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Not.nr. K0.64.99.000253/18
In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van

1. nr.
geboren te

op

gepensioneerde,
wonende te
- burgerlijke partij 2. nr.
geboren te

Jp

gepensioneerde,
wonende te
- burgerlijke partij 3. nr.
geboren te
-

- - -

op

-· gepensioneerde,
wonende te
- burgerlijke partij -

4. nr.
geboren te

op

gepensioneerde,
wonende te
-burgerlij ke partij-

5. nr.
geboren te

op

gepensioneerde,
wonende te
- burgerlijke partij 6. nr.
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geboren te

op

gepensioneerde,
wonende te
- burgerlijke partij tegen
1. nr. ~~

(ON

met maatschappelijke zetel te
ingeschreven met KBO-numme1
- beklaagde -

2. nr.

~44

geboren te

wonend te

op

- beklaagde-

3. nr.

.Q.4$

. geboren te

wonend te

- beklaagde-

1.1 De

en

werden door de burgerlijke partijen
en
rechtsgeldig recht streeks gedagvaard voor de rechtbank van eerst e aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, wegens het volgende (naar de bewoordingen van de
rechtstreekse dagvaarding):
11

11. VORDERING

11.1. Kwqlificatie van de strafinbreuk

10. Eerste gedaagde pleegt sinds 1985 een inbreuk op het strafrechtelijk
gesanctioneerde artikel 4 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning (exploitatie zonder voorafgaande wettige milieuvergunning, onder
meer ingevolge de niet-naleving van de sinds 1985 toepasselijke project-mer-plicht en
de sinds 2004 toepasselijke plan-mer-plicht).
Eerste gedaagde, alsook tweede en derde gedaagde in hun hoedanigheid van CEO
van eerste gedaagde, laten sinds 25 mei 2018 na om van deze algeheel illegale
exploitatie minstens die 'ingedeelde inrichtingen of activiteiten' (IIOA's) stop te zetten
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die zijn opgenomen in de op 24 mei 2018 door de Raad van State vernietigde
milieuvergunning.
Deze strafinbreuk kwalificeert als een inbreuk op artikel 6 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning juncto artikel 6.6.1.,§1, 1ste lid van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(opzettelijk gepleegde schending van de door artikel 16.1.1., 1ste lid, 19°ter DABM
gehandhaafde regelgeving, strafbaar met een gevangenisstraf van een maand tot
twee jaar en met een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro op met een van die
straffen)."
1.2 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K16, besliste
bij vonnis 5 november 2018 (vonnisnummer 2018/1421) op tegenspraak als volgt:

"Kwalificeert de aan beklaagden ten laste gelegde feiten als volgt:
"DE EERSTE, DE TWEEDE EN DE DERDE
Te

in de periode van 25.05.2018 tot 07.06.2018

Bij inbreuk op de artikelen 2, 5, 1°, c), 6, eerste lid en 388, §§ 1 en 3 van het Decreet van 25
apr/12014 betreffende de omgevingsvergunning (BS 23 oktober 2014} en op artikel5.2.1., §§
1, 2, 3 en 6 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
- - milieubeleid (BS-83-juni-1-995); strafbaar gesteld-door-de-artt. 16.1.1., eerste 1/d;-13-'! en-1-9°
ter en 16.6.1., §1 van hetzelfde Decreet van 5 april 1995, een ingedeelde inrichting of
activiteit van de eerste klasse te hebben geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning."
Verklaart de feiten van de tenlastelegging bewezen in hoofde van
van 06.06.2018 tot 07.06.2018.

