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2021/PGG/3226 - 2022/ VJll/52 

Not.nr. OU64.9.000111/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

tegen 

1. nr .. 

2. nr. 

verdacht van: 

DE GEMEENTE 

burgemeester en schepenen, 

met adres t e, 

- burgerlijke partij -

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

geooren te )0 

wonende te 

- beklaagde -

vertegenwoordigd door haar college van 

(RRN 

[RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek: 

"A. Opze ttelijk 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: 

door (gevaarlijke) afvalstoffen, zoals onder meer een grote hoeveelheid bidons en vaten met 
zepen en detergenten, brandbare vloeistoffen, uitgeharde oranische produkten, bijtende zure 
organische vloeistoffen, bijtende basische anorganische vloeistof, bijtende zure anorganische 
vloeistof, giftige organische vloeistof, farmaceutisch productieafval te hebben achtergelaten 
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en opgestaan nn rfp nPrrPIPn nPIPnPn tP 
gekend als 

kadastraal 

(art. 16.6.3. § 1 lid 1 en 16.6.4. Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid ; ort. 3, 1 ° en 7°, 12 § 1 en 69 Decreet 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen) 

te in de periode van 1 oktober 2014 (stuk 2/264) tot en met 28 oktober 
2018 (stuk 2/280) 

door en 

8. Opzettelijke schending registratieplicht als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -
makelaar 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
afvalstoffen te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, te weten als inzamelaar, 
afvalstoffenhandelaar of -makelaar die afvalstoffen inzamelt of handelt of makelt in 
afvalstoffen die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, buiten de 
gevallen bedoeld in artikel 6.1.3.1. lid 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 
februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer 
van materiaalkring/open en afvalstoffen, niet te hebben beschikt over een registratie als 
inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, namelijk: 

door (gevaarlijke) afvalstoffen, zoals onder meer een grote hoeveelheid bidons en vaten met 
zepen en detergenten, brandbare vloeistoffen, uitgeharde oranische produkten, bijtende zure 

· organische vloeistoffen, bijtende basische anorganische vloeistof, bijtende zure anorganische 
vloeistof, giftige organische vloeistof, farmnrP11tic:rh nmrl11rtiPnf11nl tP 1,,,1,1,"' ,.. ;,,,,.."'mmeld en 
opgeslaan op de percelen gelegen te ~adastroal 
gekend als zonder de vereiste 
registratie 

(art. 16.6.3. § 1 lid 1 en 16.6.4. Decreet 05 opril 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid ; ort. 3, 1 °1 2°, 3°1 7°, 18° en 22°, 13 § 1 en 69 Decreet 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen ; art. 1.2.1. § 2, 
44° en 68°, en 6. 1.3.1. Besluit Vlaamse Regering 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkring/open en 
af valstoffen) 

te in de periode van 1 oktober 2014 (s tuk 2/264) tot en met 28 oktober 
2018 (stuk 2/280) 

door 
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C. Opzettelijke schending registratieplicht als vervoerder van afvalstoffen 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
afvalstoffen te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, te weten als vervoerder van 
afvalstoffen, buiten de gevallen van doorvoertransport van afvalstoffen door het Vlaamse 
Gewest, niet te hebben beschikt over een registratie voor het vervoer van afvalstoffen, 
namelijk: 

door (gevaarlijke) afvalstoffen, zoals onder meer een grote hoeveelheid bidons en vaten met 
zepen en detergenten, brandbare vloeistoffen, uitgeharde organische produkten, bijtende 
zure organische vloeistoffen, bijtende basische anorganische vloeistof, bijtende zure 
anorganische vloeistof, giftige organische vloeistof, farmaceutisch productieafval te hebben 
te hebben vervoerd zonder de vereiste registratie 

(art. 16.6.3. § 1 Jid 1 en 16.6.4. Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid ; art. 3, 1 ° en 7°, 13 § 1 en 69 Decreet 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen; art. 1.2.1. § 2, 85°, en 6.1.2.1. § 1 
lid 1 Besluit Vlaamse Regering 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen) 

te en/ of elders in het Riik in de periode van 1 oktober 2014 (stuk 2/264) tot 
en met 12 november 2014 (stuk 2/33) 

door 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 0 12e kamer, 
besliste bij vonnis van 23 november 2021 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A en 8 samen om binnen de 12 maanden na de dag waarop dit 
vonnis kracht van gewijsde zal hebben een werkstraf te verrichten van 300 uren in een door 
de probatiecommissie aangeduide openbare dienst van de staat, gemeenten, provincies, 
gemeenschappen of gewesten, of bij verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen met 
een sociaal, wetenschappelijk of cultureel doel waarbij de aanwijzing wordt gegeven om de 
werkstraf uit t e voeren in de milieuzorg. 
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···--,-· -----------------------

Veroordeelt hem tot een vervangende gevangenisstraf van 6 maanden ingeval de werkstraf 
niet volledig wordt uitgevoerd. 

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 vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
50,45 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A en C samen tot een gevangenisstraf van 2 jaar en tot een 
geldboete van 60.000 euro, zijnde 7.500 euro vermeerderd met 70 opdeciemen, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

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 vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
50,45 euro. 

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

KOSTEN 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de 
gerechtskosten voor het openbaar ministerie, tot op heden in het geheel begroot op 91,31 
euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij toelaatbaar en gegrond. 

Veroordeelt en solidair tot betaling 
van 21.907 euro aan de burgerlijke partij, meer de vergoedende intrest tegen de wettelijke 
intrestvoet vanaf 1 oktober 2014 tot heden, en met de gerechtelijke intrest vanaf heden tot 
de dag van volledige betaling en de kosten begroot op 2.600 euro rechtsplegingsvergoeding. 
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Houdt ambtshalve de overige burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
9 december 2021 door de beklaagde 
vonnis; 

tegen alle beschikkingen van het 

10 december 2021 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde tegen 
alle beschikkingen op strafgebied, 

20 december 2021 door de beklaagde tegen alle beschikkingen van het 
vonnis op strafrechtelijk gebied en op burgerlijk gebied; 
21 december 2021 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde tegen 
alle beschikkingen op strafgebied. 

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 
Oudenaarde, als volgt: 
- de raadsman van de beklaagde ::>p 9 december 2021; 
- het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagde op 10 december 

2021; 

- de raadsman van de beklaagde op 20 december 2021; 
- het openbaar minist erie ten aanzien van de beklaagde ::>p 21 december 2021. 

