er de voertulgen te stallen. Het 

dient voornamelijk als winterstalplaats. Deze toestand werd al die jaren oogluikend 

toegestaan door de voormalige burgemeester, 
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Het terrein Is bereikbaar vla de Het betreft een landelijke omgeving waar 

voornamelijk landbouw- en tuinbouwactiviteiten plaatsvinden. In de onmiddellijke omgeving 
Is weinig bewoning. 

Vooraan aan de ingang staan een vijftal oude caravans. Het toegangshek was slotvast 

waardoor de politie het terrein niet kon betreden. Wel konden meer dan 40 gestalde 

voertuigen (caravans, aanhangwagens, opleggers, trekkers en een tractor) geteld worden. 
Achteraan lag een grote hoeveelheid autobanden. 

4. Oo 13 februari 2015 leade volgende verklaring af: 

is op dd.25-11-2014 failliet gegaan. Momenteel is 

het circus terug opgestart en vanaf september 2015 gaan we terug op tournee. We hebben 

een vennoot gevonden die ons financiële steun heeft geboden, waardoor het faillissement 

moment is afgewend. We hebben nu een nieuwe vennootschap opgericht, 

Het betreft een éénmanszaak waarvan mijn zuster 

Voordien was mijn moeder; 

dat nu failliet is. 

zaakvoerder van 

de zaakvoerder is. 

Gezien we nu een nieuwe vennootschap hebben opgericht kunnen we terug onze 

circusactiviteiten verder zetten. 
Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van het circus. 

Het terrein gelegen te 

moeder, 

'!n is privé eigendom van mijn 

met 

Het betreffen de percelen die op het kadaster zijn aangeduid 

Beide percelen hebben een oppervlakte van ongeveer 2 ha. 

Vernoemde terreinen worden door het circus gebruikt als stalplaats wanneer we niet op 

tournee zijn. Vorig jaar 2014 hebben er meer dan 100 voertuigen op het terrein gestaan. Het 

betroffen caravans, opleggers, trekkers, auto's, vrachtwagens, lichte vrachtauto's, 

woonwagens, aanhangwagens en 2 tractoren. Momenteel zijn er al 40 voertuigen van het 

terrein verwijderd. Deze voertuigen zijn naar een schroothandelaar gebracht. Momenteel 

staan er nog ongeveer een 60-tal voertuigen op het terrein. Het Is mijn bedoeling om er nog 

20 naar de schroot te brengen of te verkopen aan particulieren. Ik zal ook de versleten 

autobanden laten weghalen. 

Het circus heeft ongeveer een 50-tal voertulgen nodig voor de dagelijks werking. Het 

betreffen caravans en woonwagens voor de circusartiesten, trekkers met opleggers voor het 

materiaal, een tractor, lichte vrachtauto's en personenwagens. Wanneer we op tournee zijn 

blijven er nog een 20-tal wagens op het terrein staan. Het hangt ervan af welke tent en 

opstelling we meenemen. 

Ik heb kennis genomen van de inbreuk op VLAREM.I, artlkel 4§ 1, rubriek 15.1.2 dat ik een 
milieuvergunning van lste of 2de klasse dien aan te vragen voor meer dan 25 autovoertuigen 

en/ of aanhangwagens, andere dan personenwagens. 

Ik zal mij in verbinding stellen met de milieuambtenaar van 

om de nodige milieuvergunningen aan te vragen. 
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Momenteel beschikt het circus over geen enkele milieuvergunning. Het is zo dat het 

gemeentebestuur daar vroeger nooit een opmerking over heeft gemaakt. Nu na 30 jaar moet 

ik een vergunning aanvragen en dat vind ik toch zeer eigenaardig. Waarom die plotse 
ommezwaai van de gemeente 

Het gemeentebestuur heeft ook een brief naar de curator geschreven en daar stond o.a. In 

vermeld dat de woning met huisnummer 10 bouwvallig Is, alsook dat we de grond zouden 

verontreinigen. Het circus is geen bedrijf dat gebruik maakt van gevaarlijke stoffen, hoe zou 

het circus de grond kunnen verontreinigen? Dergelijke beweringen raken kant noch wal. 

