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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

004173 
1. RRN 
geboren te op 

van Belgische nationaliteit 

wonende te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

2. .KBC 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

advocaat te 

004174 thans gerechtelijk ontbonden en gesloten bij vonnis Ondernemingsrechtbank dd. 
30/4/2019 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

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

sinds 23 februari 2017 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 

of voorzichtigheid, zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde 

overheid een als hinderlijk Ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste, de tweede klasse 

dan wel de derde klasse, of een onderdeel van een inrichting die In de eerste of tweede 

klasse is ingedeeld en waarbij dat onderdeel op zich in de derde klasse is ingedeeld, te 

hebben geëxploiteerd of veranderd 
(art. 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid; art. 4 §§ 1 en 3, en 39 Decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 
art. 5 § 1 en 6 bis§ 1 Besluit Vlaamse Regering 06 februari 1991 houdende vaststelling van 

het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning) 

te , minstens sinds 1 maart 2013 en minstens tot 7 januari 2019, meermaals op 

niet nader te bepalen data, onder meer op 29 januari 2018 en laatst op 7 januari 2019, de 

feiten de voortdurende en achtereenvolgende uiting zijnde van eenzelfde opzet. de verjaring 
van de strafvordering terzake de tenlasteleggingen rechtsgeldig gestuit zijnde door daden 

van onderzoek of vervolging. nameliik het proces-verbaa l van 8 februari 2018 houdende 

vaststelling van de milieumisdriiven. 
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door 

namelijk als feitelijke verantwoordelijke van de op het adres 
een inrichting voor oppervlaktebehandeling van 

metalen te hebben geëxploiteerd zonder de vereiste voorafgaande melding dan wel 
milieuvergunning, sinds 23 februari 2017 nog steeds strafbaar door artikelen 5.2.1 §1 al. 1 
en 2 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 
onder meer voor het zandstralen van metalen, ingedeeld in rubriek 29.5.4.1.a van bijlage 1 
van VLAREM 1, en sinds 23 februari 2017 ingedeeld in dezelfde rubriek van bijlage 1 van 
VLAREM 11 

B exploitatie· en vergunningsvoorwaarden - feiten vanaf 28 februari 2011 tot en met 22 

februari 2017 en feiten sinds 23 februari 2017 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
of voorzichtigheid, als exploitant van een inrichting de milieuvoorwaarden niet te hebben 
nageleefd, 
(art. 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid ; art. 22 lid 1 en 39 Decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; art. 
43 § 1 Besluit Vlaamse Regering 06 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaamse 
Reglement betreffende de milieuvergunning) 

te , minstens sinds 1 maart 2013 en minstens tot 27 augustus 2018. meermaals 
op niet nader te bepalen data, onder meer op 29 januari 2018 en laatst op 27 augustus 
2018, de feiten de voortdurende en achtereenvolgende uiting zijnde van eenzelfde opzet, de 
verjaring van de strafvordering terzake de tenlasteleggingen rechtsgeldig gestuit zijnde door 
daden van onderzoek of vervolging, namelijk het proces-verbaal van 8 februari 2018 
houdende vaststelling van de milieumisdrijven, 

door 

namelijk als feitelijke verantwoordelijke, op het adres te 
, een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen te hebben 

geëxploiteerd zonder het naleven van de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden, 
minstens voor het zandstralen van metalen, zijnde de voorwaarden in de artikelen 4.1.3.1, 
4. 1.3.:l, 4.4.2.2§1, 4.4.7.1.1§2, 5.29.0.6§1, 5.29.0.7 en 5.29.0.8 van VLAREM Il, doordat stof 
uit de loods naar buiten kwam, sinds 23 februari 2017 nog steeds strafbaar door artikel 
S.4.9§1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende olgemene bepalingen inzake 
milieubeleid. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 16.6.5 DABM kan de rechter, na de partijen 
gehoord te hebben, bij Wijze van veiligheidsmaatregel het verbod uitspreken om de 
inrichtingen, die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende 
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de termijnen die hij/zij bepaalt. 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 