1.4 Op de rechtszitting van 31 maart 2022 (inleidingszitting) legde het hof bij toepassing van 
de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen 
vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 20 oktober 2022. 

De partijen hebben tijdig geconcludeerd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 20 oktober 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
meester 

_ rio hol,bc,nrlo 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
voor meester beiden advocaat met kantoor te 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
voor meester beiden advocaat met kantoor t e 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-
generaal, 
de burgerlij ke partij 
vertegenwoordigd door meester 

voor meester 

Gemeentebestuur in haar middelen 
advocaat met kantoor te 

advocaat met kantoor te 
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2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 23 november 
2021 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en 
regelmatig naar de vorm. 

De grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis worden ingebra cht, 
werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier 
nauwkeurige grieven tegen het beroepen vonnis voor wat betreft de schuld, de straf, de 
burgerlijke vordering en andere (met als precisering: gerechtskosten). 

De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier nauwkeurige 
grieven tegen het beroepen vonnis voor wat betreft de procedure (incriminatieperiode van 
de telastlegging A), schuld, straf, burgerlijke vordering en andere (rechtsplegingsvergoeding). 

Het openbaar ministerie duidde in de grievenformulieren ten aanzien van de beide 
beklaagden telkens een nauwkeurige grief aan over de strafmaat. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden !n 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 stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

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

"3. De eerste beklaagde woont te De gemeentesecretaris meldde aan de politie dat 
er grote hoeveelheden afval lagen aan de woning van de beklaagde. 

Op 13 juni 2016 en 7 juli 2016 stelden de politie en de milieuambtenaar vast dat er in de 
achtertuin een grote hoeveelheid (16.572 liter) gevaarlijke vloeistoffen gestockeerd was in vaten 
en bidons, waaronder ook tal van gevaarlijke stoffen die brandbaar, irriterend, corrosief en 
schadelijk waren. 

Het betrof onder meer stoffen voor de aanmaak van detergenten, cosmetica producten en zepen. 
Op veel bidons staat het pictogram X (gevaarlijk en irriterend). Deze bidons bevonden zich tussen 
de andere gevaarlijke afvalstoffen. 
De beklaagde beschikte niet over een omgevingsvergunning voor de opslag van deze producten. 

De opslag was eveneens niet conform de voorschriften van VLAREM ll. 

De vervaldatum van de bidons was ook reeds lang overschreden. 
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De beklaagde werd een paar maal aangemaand om het stort op te ruimen. 

4. Op 8 juli 2016 legde de eerste beklaagde volgende verklaring af: 

'Ik ben huurder van de woning nummer in dr. De eigenaar van de 
woning is de buurvrouw. Ik woon aldaar sedert januari 2013. 
Ik ben werkloos en geniet van een werkloosuitkering. Ik heb een inkomen van 1050 euro. Ik heb 
een schuldbemiddeling lopen, daarvoor betaal ik maandelijks een 200 euro, ik huur de woning 
voor een 458 euro. 

Vraag : Hoe bent u ertoe gekomen om chemische producten aan te kopen en te stapelen op uw 
terreinen? 

Antwoord: Ik heb de producten niet aangekocht. Ik heb die gekregen van iemand. 
Via het internet kwam ik in contact met iemand om spullen op tP. hnlPn nit hetrof klein 
werkmateriaal en kartonnen dozen. Ik haalde deze op bij iemand in Ik ken ziin 
naam niet maar het adres van de firma waar ik het ophaalde is 
Dit betreft een magazijn. Mogelijks is dit magazijn gesloten sedert 2016. 
Het bureel van deze persoon is aeleaen Ik heb 
enkel zijn gsm-nummer Ik overhandig u nog een kopie van een aankoop van vorige 
week. 
Ik ben daar een paar keer geweest om spullen op te halen. 
Tijdens één van de contacten met de persoon, kwam ter sprake dat ik zeepproducten kon 
verkrijgen en dit gratis. De man zei dat dit nog bruikbare zeep was. De man zou mij ook nog 
andere producten brengen. Dit zijn alle andere vaten die u heeft aangetroffen op mijn terrein. De 
producten daarin zouden ook nog bruikbaar kunnen zijn. 
De producten werden geleverd in een drietal vrachten. Deze producten werden gebracht met een 
vrachtwagen van de firma van de man. Deze werden binnen een drietal weken geleverd. 
Vraag: Sedert wanneer heeft u de producten verkregen en wanneer werden de laatste geleverd? 
Antwoord: Dit moet een goede twee jaar geleden geweest zijn wanneer ik de producten kreeg 
geleverd. Daarna zijn er geen leveringen meer geweest. 
Vraag: Weet u de afkomst van de producten? 
Antwoord: De man zei mij dat de producten afkomstig waren van mogelijks 
De man zei mij dat hij de producten ophaalde bij opruimingen van bedrijven en faillissementen. De 
producten die bij mij staan, zijn vermoedelijk afkomstig van een faillissement. 
Vraag: Weet u welke producten er geleverd en opgestapeld zijn op uw terrein. 
Antwoord: De 5 grote containers betreffen een zeepoplossing. Ik heb dit zelf al geprobeerd. De rest 
zijn grondstoffen, denkelijk voor zeep of cosmetica te maken. 
Vraag : Wist u dat er mogelijks schadelijke en gevaarlijke producten bij zijn? 
Antwoord: Voor de levering wist ik zeker niet dat er gevaarlijke producten konden bijzitten. Ik zag 
pas na de levering dat er producten konden bij zijn die gevaarlijk kunnen zijn. Dit althans volgens 
de etiketten. Ik veronderstel dat dit de originele producten zijn zoals vermeld op de etiketering. 
Vraag: Heeft u ondertussen al van deze producten verkocht of heeft u er al van weggeven? 
Antwoord: Ik heb nog niets verkocht of weggegeven van de ganse levering. Toen hij de producten 
kwam leveren zou de man nog een ;turen waaraan ik de producten 
zou kunnen verkopen. Dit werd gezegd bij de laatste levering. Ik heb echter nooit iemand gezien of 
er heeft ook niemand contact gezocht met mij. 
Vraag: Wist u dat deze opslag vergunningsplichtig was? 
Antwoord: Ik denk dat er voor de zeep geen vergunning nodig is. 
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Vraag: Heeft u verder nog iets te verklaren? 