. doch enkel

Veroordeelt
wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de
voormelde tenlastelegging tot een geldboete van 4.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 70
opdecimes, hetzij x 8, en aldus gebracht op 32.000,00 EURO.
Verplicht
tot betaling van de bijzondere vergoeding van 53,58 EUR opgelegd in
uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op .
de gerechtskosten In strafzaken.
tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 70
Verplicht
opdeelmes, hetzij 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig artikel 29 van de
wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet op artikel1 van de
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wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeelmes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals
laatst gewijzigd door artikel 5~ van de Programmawet (1) van 25 december 2016.
Verplicht
om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG EUR
{20,00 EUR) te betalen bij Wijze van bijdrage tot de f inanciering van het begratingsfonds voor
de juridische tweedelijnsbijstand.
Verklaart de feiten van de tenlastelegging bewezen in hoofde van
enkel van 06.06.2018 tot 07.06.2018.

doch

Gelast de opschorting van de uitspraak van ·de veroordeling in hoofde van
en de voor de duur van VIJF JAAR.
Verplicht .
tot betaling van de bijzondere vergoeding van 53,58 EUR opgelegd
in uitvoering van het artike/91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement
op de gerechtskosten in strafzaken.
Verplicht
om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG
EUR (20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begratingsfonds
voor de juridische tweedelijnsbijstand.
Verklaart de feiten van de tenlastelegging bewezen in hoofde van
van 06.06.2018 tot 07.06.2018.
Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling in hoofde van
dit voor de duur van VIJF JAAR.

doch enkel

en

Verplicht
~o t betaling van de bijzondere vergoeding van 53,58 EUR opgelegd in
uitvoering van het artike/91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op
de gerechtskosten In strafzaken.
Verplicht
om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG EUR
{20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begratingsfonds voor
de juridische tweedelljnsbijstand.
Heropent de debatten op burgerlijk gebied.
Stelt de zaak dienvolgens in voortzetting naar de openbare terechtzitting van de K.16
correctionele kamer van maandag 10 december 2018 om 9u00.
Houdt de beslissing nopens de rechtsplegingsvergoeding(en) aan.
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Veroordeelt
begroot op 517_45 EUR."

~n

hoofdelijk tot de gerechtskosten,

1.3 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op:
29 november 2018 door de beklaagde

tegen "alle beschikkingen van het

vonnis haar aanbelangende, zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd
grievenformulier en in het verzoekschrift tot hoaer beroeo";
29 november 2018 door de beklaagde
en de beklaagde
tegen "de beschikkingen van het vonnis, zoals aangeduid en omschreven in het

neergelegd grievenformulier";
4 december 2018 door het openbaar ministerie ten aanzien van de drie beklaagden en
dit tegen "de beschikkingen op strafgebied, zoals aangeduid en omschreven in het

neergelegd grievenformulier''.
1.4 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling
Kortrijk, op:
29 november 2018 door de raadsman van de beklaagde
(verzoekschrift en
grievenformulier);
29 november 2018 door de beklaagden
en
30 november 2018 door het openbaar ministerie.
1.5 Op de rechtszitting van 14 juni 2019 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, en na de
··-partijen te hebben gehoord,.werden bij toepassing·van de artikelen-15-2ï §1-en 209bisï laatste
lid, Wetboek van Strafvordering conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag
bepaald op de rechtszitting van 5 december 2019.
De conclusietermijnen werden nageleefd. De neergelegde conclusies werden door elke partij
tijdig meegedeeld.
1.6 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 5 december 2019 in het Nederlands:
- de beklaagde

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester
en meester
. allen met kantoor te
meester
beiden advocaat met kantoor te
en door meester
en meester

- de beklaaede
advocaat te
- de beklaagde
advocaat te
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- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van
- de burgerlijke partijen
en
bijgestaan en de burgerlijke partijen
. in hun middelen vertegenwoordigd door meester
met kantoor te