Beklaagde(n) is niet 
verschenen hoewel ze rechtsgeldig werd(en) gedagvaara. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Gelet op de nota van het openbaar ministerie van 29 april 2019 met het verzoek tot 
herkwalificatie van de feiten onder tenlastelegging A lastens eerste en tweede beklaagde, 
zoals weerhouden in de dagvaarding van 28 januari 2019 en daarbij aansluitend het verzoek 
tot afstand van de vordering tot verbeurdverklaring zoals opgenomen in de schriftelijke 
vordering van het openbaar ministerie van 15 maart 2019, gaat de rechtbank over tot 
herkwalificatie van de feiten onder tenlastelegging A, zoals hierna bepaald : 

'\tl. informatieplicht - feiten vanaf 28 februari 2011 tot en met 22 februari 2017 en feiten 

sinds 23 februari 2017 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen Inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
of voorzichtigheid, zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van overname aan de 
bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste, de 
tweede klasse dan wel de derde klasse, te hebben geëxploiteerd 

(art. 16.6.1. § 1lid1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid; art. 19 Decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; art. 42 Besluit 

Vlaamse Regering 06 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement 
betreffende de milieuvergunning) 

k minstens sinds 1 maart 2013 en minstens tot 7 januari 2019, meermaals op 
niet nader te bepalen data, onder meer op 29 januari 2018 en laatst op 7 januari 2019, de 
teiten de voortdurende en achtereenvolgende uiting zijnde van eenzelfde opzet, de ver/orinq 
van de strafvordering terzake de tenlasteleggingen rechtsgeldig gestuit zijnde door daden 
van onderzoek of vervolging. namelijk het proces-verbaal van B februari 2018 houdende 

vaststelling van de mifieumisdriiven. 

door 
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namelijk als feitelijke verantwoordelijke van de . op het adres 

te een inrichting voor oppervlaktebehandeling van 

metalen te hebben geëxploiteerd zonder de vereiste voorafgaande melding van overname 

sinds 23 februari 2017 nog steeds strafbaar door artikelen 16,6,1§1 lidl van het Decreet van 

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 79 van het Decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikel 97 van het Besluit van de 

Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunnlng.0 

Eerste beklaagde heeft zich hierop verdedigd en de feiten zijn hierdoor niet gewijzigd. 

Met betrekking tot tweede beklaagde stelt de rechtbank vast dat de strafvordering 
vervallen is gelet op de gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van de 

bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank van 30 april 2019. 

Eerste beklaagde wordt vervolgd door inbreuken op het Decreet van 5 april 1995 
betreffende het milieubeleid; 

Hij was aandeelhouder van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, de 
. waarvan de uitbating gebeurde te aan de 

Naar aanleiding van een controle op 29 januari 2018 door de mîlieutoezichter voor de 

gemeente , werd vastgesteld dat uit een openstaande hangar hevige stofwolken 
naar buiten kwamen (st. 1-8). 
Eerste beklaagde was ter plaatse bij deze vaststelling als verantwoordelijke van de firma 

(st. 7). 
Uit onderzoek bleek ook dat er geëxploiteerd werd zonder melding van ovename sedert 23 
februari 2017, gezien er een milieuvergunning werd toegekend op naam van een andere 
firma. De overname van de vergunning werd niet gehleld 

Eerste beklaagde betwist zijn veranwoordelijkheid van de weerhouden inbreuken. 

Hij verwijst naar het zaakvoerderschap van en 

Hijzelf was enkel aandeelhouder wel voor 100%. 
Ook verwijst hij naar de misgelopen overdracht van aandelen aan 

en stellen evenwel uitdrukkelijk in hun verklar ingen dat zij enkel 

zaakvoerder waren op papier en zij specifîëren zeer duidelijk de taakverdeling. 
Bij controle van de Dimona-aangifte van de blijkt dat deze personen 
in loondienst werkzaam waren (st.45). 
Eerste beklaagde had als enige beslissingsrecht en de voormelde personen konden geen 
handelingen stellen van beheer. 