Ik heb zelf geen stappen tot hiertoe ondernomen om de producten te verwijderen. Ik werkte 
vroeger in de haven en wist daardoor dat er mogelijks gevaarlijke producten bijzaten. Ik heb de 
producten proberen af te schermen van de regen door een dekzeil en de producten af te schermen 
met paletten en dekzeil. De vaten staan niet direct in contact met de bodem. 
Ik heb geen weet dat de vaten zouden lekken. 

Na de eerste levering van de kleine vaten, de blauwe, durfde ik niet zeggen dat ik de rest van de 
levering wou weigeren. Ik had toen al gezien dat de vaten die geleverd werden niet overeen 
kwamen met de afspraak die wij gemaakt hadden, namelijk de levering van de zeep. 
Ik heb het gevoel dat ik misleid ben geweest in deze zaak. 

Vraag : Kunt u instaan voor de verwijdering van de producten en dit volgens de wettelijke 
bepalingen? 

Antwoord: Ik kan dit niet. Dit is de reden waarom de producten daar nog staan. Ik heb tot heden 
ook niemand gevonden die de producten kan gebruiken op een wettelijke manier. 
Vraag: Heeft u aankoopbewijzen of documenten verkregen van de levering? 
Antwoord: Ik ben in het bezit van een factuur. Ik zal u proberen een kopie te overhandigen. 
Ik neem kennis dat ik alles moet laten staan tot nader bericht. 1 

5. Op 5 en 6 december 2016 werd meer dan 15.000 kg afval in opdracht van 

verwijderd door de firma De kosten bedroegen 21.807,65 euro. 

6. Op 2 maart 2017 werd de eerste beklaagde opnieuw verhoord en legde volgende verklaring af: 

'Ik ben uitgenodigd op uw aanvraag om verder verhoord te worden omtrent de feiten van illegale 
afvalopslag bij mij thuis, op bovenvermeld adres. Ik kan u al melden dat ik al verhoord ben 
geweest voor de feiten op 8 juli 2016. 

U vraagt mij hoe het komt dat ik in contact ben gekomen met deze firma die deze producten 
hebben aangeboden. 

Ik kan u het volgende antwoorden, het is zo dat ik actief ben op het internet, meer bepaald op 
sommige veilingsites alwaar verschillende goederen worden aangeboden. Ik kijk naar goederen 
die mij interessant lijken om nadien verder te kunnen verkopen. Ik ben echter niet specifiek op zoek 
naar bepaalde stoffen of goederen. Via deze website ben ik in contact gekomen met de firma 

Men bood op deze website bepaalde gereedschappen aan waarvan ik interesse in had. 
Zo ben ik in het contact gekomen met deze firma. Via een betalingsbewijs van de website kreeg ik 
dan de gegevens van de firma zodat ik mijn goederen kon gaan ophalen. 

Nadien ben ik dan naar het adres van deze firma gegaan om de aangekochte goederen in 
ontvangst te nemen. Na een aantal keren, ongeveer vier à vijf keer langs te zijn gegaan, vraagt de 
uitbater mij of ik geen interesse had in zeepproducten en aanverwanten, afkomstig van 

faillissementen. Het zou gaan om afgewerkte en half-afgewerkte producten. Dit gaat echter om de 
geleverde vaten die u heeft aangetroffen in mijn tuin. 
U vertoont mij een foto van de mogelijke persoon waarmee ik in contact ben gekomen. Ik herken 
deze persoon op de foto onmiddellijk als zijnde de zaakvoerder van de firma waaraan ik deze 
afvalstoffen heb gekocht. 
Ik kan u erbij vermelden dat Ik deze persoon ben tegengekomen te n een magazijn 
ergens langs Dit was een firma die veranderde van adres en locatie waarbij de niet 
meer gebruikte goederen werden verkocht aan particulieren. Na opzoekingen in een wegenatlas 
kan ik u het volgende aanduiden, waar deze oude locatie was. Daar 
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stond tweedehands goederen in dit magazijn die verkocht werden door deze persoon die ik heb 
aangeduid op de foto. 

Toen ik mijn interesse heb getoond in deze afgewerkte en half-afgewerkte goederen, meer 
bepaald zeepproducten, heeft de uitbater van de firma dit naar mijn thuisadres gebracht. Er zijn 
een drietal vrachten geweest die geleverd zijn aan mijn adres. Het eerst hebben ze een aantal 
vaten gebracht, zowel metalen als plastieken vaten en bidons. Ze zijn afgeleverd in mijn tuin 
achteraan. Ik heb echter niet gekeken naar de geleverde goederen. Ik had er het vertrouwen in dat 
het afgewerkte goederen waren die zijn geleverd. 

Twee dagen nadien heeft deze persoon een tweede lading gebracht. Toen pas heb ik gekeken naar 
de vaten en vond het eigenaardig dat op die vaten etiketten staan van chemische stoffen. Ik ben 
daar echter niet verder op ingegaan. 
Van de uitbater heb ik geen enkele instructies verkregen inzake de opslag en bescherming van 
deze bepaalde chemische stoffen. Uit mijn eigen heb ik daar een dekzeil overgegooid om de vaten 
iets of wat te beschermen tegen de weersomstandigheden. Ik kan de vrachtwagen beschrijven als 
een voertuig van witte kleur met een blauwe cabine. Ik kan u echter geen nummerplaat geven. Ik 
kan u wel vermelden dat er geen ADR-symbolen waren aangebracht op de vrachtwagen. Ik ken 
deze symbolen omdat ik vroeger in de haven heb gewerkt. Ik weet dat de vrachtwagen maar tot 
negen ton mocht laden. Nadien heb ik de vrachtwagen nog gezien op de website omdat hij te koop 
werd aangeboden. 