Mijn moeder verblijft momenteel in in een appartement op de zeedijk, het exacte 

huisnummer weet ik niet. Haar domicilie staat nog steeds te 

staat met haar beide kinderen ook ingeschreven te 

Zij is momenteel op tournee In Duitsland bij een ander circus. De woning te 

is bouwvallig en staat leeg, er woont niemand in. We gebruiken de woning 

enkel de elektriciteit-, distributie- en de wateraansluiting. We verblijven in caravans en 

woonwagens die in de omgeving van de bouwvallige woning staan. Het is onze bedoeling om 

de woning op termijn te renoveren. 

en zijn dochter wonen in een chalet op het terrein die 

huisnummer heeft. De chalet staat helemaal achteraan voor de paardenstal. Momenteel 

verblijven beide in de waar ze werkzaam zijn. Ze bereiden er voor de komende 

zomer, de show voor. Beide werken voornamelijk met dieren; paarden en honden. 

Wij zullen het nodige doen om ons te regulariseren inzake de voertuigen en de nodige 
milieuvergunningen aanvragen. Ik heb momenteel geen vast adres en ben Ambtshalve 

afgevoerd. Ik verblijf permanent te in een caravan. Ik zal opnieuw 

een aanvraag doen bij het gemeentebestuur van om mij daar te laten inschrijven, 

alsook mijn vriendin en mijn zoon. Ik heb u verder niets meer te verklaren. ' 

5. Op 14 februari 2015 voerde de politie samen met een plaatsbezoek uit 

en telde 75 gestalde voertuigen (vrachtwagens, trekkers, opleggers, woonwagens, caravans, 

tractors). 

De verbalisant nam foto's en voegde ook onderstaande luchtfoto aan het dossier toe. 

( ... ) 

6. Op 10 september 2016 werd 
'( ... ) 

opnieuw verhoord. Hij verklaarde toen: 

In totaal zijn er nu 78 voertulgen van het terrein verwijderd. Het betroffen vrachtwagens, 

opleggers, auto 's, caravans en andere circuswagens. Het waren oude voertuigen waarvan de 

meeste meer dan 40 jaar oud waren. Deze voertuigen en ander materiaal zijn opgehaald door 

officiële schroothandelaars. Momenteel staat er enkel nog materiaal en voertuigen op het 

terrein dat dienstig is voor de uitbating van het circus. 

r PAGE 

L 
~~ 
~ 

01-00001608611-0008-0014-01-01-~ 



Hof van beroep Gent- tiende kamer- 2018/NT/740- p. 9 

In totaal staan er nu nog een 40-tal voertuigen op het terrein. Dit behelst zowel opleggers, 

trekkers, vrachtwagens, auto's en caravans. Wanneer we op tournee zijn gaat 70% van het 

materiaal mee en dan blijven er nog ongeveer een 10 à 15-tal voertuigen op het terrein 

achter. 

Aangezien er meer dan 25 voertuigen op het terrein staan gestald dient het circus een 

milieuvergunning klasse 2 aan te vragen. Wij hebben via de milieudienst reeds de nodige 

documenten ontvangen doch hebben nog geen aanvraag ingediend voor een 

milieuvergunning klasse 2. Mijn zuster, zou in principe als zaakvoerster 

van 'ie milieuvergunning moeten aanvragen doch. tot op heden heeft ze hiervoor 

nog niet de nodige stappen ondernomen. Ik zal de milleuvergunning zelf indienen. Ik neem 

kennis dat Ik vanaf heden daartoe beschik over een termijn van drie maanden zo niet zal 

worden overgegaan tot dagvaarding voor de correctionele rechtbank. De regularisatie dient 

voltooid te zijn tegen uiterlijk dd. 10-12-2016. Ik zal zorgen dat dit tegen vooropgestelde 

datum In orde is gebracht. Ik heb u verder niets meer te verklaren. ' 

7. verklaarde op 13 september 2016: 'Ik ben zaakvoerster van het 

met maatschappelijke zetel te 

Ik ben op de hoogte dat ik een milieuaanvraag moet Indienen binnen de 3 maand en moet 

voltooid zijn uiterlijk op 10.12.2016. heeft de nodige documenten en zal de aanvraag 

regelen. Ik zal er op toezien dat dit gebeurt. ' 

Beoordeling 

8. De vaststellingen en de foto's in het dossier spreken voor zich. 

De telastlegging wordt niet betwist en is bewezen." 