Uit het verslag van verbalisanten van 16 april 2018 blijkt bovendien dat eerste beklaagde op 
de exploitatiezetel de enveloppe met de uitnodiging voor verhoor van als 
zaakvoerder zonder meer opende. 
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Eerste beklaagde zelf ging niet in op de meerdere uitnodigingen tot verhoor. 

De rechtbank meent dat de inbreuken wel degelijk aan eerste beklaagde kunnen worden 
toegerekend; 

Hij gedroeg zich als feitelijke zaakvoerder en stelde stromannen aan als zaakvoerders op 
papier. 
De elementen die eerste beklaagde aanbrengt ontkrachten de objectieve vaststellingen in 
het strafdossier niet en ontslagen eerste beklaagde niet van zijn eindverantwoordelijkheid; 
Hijzelf had de mogelijkheid om beslissingen te nemen om inbreuken te vermijden en had de 
controle - en informatieplicht om na te gaan of de overname gemeld werd en om 
voorzorgen te nemen om de stofhinder te vermijden. 

Dit betreffen belangrijke beslissingen die niet konden worden overgelaten aan papieren 
zaakvoerders die geen beheersdaden konden stellen en blijkbaar ook geen beslissingsrecht 
hadden en fungeerden als schijnzelfstandigen en ingeschreven waren als werknemens. De 
exploitatie van het bedrijf betrof dan ook een verantwoordelijkheid van eerste beklaagde 
die er over moest waken dat deze op regelmentaire wijze gebeurde. 

Op grond van de vaststellingen van de verbalisanten, de gevoegde foto's, en ook gezien de 
verklaringen van de zaakvoerders op papier, acht de rechtbank de feiten onder 
tenlastelegging A zoals geherkwalificeerd en de feiten onder tenlastelegging B lastens eerste 
beklaagde bewezen. 

Strafmaat 

De feiten zijn ontoelaatbaar en getuigen van een gebrek aan respect voor het leefmilieu . 

Het respecteren van de opgelegde reglementeringen is strikt noodzakelijk voor de 
volksgezondheid en voor het bekomen van een goede leefmilieu, zeker gezien de 
gevaarlijke activiteit met gezondheidsrisico's voor de mens. 
Rekeninghoudend met hun gunstig strafregister van eerste beklaagde, wordt de navolgende 
straf opgelegd deels met uitstel om eerste beklaagde te motiveren zich van dergelijke 
strafbare feiten te onthouden. 

De feiten vermengen zich als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 185, 186, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 
wet van 3 mei 2003; 
de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 
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17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 
euro, 
artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, (opdecimen) 

Wet van 19 maart 2017 tot opric hting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 
artikelen 21, 22, 23, 24 wet 17 /4/1878, 
en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen, zoals aangehaald in de voormelde 

tenlastelegging zoals geherkwalificeerd, 
artikel 1 en 8 der wet v;m 29 juni 1964 
en bij toepassing van de artikelen 38, 40, 65, 66, 99bîs van het Strafwetboek. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

bij verstek ten aanzien var 

Op strafgebied 

herkwalificeerd de tenlastelegging A- zoals voorm eld; 

Stelt vast dat het openbaar ministerie afstand doet van haar vordering tot 
verbeurdverklaring. 

Ten aanzien van 

Veroordeelt 
vermengd : 

. eerste beklaagde 

voor de tenlasteleggingen A - zoals geherkwalificeerd, B 

tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 250,00 
EUR, verhoogd met 70 opdecie men en gebracht op 2000,00 EUR. Boete vervangbaar 
bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 
90 dagen en bepaalt de vervangende gevangenisstraf voor het met uitstel 
uitgesproken gedeelte op 30 dagen. 
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Veroordeelt tot betaling van: · 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand. 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
53,58 EUR. 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp ailn de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

Ten aanzien van 
beklaagde 

Stelt vast dat de strafvordering lastens tweede beklaagde vervallen is 

tweede 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze 

in hoofde van beklaagde op 123,36 EUR. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 17 juni 2019 door de 
voorzitter, rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 
in aanwezigheid van een maj;1istraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