De laatste levering was dan de zeepproducten die verpakt zijn in vaten van 1 m3• 

Gezien het aantal vaten en bidons dat ik heb verkregen dacht ik dat dit allemaal om 
zeepproducten ging die waren overgegoten in andere recipiënten. Ik heb er geen gedacht van 
gehad dat dit om gevaarlijke chemische stoffen ging. 
Pas als men deze vaten en bidons heeft opgehaald, dan heb ik mij gerealiseerd dat dit ging om 
chemische afvalstoffen en geen zeepproducten. 
Toen ik de hoeveelheid zag staan in mijn tuin had ik er geen gedacht van hoe ik dit moest kwijt 
geraken en ik wist zeker niet dat dit gevaarlijke stoffen waren. Ik ging er van uit dat dit om 
overgegoten zeepproducten waren, ook al waren de bidons en vaten voorzien van chemische 
stoffen. 
Van de uitbater heb ik vernomen dat hij deze goederen heeft gehaald bij een firma te fie 
failliet was gegaan. Hij kon deze goederen gaan halen en diende deze te verwijderen maar moest 
daarvoor 13.000, - euro betalen. Hij had dit telefonisch aan mij gezegd en dat tussen het aanbod 
en de eerste levering bij mij thuis. Ik heb hem wel gezegd dat ik voor deze goederen niets ging 
betalen. Hij was daarmee akkoord dat ik daarvoor niets ging betalen. 
Ik heb daarvan niets betaald bij de levering en nadien. Nochtans is er een factuur opgesteld van 
300, - euro, gewoon omdat hij een factuur nodig had om zijn boekhouding in orde te kunnen 
brengen. Op deze factuur staat dat het om zeepproducten ging. 
Ik voelde mij niet bedreigd door deze persoon. Eveneens voelde ik geen soort van dwang tegen 
mijn persoon om die goederen op te nemen. Ik heb echter geen enkel vat of bidon verkocht omdat 
ik dit toch eigenaardig vond dat dit in die chemische recipiënten zat. Ik wist niet hoe ik van deze 
stoffen moest afgeroken. Ik heb uit vrije wil de goederen aangenomen op basis van wat deze 
persoon mij verteld heeft, namelijk dat het ging om afgewerkte en half-afgewerkte producten. 
Had ik geweten wat het in werkelijkheid was, dan had ik deze goederen zeker niet aangenomen. 
Eens de partijen waren aangeleverd was het moeilijk om na te gaan om welke stoffen het ging, 
gelet dat de recipiënten zo dicht waren gestapeld dat het onmogelijk was om deze te verplaatsen 
en nader te bekijken. 
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Ik verneem van uw diensten dat de opslag van deze stoffen dient te voldoen aan bepaalde 
wettelijke reglementeringen en dat ik hierbij in overtreding ben. 

Ik verneem tevens van uw diensten dat in mijn tuin eveneens bodemverontreiniging is opgetreden 
doordat er bepaalde stoffen zijn gaan lekken. De eigenaar van de woning en de grond is op de 
hoogte van deze feiten en heeft daarvan verder niets gezegd. In het begin wist deze ook dat het 
om zeepproducten ging. 

Na uw vaststellingen en de opruiming van mijn tuin besef ik maar al te goed wat voor gevaarlijke 
goederen er stonden. 

Sinds de laatste ontmoeting te heb ik deze persoon niet meer gezien. Ik wens echter 
geen contact meer te hebben omdat ik mij opgelicht voel inzake de geleverde stoffen. Sinds de 
laatste keer dat ik deze persoon heb gezien had ik het gevoel dat deze persoon mij uit de hoogte 
bekeek en mij uitlachte. 

Ik ben van plan om in de toekomst een soort van bijberoep uit te oefenen en handel te drijven in 
antieke spullen en zeker niet meer vloeibare stoffen. Ik ben tevens voorzichtiger geworden en 
moet steeds de goederen eerst zien voordat ik deze aankoop.' 

7. Op 9 augustus 2017 werd de tweede beklaagde verhoord en legde volgende verklaring af: 

'VRAAG: Wat is uw huidige beroepswerkzaamheid? 

ANTWOORD: Ik ben zelfstandige. Ik koop goederen op van faillissementen en verkoop deze 
goederen. 
VRAAG: Hebt u personeel in dienst? 

ANTWOORD: Nee ik heb geen personeel in dienst. Soms werken er mensen in onderaanneming 
voor mij. Zij halen deze goederen soms mee op. tranporteert soms in 
onderaanneming goederen voor mij. 
VRAAG: Welk soort goederen koopt en verkoopt u? 
ANTWOORD: Ik verkoop alles op wat in een faillissement te koop is. 
VRAAG: Op welke manier worden de goederen door te koop aangeboden? 
ANTWOORD: Ik heb een ruim klantenbestand ofwel wordt dit online geveild via is 
een veilingkantoor dat via online veilingen goederen verkoopt. 

Ik ben momenteel al 5 jaar bezig. Dan bouw je een klantenbestand op. Als een klant iets bij mij 
koopt, hou ik zijn gegevens bij. Als ik dan een zelfde product heb gekocht, dan contacteer ik die 
klant met de vraag of hij geïnteresseerd is. 

Ofwel gebeurt dit via Dan nummer ik mijn goederen in mijn magazijn en maak ik er foto's 
van. Dan stuur ik deze met omschrijving door naar en zij zetten dit online voor mij. 
Ik vraag u of het onderzoek gaat over iets met de verkoop van zeep, onafgewerkt product van 
zeep. U bevestigt dit. Dan weet ik inderdaad waarover het onderzoek gaat. Dat was 
geloof ik. Daar heb ik inderdaad zeep aan verkocht. Hij is een deel tubes zelf komen halen en ik 
heb in 2 transporten goederen geleverd, maar ik weet niet meer juist wat exact. Er is wel een 
factuur van ooaemaakt. 
Deze klant heb ik via nntmoet. U toont mij factuur 86 d.d. 11/11/2014 opgemaakt 
door aan Dat is inderdaad de factuur die ik heb opgemaakt. Deze 
goederen heb ik in 2 vrachten geleverd en waren afkomstig van het faillissement van 

ging deze produkten in potjes doen en op de markt verkopen. 
VRAAG: Waar bewaart u de aangekochte goederen? 
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ANTWOORD: Vroeger had ik een loods maar die heb ik nu niet meer. Momenteel stockeer ik geen 
goederen meer. Ik verkoop geen goederen meer, maar breek alleen nog maar machines af, 
afkomstig van faillissement. Het opkopen van goederen vraagt te veel tijd. 
De machines worden afgebroken en worden verkocht als oud ijzer. 
VRAAG: Hebt u een loods gebruikt op het adres 

U vraagt mij waarom een advocaat mijn facturen bijhoudt. Hij is mijn curator. Ik ben met 
failliet. Hij regelt dit faillissement. 