advocaat-generaa I,
in hun middelen
en
advocaat

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 5 november 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.
op 29 november 2018 ingediende
2.2 In het door de advocaat van de beklaagde
"grievenjormulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model,
wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht,
namelijk met betrekking tot de procedure, de schuld, de straf en de burgerlijke
rechtsvor_
dering. Hoewel niet vereist voor de nauwkeurigheid, zijn de redenen voor deze
grieven omstandig vermeld in het grievenformulier. De advocaat van de beklaagde
diende op 29 november 2018 eveneens een verzoekschrift hoger beroep in ter
toelichting van de grieven. Dit verzoekschrift vormt tevens een col')clusie. Het hof wijst er op
dat voor de beklaagde op 29 november 2019 op de griffie een syntheseconclusie werd
.. __ neergelegd; · - · · -- - -- .. _ ·· ·- - ·
In het door de advocaat van de beklaagden
en
op 29_november
2018 ingediende "grievenjormulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning
vastgestelde model, wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis
worden Ingebracht, namelijk met betrekking tot de procedure, de schuld, de straf, de
burgerlijke rechtsvordering en de veroordeling tot betaling van de vergoeding voor de
administratieve kosten en de bijdrage aan het Slachtofferfonds. Hoewel niet vereist voor de
nauwkeurigheid, zijn de redenen voor de grieven omstandig vermeld in het
grievenformulier.
In het door het openbaar ministerie op 30 november 2018 ingediende "grievenjormulier
hoger beroep" wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden
ingebracht, namelijk met betrekking tot de straf. Tevens wordt (in de rubriek 'andere'}
aangeduid dat het hoger beroep van de beklaagden gevolgd wordt, wat noodzakelijk
meebrengt dat het openbaar ministerie zich op strafgebied en binnen de perken van de
beroepen van de beklaagden, zich de grieven van de beklaagden eigen maakt.
De omstandigheid dat het grievenformulier voor het openbaar ministerie werd neergelegd
voordat het openbaar ministerie de verklaring van beroep deed, brengt niet het verval van
het hoger beroep van het openbaar ministerie mee: zowel het grievenformulier als de
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verklaring van hoger beroep werden binnen de termijnen bepaald door artikel 203, §1 en
artikel 204 Wetboek van Strafvordering respectief gedaan en ingediend.
en
2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden
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.
3.11n het beroepen vonnis kwalificeerde de eerste rechter de te last gelegde feiten op grond
van de volgende overwegingen als volgt:

"11.1. Bij rechtstreekse dagvaarding, betekend op 07.06.2018 aan de eerste beklaagde
de tweede beklaagde
en de derde beklaagde
werden zij door de burgerlijke partijen
en
"echtstreeks gedagvaard wegens:

"11. VORDERING
11.1. Kwalificatie van-de·strafinbreuk

10. Eerste gedaagde pleegt sinds 1985 een inbreuk op het strafrechtelijk
gesanctioneerde artikel 4 van het decreet van 28 juni 1985 betrefjende de
milieuvergunning (exploitatie zonder voorafgaande wettige milieuvergunning, onder
meer ingevolge de niet-naleving van de sinds 1985 toepasselijke project-mer-plicht en
de sinds 2004 toepasselijke plan-mer-plicht).
Eerste gedaagde, alsook tweede en derde gedaagde in hun hoedanigheld van CEO van
eerste gedaagde, laten sinds 25 mei 2018 na om van deze algeheel illegale exploitatie
minstens die 'ingedeelde inrichtingen of activiteiten' (IIOA's) stop te zetten die zijn
opgenomen in de op 24 mei 2018 door de Raad van State vernietigde
milieuvergunning.
Deze strafinbreuk kwalificeert als een inbreuk .op artikel 6 van het decreet van 25 april
2014 betrefjende de omgevlngsvergunning juncto artikel 6.6.1.,§1, 1ste lid van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(opzettelijk gepleegde schending van de door artikel 16.1.1., l ste lid, 19°ter DABM
gehandhaafde regelgeving, strafbaar met een gevangenisstraf van een maand tot
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twee jaar en met een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro op met een van die
straffen)."
(zie p. 7 rechtstreekse dagvaarding)

11.2. De datum (of de periode) van de vervolgde felten wordt in beginsel door de
vervolgende partij aangegeven in de akte van aanhangig making. Die aanduiding heeft
slechts de waarde van een voorlopige aanwijzing. Het staat dan aan de vonnisrechter
om op grond van de feitelijke gegevens van het dossier na te gaan of die datum correct
is en desgevallend, zonder zich evenwel te mogen inlaten met niet-vervolgde feiten, de
datum van de vervolgde felten aan te passen en dit met respect voor het recht van
verdediging van de partijen. Indien de akte van aanhangig making geen datum
vermeldt, dient de vonnisrechter, zo de dossierstukken dit hem mogelijk maken, die
datum te bepalen. (VAN VOLSEM, F., De rechter moet niet alleen de verjaring van de
strafvordering onderzoeken, maar ook nagaan of de door de vervolgende partij
bepaalde datum van de feiten niet nader kan of moet worden gepreciseerd, RABG
2018/1, 24-30, nr. 2.1.}