5. De door de beklaagden gepleegde feiten vertonen een zekere ernst. Gedurende lange tijd 
stalden ze een groot aantal voertuigen, bestemd voor de uitbating van een circus, op het 
terrein dat eigendom Is van hun moeder, zonder daarvoor over de nodige milieuvergunning 
te beschikken. Hoewel de milieuambtenaar van de gemeente hen er verschillende 
keren op heeft gewezen dat ze een milieuvergunning dienden aan te vragen en hij hen 
daartoe de nodige documenten ter beschikking stelde, lieten ze lange tijd na om dit te doen. 
Uiteindelijk deden ze toch het nodige en verkreeg de beklaagde op 7 
augustus 2017 een milieuvergunning klasse 11 voor onbepaalde duur. 

De beklaagde 
De beklaagde 

werd twee keer veroordeeld voor misdrijven in het verkeer. 
werd zestien keer veroordeeld voor verkeersmisdrijven. 

Het door de beklaagden gepleegde misdrijf werd door de eerste rechter voor elk van de 
beide beklaagden passend bestraft door een effectieve geldboete van 500 euro. Deze straf is 
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noodzakelijk als maatschappelijke vergelding en om de beklaagden ertoe aan te zetten in de 
toekomst geen dergelijk. misdrijf meer te plègen. Het hof bevestigt deze beslissing. 

Nu de beklaagden het misdrijf deels na 31 december 2016 hebben gepleegd, verhoogde de 
eerste rechter de geldboete terecht met 70 deciemen. 

De door de eerste rechter voor elk van de beide beklaagden bepaalde vervangende 
gevangenisstraf spoort hen aan tot het betalen van de geldboete. 

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

Het hof veroordeelt elke beklaagde ook tot het betalen van: 

de bijdrage van 25 euro tot financlering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, vermeerderd 
met 70 deciemen tot 200 euro (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
en andere bepalingen); 

een bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand (artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017). 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere 
veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van de 
gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen niet 
meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken opgeheven bij 
artikel43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie 
van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke 
gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, 
betaald en teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit trad in werking 
op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

1. Op de rechtszitting van het hof van 24 januari 2020 vroeg het openbaar ministerie om de 
beslissil")g van de eerste rechter over de herstelvordering te bevestigen. 

Zoals hoger al aangehaald, verkreeg de beklaagde op 7 au~ustus 2017 een 
milieuvergunning klasse 2, waardoor het toegestaan is op het terrein aan de te 

een inrichting te exploiteren waar maximaal 74 voertuigenen/of aanhangwagens 
worden gestald en maximaal 5.000 liter mazout (In drie verschillende recipiënten) wordt 
opgeslagen (zie stuk 1, door de beklaagden neergelegd voor de eerste rechter}. 
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Niettegenstaande het terrein gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, Is de 
verleende vergunning volgens het hof en anders dan de eerste rechter besliste, niet 
onwettig. Het college van burgemeester en schepenen verbond immers bijzondere 
voorwaarden aan de vergunning, waardoor de verleende vergunning en de exploitatie 
verenigbaar zijn met de ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige voorschriften. Zo 
voorzag het college de volgende voorwaarden: 