VRAAG: verklaart dat u eind 2014 zeepproducten gratis aan hem hebt aanaeboden. Hii 
heeft deze aanvaard. U bent deze bij hem thuis gaan afzetten in de 

Wat kan u hierover zeggen? 
ANTWOORD: Dat klopt niet. Ik moet deze aanrekenen, want ik heb er zelf voor moeten betalen. 
Die staaltjes heeft hij wel gratis gekregen, maar die vaten heeft hij betaald. · 
VRAAG: De voorwaarde aan het leveren van deze gratis zeep was dat u nog een andere partij zou 
mogen leveren. Dit waren 5 grote containers met een zeepoplossing en dan nog grondstoffen om 
zeep of cosmetica te maken. Graag meer uitleg hierover. 
ANTWOORD: Dat klopt niet. Ik werk niet gratis. Ik heb mij nog de bedenking gemaakt dat het 
eigenaardig is dat zoveel vaten in zijn tuin wilde zetten. Ernaast was een braakliggend 
stuk. Ik dacht wel dat er ooit appartementen zouden opkomen en dan zouden die vaten wel een 
probleem kunnen zijn. 

VRAAG: Er zou nog een langskomen waaraan deze goederen kon 
doorverkopen. Graag meer uitleg hierover. 
ANTWOORD: Dat klopt niet. 

VRAAG: De partij bidons die u hebt geleverd, zijn afkomstig van een faillissement van een firma in 
U diende hiervoor 13 000 EUR te betalen om deze te verwijderen. Graag meer uitleg 

hierover. 

ANTWOORD: Dat heb ik niet betaald. Dat klopt niet. Ik betaal om de goederen op te halen. ik 
neem mee wat interessant is en de rest blijft liggen. Dan komt er een "opkuiser" die ei/les 
borstelschoon opkuist. Het gebeurt dat ik ook de "opkuiser" ben zonder dat ik goederen ophaal. 
Ik koop meestal aan via Deze handelt in naam van de curator. 
U vraagt me of wil zeggen dat het 13 000 EUR zou kosten om deze vaten via bijvoorbeeld 
Vangansewinkel te laten verwijderen. Dat weet ik niet wat hij daar mee wil zeggen. ik heb het hem 
in elk geval niet gezegd. 
VRAAG: Kent u 

Antwoord: Nee die naam zegt mij niets. U vraagt me of ik er ooit produkten heb gekocht? Hierop 
kan ik zeggen dat ik er nooit produkten heb biiaekocht omdat ik deze naam niet ken. 
VRAAG: U zegt me dat de curator van :Je goederen via heeft verkocht 
aan Wat kan u hierop zeggen. 
ANTWOORD: Dat kan kloppen. Ik denk dat het meeste van die goederen in die garage is verkocht 
aan een firma die de goederen naar Engeland zou transporteren. Dat heb ik gehoord van die 
tussenpersoon waar ik altijd mee werk. Ik heb eigenlijk de overschot gekocht. 
U zegt me dat ik waarschijnlijk de "opkuiser" van die garage ben geweest. Hierop kan ik zeggen 
dat dit misschien zo wel was. 

U vraagt mij hoeveel ik zou aanrekenen voor de opkuis van deze garage. Dat weet ik niet . Als ik 
het heb opgekuist dan bestaat er een factuur van. Als ik het niet heb opgekuist dan is dat een 
die de opkuis heeft gedaan. Dan zou ik wel een factuur moeten hebben van de aankoop van die 
goederen. 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - p.13 

VRAAG: Hij verklaart dat deze factuur door u werd opgemaakt, maar hij heeft deze factuur in 
werkelijkheid nooit betaald. Wat hebt u hierop te zeggen. 

ANTWOORD: Dat klopt niet. Als ik op de factuur noteer dat ze "voldaan" is, dan heb ik het geld ook 
ontvangen. Ik heb hier geen ontvangstbewijs voor opgemaakt. Ik weet niet meer of ik het geld 
daadwerkelijk heb gestort op de rekenina. 
VRAAG: Op het adres van werd een grote partij 
kunststof vaten en bidons met gevaarl1Jke producten aangetroffen bestaande uit vaten met basen 
en zuren voor de aanmaak van detergenten, cosmetica producten en zepen. 

verklaart dat deze vaten door u werden afgeleverd in 3 vrachten. Graag meer uitleg 
hierover. 

ANTWOORD: Het waren slechts 2 vrachten. U vraagt mij of het vaten met basen en zuren waren. 
Dat weet ik niet. Kunststof bidons zaten er niet bij. Wel kunnen er misschien ijzeren bidons van 20 
l-40 I bij gezeten hebben. Ik weet dat er ijzeren bidons bij waren omdat ik er lege uit die garage 
heb gehaald en bij mij thuis in de ijzercontainer heb weqqeqooid. 
Bij de levering heb ik de laadklep open gedaan en heeft ook meegekeken wat er uit de 
camion werd gehaald. 

De vaten werden met een transpalet op en af de camion gezet. Ter plaatse werden ze met een 
heftruck van een overbuur binnengereden. 
VRAAG: Wanneer werden deze geleverd? 

ANTWOORD: Dat kan ik niet meer zeggen. De factuurdatum zal de maand zijn dat we de goederen 
hebben geleverd. De eerste levering kan de maand ervoor zijn. Zeker niet de maand erna, want ik 
heb de factuur afgepeven bii de laatste levering. 
VRAAG: U hebt aan 1ezegd dat het ging om een partij zeepoplossingen. Toen de vaten 
geleverd werden heeft hij gezien dat er op de bidons andere symbolen stonden. Wat hebt u 
hierover te zeggen? 

ANTWOORD: Hij heeft die goederen mee komen inspecteren toen ze werden geleverd. Hij is 
mondig genoeg dan zou hij dat wel gezegd hebben. 
VRAAG: Met welke camion werden rlP. goederen geleverd? 

ANTWOORD: Dat was met die met blauwe cabine en witte laadbak. Die heb ik niet meer in 
mijn bezit. 