11.3. Op de inleidingszittfng van 09.07.2018 verduidelijkte de advocaat van de
rechtstreeks dagende (burgerlijke} partijen, op vraag van de rechtbank, dat er enkel
wordt gedagvaard "voor de periode vanaf 25 mei 2018, namelijk de datum van het
arrest van de Raad van State" (zie het proces-verbaal van de terechtzitting).
Wat betreft de-einddatum van de aan beklaagden ten laste gelegde·feiten1 kunnen
deze uiteraard enkel betrekking hebben op de feitelijke gedragingen zoals bedoeld in
de akte van aanhangig making (in casu de rechtstreekse dagvaarding). Deze feiten
betreffen de strafbare exploitatie zonder voorafgaandelijke
milieu- of
omgevingsvergunning, gepleegd tot op het ogenblik van de akte van aanhangig
making. Deze laatste datum betreft 07.06.2018. Mochten immers feiten worden
weerhouden die na deze datum werden gepleegd, dan zou dit ertoe strekken andere
feitelijke gedragingen in de vervolging te betrekken, en zouden bijgevolg nieuwe feiten
worden aangenomen, wat uitgesloten is (Cass. 18 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, nr.
436, waarnaar verwezen wordt in R. VERSTRAfTEN, Handboek Strafvordering, Mak/u
2012, 1313 p., nr. 1842}.
Bijgevolg kwalificeert en omschrijft de rechtbank de aan de beklaagden ten laste
gelegde feiten als volgt:
"DE EERSTE, DE TWEEDE EN DE D~RDE
in de periode van 25.05.2018 tot 07.06.2018

Te
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Bij inbreuk op de artikelen 2, 5, 1°, c), 6, eerste lid en 388, §§ 1 en 3 van het beereet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS 23 oktober 2014} en op artikel
5.2.1., §§ 1, 2, 3 en 6 van het Decreet van 5 april1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid (BS 03 juni 1995}, strafbaar gesteld door de artt. 16.1.1., eerste lid,
13° en 19° ter en 16.6.1., §1 van hetzelfde Decreet van 5 april 1995, een ingedeelde
inrichting of activiteit van de eerste klasse te hebben geëxploiteerd zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning. 11
3.2 Het hof neemt deze overwegingen over en omschrijft de enige telastlegging als volgt:
"De beklaagde
de beklaagde
de beklaagde
te

, in de periode van 25 mei 2018 tot 7 juni 2018:

als dader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek, bij inbreuk op de artikelen 2, 5, 1 °, c), 6,
eerste lid en 388, §§ 1 en 3 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning (BS 23 oktober 2014) en op artikel 5.2.1., §§ 1, 2, 3 en 6 van het
decreet van 5 apri/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (BS 3 juni 1995},
strafbaar gesteld door de artikelen 16.1.1., eerste lid, 13° en 19° ter en 16.6.1., §1 Decreet
Algemene Bepalingen Milieubeleid, een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste
klasse te hebben geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke vergunning. 11
Wat de beklaagden derhalve wordt te last gelegd is de exploitatie zonder (milieu)vergunning
1 in de periode van 25 mei 2018 tot 7 juni 2018. Het is de
(van de uitbating van de
omschrijving van de feiten van de rechtstreekse dagvaarding en de tegenspraak had op deze
kwalificatie betrekking.
4. De eerste rechter gaf in het beroepen vonnis van 5 november 2018 het volgende
feitenoverzicht:

Feiten en beoordeling

11

111.1.
; de eerste beklaagde, betreft een aardappelverwerkend bedrijf
waarvan de hoofdzetel gevestigd is te
. Het
bedrijf heeft tevens productievestigingen In
en
De vestiging in
I Is gespecialiseerd in het verwerken van aardappelen
tot diepgevroren en voorgebakken aardappelproducten (o.a. (diepvries)frieten,
aardappelschijfjes, aardappelblokjes, ... ). Op de site worden aardappelen verwerkt tot
diepgevroren en voorgebakken frieten.
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De tweede beklaagde
en de derde beklaagde
01.01.2018 gedelegeerd bestuurder van de eerste beklaagde.

zijn sinds

111.2. Bij Ministerieel Besluit van 10.11.2005 van de (toenmalige) Vlaamse minister van
leefmilieu en natuur werd aan de eerste beklaagde de zogenaamde
"basismilieuvergunning" verleend, geldig tot 19.12.2022 (Ministerieel Besluit van
10.11.2005 van de Vlaamse minister van leefmilieu en natuur, waarbij de beroepen
tegen de beslissing van de bestendige deputatie van 09.12.2004 houdende de
omzetting van de door de bestendige deputatie aan
verleende
milieuvergunning op proef voor het aardappelverwerkend bedrijf in een definitieve
vergunning voor drie jaar, gedeeltelijk gegrond werd verklaard en de bestreden
beslissing - onder de in de vergunning bepaalde voorwaarden - werd omgezet in een
definitieve milieuvergunning voor een termijn verstrijkend op 19.12.2022}.
Op 02.09.2015 werd echter door de eerste beklaagde een nieuwe (regularisatie)
milieuvergunningsaanvraag ingediend. Deze heeft geleid tot het verlenen van een
nieuwe milieuvergunning bij besluit van de deputatie van de provincieraad van WestVlaanderen van 28.01.2016. Tegen deze vergunning werden o.m. door het college van
burgemeester en schepenen van de stad
en de burgerlijke partijen
(schorsend} administratief beroep ingesteld. Bij ministerieel beslult van 25.07.2016 van
de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw (ministerieel besluit houdende
uitspraak over de beroepen aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen van 28 januari 2016 met nummer
-houdende het verlenen- van- een milieuvergunning aan de-·
voor het veranderen van een aardappelverwerkend
bedrijf met biogasvalorisatie, gelegen op hetzelfde adres) werden deze beroepen
gedeeltelijk
gegrond
verklaard
en
werden
een
aantal
bijzondere
vergunningsvoorwaarden in het bestreden besluit gewijzigd.
Tegen dit ministerleef besluit van 25.07.2016 werd door de burgerlijke partijen een
schorsings- en annulatieberoep ingesteld bij de Raad van State. Het verzoek tot
schorsing werd afgewezen bij arrest van 24.11.2016 (arrest nr. 236.514}. Bij arrest nr.
241.569 van 24.05.2018 van de Raad van State werd het besluit van de Vlaamse
minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 25.07.2016 vernietigd. Dit arrest
wordt onder meer als volgt gemotiveerd:
"Beoordeling
10. Luidens artikel 4.1.4, § 2, r, van het milieubeleidsdecreet heeft de
milieueffect- en veiligheidsrapportage als essentieel kenmerk onder meer "de
systematische en wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie van de te
verwachten, of in het geval van zware ongevallen, mogelijke gevolgen voor mens
en milieu, van een voorgenomen actie en van de redelijkerwijze in beschouwing
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te nemen alternatieven voor de actie of onderdelen ervan, en de beschrijving en
evaluatie van de mogelijke maatregelen om de gevolgen van de voorgenomen
actie op een samenhangende wijze te vermijden, te beperken, te verhelpen of te
compenseren". Overeenkomstig artikel 4.1.7 van datzelfde decreet houdt de
overheid bij haar beslissing over de voorgenomen actie, en In voorkomend geval
ook bij de uitwerking ervan, terdege rekening met het goedgekeurde rapport en