het huishoudelijk afvalwater moet worden gezuiverd in een individuele 
waterzuiveringsinstallatie (of zogenaamde IBA); 
de exploitant dient een haalbaarheidsstudie uit te voeren om na te gaan of er 
hemelwater kan worden opgevangen en hergebruikt; 
de houders voor mazout dienen te worden voorzien van een kenplaat, waarop het 
nummer van de houder, de naam van de opgeslagen vloeistof, de gevaarsymbolen en 
het waterinhoudsvermogen van de houder moeten aangebracht worden; 
deze houders dienen om de drie jaar aan een beperkt onderzoek te worden 
onderworpen, uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline houders voor 
gevaarlijke stoffen; 
in de onmiddellijke nabijheid van deze houders moet steeds absorberend materiaal 
beschikbaar zijn, zodat in geval van calamiteiten onmiddellijk kan worden Ingegrepen; 
alle afvalstoffen moeten worden gescheiden en in de daartoe geëigende recipiënten 
(containers) opgeslagen tot deze worden verwijderd volgens de regels uit het 
Materialendecreet en door een erkende ophaler; 
het verbranden van enige afvalstof, zowel binnen als buiten, is verboden; 
de nodige maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat uit de 
voertuigen lekkende vloeistoffen aanleiding kunnen geven tot bodemverontreiniging; 
lekkende of slecht onderhouden voertuigen mogen enkel worden gestald op een 
vloeistofdichte verharding, die ofwel overdekt is ofwel voorzien is van een 
koolwaterstofafscheider om het potentieel verontreinigde hemelwater te zuiveren; 
de aanplant van bijkomende groenvoorziening langs de oostelijke en zuidelijke 
perceelsgrens, bestaande uit inheemse boom- en/of struiksoorten; een 
beplantingsplan dient op voorhand ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
gemeentelijke milieudienst. 

Nu uit de gegevens van het dossier niet blijkt dat op vandaag alle voorwaarden van de 
milieuvergunning worden nageleefd, past het om het herstel te bevelen conform de 
milieuvergunning en dit binnen een termijn van twaalf maanden vanaf de datum van het in 
kracht van gewijsde gaan van dit arrest. 

Het past eveneens om aan de naleving van het bevel tot herstel het verbeu ren van een 
dwangsom te koppelen. De beklaagden hebben in het verleden immers lange tijd getalmd 
om een milieuvergunning aan te vragen, ook al werden ze daartoe meermaals aangemaand 
door de milieuambtenaar van de gemeente . De hierna uitgesproken modaliteiten 
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vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de beklaagden om effectief zelf tot 
herstel over te gaan. 

De lange t ijd sedert dewelke de beklaagden al konden overgaan tot het herstel conform de 
verleende vergunning en de 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 de beklaagden pas de dwangsom zullen 
kunn·en verbeuren. 

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: 

Als gevolg van de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de grievenformulieren is het 
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 6 maart 
2018 definitief voor wat betreft de beslissing: 

over de schuld van de beide beklaagden aan de enige telastlegging; 
tot het aanhouden van de burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

op strafgebled: 

verbetert de materiële vergissing In de dagvaarding, zoals hoger besproken in randnummer 
3; 

bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat de beklaagden en 
de vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, 

door de eerste rechter begroot op 51,20 euro, niet verschuldigd zijn; 
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veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot de kosten 
van de strafvordering, aan de zijde van het openbaar ministerie herbegroot op 51,74 euro in 
eerste aanleg en begroot op 142,05 euro in beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagder en )m binnen een termijn van 
twaalf maanden na het definitief worden van dit arrest, de toestand van de percelen met de 
kadastrale nummers gelegen aan de 

volledig in overeenstemming te brengen met de milleuvergunning klasse 2, 
verleend op 7 augustus 2017, inclusief de in deze vergunning voorziene bijzondere 
voorwaarden, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging in de 
nakoming van dit bevellastens elk van de beklaagden. 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. le beklaagde: 
Dagv. 2e beklaagde: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl. : 

Dagv. beklaagden: 

€ 25,87 
€ 25,87 

€ 51,74 

€ 48,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 53,05 

€ 142,05 

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

en plaatsvervangend magistraat die mede over de zaak heeft 
beraadslaagd en in de onmogelijkheid verkeert het arrest te ondertekenen (art. 785 Ger.W.) 
en in openbare rechtszitting van 24 april 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 

in aanwezigheid var advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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