VRAAG: De vervaldatum van de geleverde bidons was al enige tijd overschreden. Deze mochten 
niet meer vervoerd worden zonder een goede gekeurde verpakking. Wat hebt u hierop te zeggen? 
ANTWOORD: Ik wist niet dat de vervaldatum overschreden was. Daar heb ik niet op gelet. U zegt 
mij dat de bidons niet meer getransporteerd mochten worden omdat de vervaldatum 
overschreden was. Dat wist ik niet. Dan had de curator mij moeten inlichten of 
U wijst mij erop dat het mijn verantwoordelijkheid is om deze goederen te transporteren. Dat ik 
had moeten weten dat deze niet meer getransporteerd mochten worden. Ik wist niet dat ik ze niet 
mocht transporteren. Ik wil erbij vermelden dat ik in naam van 1eb gehandeld. 
U zegt mij dat ik deze goederen in een goedgekeurde verpakking had moeten transporteren. Daar 
had ik geen weet van. U zegt mij dat ik als transporteur verantwoorde/ijk ben voor hetgeen ik 
transporteer. Hierop kan ik zeggen dat ik geen transporteur ben. U zegt mij dat ik degene ben die 
de goederen heeft getransporteerd. Dat zegt u. 
U vraagt bevestiging dat ik de goederen heb getransporteerd. Ik bevestig dat ik de goederen heb 
getransporteerd, maar ik wist niet dat ik deze niet had mogen transporteren. 
U vraagt mij of er afspraken zijn met de curator met betrekking tot het ophalen van produkten 
indien deze gevaarlijk zijn. Hierop kan ik zeggen dat er geen afspraken zijn. 
Als de curator zegt dat ik die goederen kan opladen dan doe ik dat zonder deze verdere vragen. 
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U vraagt mij of er een inventaris gemaakt werd van de goederen. Ikzelf heb geen inventaris 
gemaakt van de goederen. Normaal gezien maakt de curator een lijst van deze goederen. Ik heb 
geen weet van een bestaan van een lijst van de goederen van die garage. 
Ik weet dat er eerst meer goederen instonden, dat waren afgewerkte produkten in flacons. De 
garage stond vol. Ik heb eigenlijk de overschot gekocht. 
VRAAG: Hebt u nog iets toe te voegen wat wij u niet gevraagd hebben? 

ANTWOORD: Ik veronderstel dat heel goed wist wat er afgeladen werd omdat hij de 
produkten heeft gecontroleerd op het moment van afladen. Hij zal het wel gezien hebben wat er 
inzat. 

Ik wil vermelden dat ik deze verklaring onder naam van 1fleg. 
VRAAG: Hebt u vergunningen om deze produkten te vervoeren? 
ANTWOORD: Nee die heb ik niet. 

Ik bezorg u nog een aankoopfactuur van de produkten, zoals hierboven vermeld en een factuur 
waarin verduidelijkt wordt dat ik die garage zou opgekuist hebben.' 

8. Op 3 november 2017 werd de eerste beklaagde geconfronteerd met die verklaring. Hij sprak die 
tegen en bleef bij zijn eerste verklaring. 

9. Bij een laatste nacontrole in oktober 2018 werden nog 6 bussen aangetroffen. Ze werden ook 
verwijderd.". 

4. verklaarde op 3 november 2017 dat hij na de opruiming in opdracht van de 
gemeente (op 6 december 2016) nog een aanta l twee liter bidons in zijn tuin had 
aangetroffen die met vloeistoffen waren gevuld. Ook die bidons waren volgens zijn 
verklaring van de levering van : . Hij bracht die bidons naar het containerpark. Er zijn 
geen aanwijzingen dat de beklaagden nadien nog afvalstoffen beheerden in strijd met het 
Decreet Algemene Bepal ingen Milieubeleid. 

Bijgevolg past het hof de incriminatieperiodes van de telastleggingen A en B aan als volgt: 
'Te in de periode van 1 oktober 2014 (stuk 2/264) tot 3 november 2017 
(stuk 2/284)'. 

S. Overeenkomstig artikel 6.1.3.1 Besluit Vlaamse Rege,ring van 17 februari 2012 tot 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen moet elke inzamelaar van afvalstoffen beschikken over 
een registratie. Artikel 6.1.2.1, § 1 van datzelfde besluit legt die verplichting tot registratie 
ook op aan de vervoerder van afvalstoffen. Het achterlaten van afvalstoffen in strijd met de 
voorschriften van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurz~ m beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen is verboden. De strafbaarstelling voor elke telastlegging 
is vervat in artikel 16.6.3, § 1, eerste alinea, Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, 
namelijk voor een natuurlijke persoon een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en 
een geldboete van 100 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen. 
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,erklaarde steeds dat de vaten in drie afzonderlijke transporten 
naar hem bracht: in de eerste twee transporten leverde hij de chemische producten, daarna 
leverde hij de zeepbidons. Hij verklaarde bovendien dat hij de zeep gratis kreee oo 
voorwaarde dat hij ook bereid was om de andere producten te sta llen. Hij wist dat 

hiermee een kost uitsoaarde van 13.000 euro. Het hof acht die elèmenten uit de 
verhoren van bijzonder geloofwaardig en hecht geen geloof aan de 
andersluidende verklaring van Dat op de factuur van 11 november 2014 is 
genoteerd dat die cash zou zijn voldaan, doet daaraan geen afbreuk. 

:>eschikte niet over een registrat ie als vervoerder van afvalstoffen, 
was niet als inzamelaar geregistreerd. Zij hebben samen de afvalstoffen achtergelaten op het 
terrein dat huurde, in die zin dat ze de afvalstoffen er hebben gestald en 
hebben nagelaten om die te verwijderen. 

De beklaagden betwisten in hun verweer de materialiteit van de te last gelegde feiten niet. 
Zij voeren wel aan dat de t elastleggingen hen niet toerekenbaar zijn. Zij stellen dat zij te 
goeder trouw handelden. beroept zich ook op de onoverwinnelijke dwaling of 
onwetendheid en wijst erop dat hij zich in een situatie van rechtvaard iging, schuldontheffing 
en niet-toerekeningsvatbaarheid bevond. houdt ondergeschikt voor dat er 
hoogstens sprake kan zijn van onachtzaamheid, en beroept zich op de strafuitsluitende 
verschoningsgrond van het artikel 5, tweede lid (oud), Strafwetboek. 

6. De te last gelegde misdrijven vereisen enkel (algemeen) opzet als moreel element. Indien 
het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in algemeen opzet, dit is het wetens en 
willens aannemen van een strafbare gedraging, kan dit opzet worden afgeleid uit het door 
de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden 
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing of niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt. 

Dat de beklaagden te goeder trouw, of zelfs in een zekere naïviteit, zouden hebben 
gehandeld, is zonder relevantie voor de beoordeling van het bestaan van opzet in hun 
hoofde. De te last gelegde misdrijven vereisen geen bij zonder opzet. Kwaadwilligheid, 
moedwilligheid of onaanvaardbaar winstbejag moeten voor hen niet worden aangetoond, 
opdat er sprake kan zijn van opzet. 

De beklaagden maken onoverwinnelijke dwaling niet enigszins aannemelijk. Het is onjuist 
dat :Ie afvalstoffen zelf aankocht voor 1.000 euro onder de noemer 'cosmet ische 
producten'. Hij verwijst naar een onderhandse verkoopfactuur tussen de curator var 

als verkoper en 3ls koper van een partij cosmetische 
producten ter waarde van 1.000 euro. De onderhandse verkoopfactuur dateert evenwel van 
30 april 2015, terwijl de factuur van aan MPrd opgesteld op 11 
november 2014. Uit niets bl ijkt dat (de vennootschap van) deze goederen van 

,eeft overgekocht. Hij verklaarde integendeel dat hij 
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niet kent en daar geen producten van kocht. Volgens zijn verklaring kocht hij de 
overschot van het faillissement van Hij erkende dat hij misschien wel de 
opkuiser van dat faillissement was. Hoe dan ook hingen er op de bidons en de vaten die hij 
bij leverde goed zichtbare stickers, die duidelijk maakten dat het in 
werkelijkheid bijtende, giftige en brandbare organische en anorganische vloeistoffen betrof. 
Gelet op die duidelijke stickers, staat vast dat de beide beklaagden wisten welke producten 
zij vervoerden, inzamelden en achterlieten. wist welke producten hij oplaadde en 

zag welke producten hij inzamelde. verklaarde in zijn eerste 
verhoor dat hij vroeger in de haven van werkte en daardoor wist dat er mogelijk 
gevaarlijke producten bijzaten. 

verduidelijkt niet op welke andere rechtvaardigingsgrond, 
schuldonthettingsgrond of grond van niet-toerekeningsvatbaarheid hij zich beroept. Hij 
maakt de afwezigheid van opzet niet enigszins aannemelijk. stelt ten onrechte 
dat hem slechts een onvoorzichtigheid kan verweten worden. Gelet op wat voorafgaat, staat 
vast dat hij wetens en willens handelde. 

De schuld vr1n :1an de feiten van de telastleggingen A en C is bewezen. Ook de 
schuld van aan de fe iten van de telastleggingen A en B staat vast. Gezien 

opzettelijk handelde, is er geen grond voor toepassing van de decumul van de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen de rechtspersoon en de natuurlijke persoon 
overeenkomstig het artikel 5, tweede lid (oud), Strafwetboek. 

7. De bewezen telastleggingen A en B voor en A en C voor ijn voor 
elke beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 
65, eerste lid, Strafwetboek voor ze samen voor elke beklaagde één straf oplegt. 

De beklaagden wijzen er terecht op dat de redelijke termijn is geschonden s 
sinds zijn verhoor op 8 ju li 2016 onder dreiging van de strafvervolging. De aanvangsdatum 
van de redelijke termijn voor is 19 augustus 2017 (verhoor). Na het laatste 
verhoor van [3 november 2017) duurde het tot 24 december 2019 voordat 
opdracht werd gegeven tot een volgende onderzoeksdaad, die pas op 28 juli 2020 werd 
uitgevoerd. Dit was een overdreven stilstand in het gerechtelijk onderzoek. De raadkamer 
verwees de beklaagden op 11 december 2020 naar de correctionele rechtbank. Daarna 
kende de zaak een normale voortgang. Gezien dit arrest pas de eindbeslissing is over de te 
last gelegde feiten, is er sprake van een te lange doorlooptijd. De overschrijding had evenwel 
geen enkel gevolg voor de uitoefening van de rechten van verdediging. Er zijn geen 
bewijsstukken verloren gegaan en het tijdsverloop ontnam de beklaagden niet de 
mogelijkheid bepaalde argumenten voor te dragen of stukken aan te brengen. 

Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de duur van 
de strafvervolging de redel ijke termijn overschrijdt, de rechter veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan zijn dan . de 
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wettelijke minimumstraf. Deze bepaling sluit een meer of minder vergaand rechtsherstel 
niet uit. 

De overschrijding van de redelijke termijn heeft in dit geval niet tot gevolg dat enkel de 
eenvoudige schuldigverklaring een passende reactie kan zijn : de ernst van het misdrijf 
verantwoordt nog steeds de oplegging van een straf als maatschappelijk noodzakelijk en 
verantwoord. Het hof houdt rekening met de schending van de redelijke termijn en 
vermindert als passend rechtsherstel de straffen die de eerste rechter aan de beklaagden 
oplegde hierna op reële en meetbare wijze. 

8. De eerste rechter overwoog voor wat betreft de straftoemeting terecht het volgende: 
'Door de illegale en milieu-hygiënisch onverantwoorde opslag van gevaarlijke afvalstoffen 
hebben de beklaagden niet alleen een groot risico voor mens en omgeving geschapen, zij 
hebben brachten ook ernstige milieuschade toe. Uit het dossier blijkt dat er 
bodemverontreiniging is.'. 

is jaar oud. Hij is gepensioneerd. Hij heeft drie gerechtelijke antecedenten, 
waarvan twee verkeersovertredingen en één correctioneel vonnis inzake weerspannigheid. 

Deze beklaagde verzocht het hof - ondergeschikt - om hem tot een gereduceerde werkstraf 
te veroordelen. Een werkstraf blijft ook voor het hof een gepaste sanctie voor deze 
beklaagde. Een dergelijke straf zal hem bewust maken van de negatieve gevolgen van zijn 
daden en hem er toe aanzetten geen dergelijke misdrijven meer te plegen. Rekening 
houdend met de schending van de redelijke termijn, herleidt het hof de aan deze beklaagde 
op te leggen werkstraf tot 150 uur. De vervangende geldboete die het hof oplegt, spoort 
deze beklaagde er voldoende toe aan de werkstraf behoorlijk uit te voeren en voorziet in 
een voldoende efficiënte alternatieve bestraffing mocht dit niet het geval zijn. Aangezien de 
bewezen feiten een voortgezet misdrijf vormen dat zich uitstrekte tot na 31 december 2016, 
moet de vervangende geldboete worden verhoogd met 70 deciemen. 

is jaar oud. Hij zou actief zijn als zelfstandige in afbraakwerken. Hij liep drie 
eerdere veroordelingen op voor verkeersgerelateerde misdrijven en werd ook al driemaal 
correctioneel veroordeeld. Bij het plegen van de milieumisdrijven had hij enkel financieel 
gewin voor ogen, door de besparing op verwerkingskost van de afvalstoffen. Gezien dit ten 
koste ging van de omgeving, is dit bijzonder laakbaar. Dit moet zijn weerslag vinden in de 
straftoemeting. 

Omwille van de ernst van de bewezen feiten en het gevaar voor het leefmilieu legt het hof 
deze beklaagde een gevangenisstraf én een geldboete op. Het bewezen misdrijf noodzaakte 
de tussenkomst van politie en justitie. Een geldboete compenseert die kost. Omwille van de 
schending van de redelijke termijn, herleidt het hof de straffen die de eerste rechter oplegde 
op reële en meetbare wijze tot een gevangenisstraf van vijftien maanden en een geldboete 
van 5.000 euro. Het gelasten van uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf is een gunst 
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die niet passend is. Het zou deze beklaagde niet doen afzien van een economische afweging 
van de pakkans bij eventuele nieuwe inbreuken. Bovendien veroorzaken de opgelegde 
straffen geen onevenredige sociale declassering noch brengen zij de sociale reclassering van 
deze beklaagde op onevenredige wijze in het gedrang. 

Aangezien de bewezen feiten een voortgezet misdrijf vormen dat zich uitstrekte tot na 31 
december 2016, moet de geldboete worden verhoogd met 70 deciemen. De hierna bepaalde 
vervangende gevangenisstraf zet deze beklaagde er in voldoende mate toe aan om deze 
geldboete te betalen. 

9. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten zijn ondeelbaar 
veroorzaakt door de voor hen bewezen verklaarde telastlegging A, die hen gemeen is. 

Het hof veroordeelt de beklaagden als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf elk 
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 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 Begrot ingsfonds voor de juridische tweedel ijnsbijstand, 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 ook tot het betalen van een 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

Nu bewijst dat hij juridische tweedelijnsbijstand geniet, is hij de bijdrage aan 
het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand niet verschuldigd. 

10.1 De beklaagden zijn met toepassing van artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek gehouden 
om de schade te vergoeden die is veroorzaakt door de bewezen verklaarde misdrijven. 

vordert vergoeding van de schade wegens verwijdering van de 
afvalstoffen en wegens administratiekosten. Deze schadeposten staan in oorzakelijk verband 
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met de bewezen telastlegging A. De beklaagden zijn aansprakelijk voor deze schade en zijn 
er overeenkomstig artikel 50 lid 1 Strafwetboek hoofdelijk toe gehouden om die schade te 
vergoeden. De eerste rechter begrootte de schade op een bedrag van 21.907 euro. Dé 
burgerlijke partij vraagt bevestiging van dit eerste vonnis. 

Gelet op de voorliggende stukken, in het bijzonder de factuur van 11oor de 
verwijdering van de afvalstoffen, kent het hof het in graad van beroep gevorderde bedrag 
toe. 

Op die schadevergoeding zijn intresten verschuldigd vanaf 6 december 2016, datum waarop 
de afvalstoffen in opdracht van de burgerlijke partij werden verwijderd. 

Het hof gaat niet in op de vraag van om hem betalingsgemak te gunnen. De 
schuld is deze beklaagde reeds lange tijd gekend en hij nam tot nu geen enkel in itiatief bij de 
burgerlijke partij om te informeren naar afbetalingsmogelijkheden. Niets sluit bovendien uit 
dat de burgerlijke partij hem betalingsmogelijkheden gunt of dat hij die in de verdere 
uitvoering verkrijgt . 

10.2 Krachtens artikel 162bis, samen gelezen met artikel 211 Wetboek van Strafvordering 
legt ieder veroorde lend arrest uitgesproken tegen een beklaagde, deze de verplichting op 
tot het betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bepaald in artikel 
1022 Gerechtelijk Wetboek. Deze rechtsplegingsvergoeding is verschuld igd per aanleg. De 
strafrechter moet de rechtsplegingsvergoeding begroten. De begroting heeft het bedrag van 
de vordering als maatstaf en wordt bepaald door artike l 2 van het koninklijk besluit van 26 
oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding in artikel 1022 
van het Gerechtelijk Wetboek. De strafrechter mag zelfs ambtshalve tot een 
rechtsplegingsvergoeding veroordelen, zodat het beschikkingsbeginsel niet is miskend 
wanneer de rechtsplegingsvergoeding op een hoger bedrag wordt begroot dan gevorderd. 

Het hof kent zowel voor de procedure in eerste aanleg als voor de procedure in graad van 
beroep de basisvergoeding toe, dit is voor een vordering tussen 20.000,01 en 40.000,00 euro 
thans na indexatie 3.000 euro. is voor de beide aanleggen slechts tot de 
minimum rechtsplegingsvergoeding van 1.500 euro gehouden, omdat hij juridische 
tweedel ijnsbijstand geniet. 

11. De eerste rechter hield de beslissing omtrent de overige burgerlijke belangen terecht 
aan. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
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- 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 ontvankelij k en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in de besl issing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

verbetert de incriminatieperiodes van de telastleggingen A en Bals volgt: 
'Te in de periode van 1 oktober 2014 (stuk 2/264) tot 3 november 2017 
(stuk 2/284)'. 

verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten van de telastleggingen A en B; 

veroordeelt de beklaagde voor deze bewezen feiten samen tot een werkstraf 
van 150 uur (of een vervangende geldboete van 1.500 euro, met deciemen gebracht op 
12.000 euro); 

verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten van de telastleggingen A en C; 

veroordeelt de beklaagde voor deze bewezen verklaarde feiten samen tot een 
gevangenisstraf van vijftien maanden en een geldboete van 5.000 euro, met deciemen 
gebracht op 40.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

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

veroordee lt de beklaagder en elk tot betaling van een bedrag van 
52,42 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 24 euro aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 



Hof van beroep Gent• tiende kamer - · p . 21 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van de kosten 
van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 91,31 euro in eerste aanleg 
en 247, 76 euro in beroep; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk om aan de burgerlijke 
partij een bedrag van 21.907 euro te betalen, vermeerderd met de 
vergoedende intresten vanaf 6 december 2016 t ot de dag van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de wettelijke intrestvoet; 

veroordeelt de beklaagden ~n hoofdelijk tot betaling van de kosten 
van deze burgerlijke partij, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 3.000 
euro in eerste aanleg en 3.000 in beroep, waarbij telkens slechts tot 1.500 euro 
gehouden is omdat hij juridische tweedelijnsbijstand geniet; 

wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akt en HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. 
Dagv. 

Dagv 

+ 10%: 

Totaal : 
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€ 91,31 

€ 57,00 
€ 12,00 
€ 70,00 
€ 29,04 
€ 28,16 
€ 29,04 

€ 225,24 
€ 22,52 

€ 247,765 

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 rechtszitt ing van 25 november 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bij stand van griffier 