met de opmerkingen en commentaren die daarover werden uitgebracht, en
motiveert zij elke beslissing over de voorgenomen actie in het bijzonder met
betrekking tot onder meer de in het rapport voorgestelde maatregelen.
De verzoekers geven aan dat, In strijd met de voormelde decretale bepalingen,
het
nalaat aan te geven welke maatregelen inzake geur en geluid moeten
worden genomen, en dat met het bestreden besluit bijzondere
exploitatievoorwaarden worden 'opgelegd die zijn gebaseerd op studies die buiten
het
zijn opgemaakt. Deze grief is voldoende concreet uitgewerkt opdat er
sprake zou zijn van een ontvankelijk middel.
11. De verzoekers hebben voorts wel degelijk belang bij het uiten van de
voormelde kritiek, vermits het
een essentieel onderdeel is van de
milieuvergunningsaanvraag.
12. Wat de geurimpact van de bestreden inrichting betreft, stelt men op de
pagina's 73 en 74 van het projectvast dat de bakdampen "vooral ter hoogte
- van- het- woongebied
in het neeFden I neerdoosten I ees~en -van--het
bedrijf' aanleiding geven tot "sterk negatieve effecten'~ en zulks
"niettegenstaande
de
reeds
getroffen
milderende
maatregelen
(bakdampcondensor)", zodat een "bijkomend onderzoek naar verdere
remediërende maatregelen [ ...] zich [ ...] op[dringt]". "Met betrekking tot de
waterzuivering I biogasinstallatie" geeft het
aan dat er "hoofdzakelijk
effecten inzake geur op[treden] in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf~
hetgeen een "laag geurgevoelig gebied [betreft}, waar geen bedrijfsvreemde
woningen gelegen zijn·~ zodat "voor deze geurbron [... ] milderende maatregelen
niet noodzakelijk [zijn] op korte termijn" doch "onderzoek naar milderende
maatregelen op langere termijn [ ... ][worden] wel noodzakelijk [geacht]'~ zodat
"bij aanpassingen aan de installatie [ ...] ook met het geuraspect rekening
gehouden [dient] te worden". Inzonderheid wordt in het
. wat milderende
maatregelen betreft, tot het volgende besloten:
"De geleide emissies van de installaties (motoren, stookinstallatie, branders)
voldoen aan de geldende emissiegrenswaarden. Daarnaast blijkt dat in de
omgeving van het bedrijf voldaan wordt aan de luchtkwaliteltsdoelstellingen. [ ... ]
Milderende maatregelen ter hoogte van de waterzuivering en biogasinstallatie
zijn noodzakelijk op langere termijn. Indien aanpassingen enlof wijzigingen aan
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deze installaties gepland zijn dient het geuraspect dan ook mee in overweging
genomen te worden.
Maar voornamelijk de emissies van de bakdampen (vanuit de bakoven en de
triller) dienen bijkomend geremedieerd te worden. Momenteel is een
bakdampcondensor aanwezig, waarbij energieterugwinning gebeurt. Hierbij
wordt ook een deel van de organische geurcomponenten verwijderd. In de BBT
voor de groenten- en fruitverwerkende nijverheid (Derden et al., 1999) wordt
deze techniek eveneens weergegeven als een techniek om geurhinder te
voorkomen. Wel wordt hierbij vermeld dat enkel het gedeelte van de
dampstroom, dat bruikbaar Is voor het opwarmen van warm water,
gecondenseerd wordt. Het condenseren van de bakdampen wordt dan ook
meestal gebruikt als voorbehandelingstechniek, gezien het afscheiden van de
vetfractie hierbij niet voorzien · is. Op basis van de sensorische meetcampagne
blijkt deze maatregel onvoldoende te zijn om negatieve effecten te voorkomen.
Deze. maatregel werd in de finale draftversie van de herziene BBT voor de
groenten- en fruitverwerkende nijverheld (april 2015} niet meer verder
opgenomen.
In deze BBT-studie worden een aantal andere maatregelen opgelijst ter
voorkoming van geurhinder (zie 4.1.4 Uitvoeringsalternatieven).
• Naverbranding van de bakdampen, waarbij·de afgezogen dampen
gebruikt kunnen worden als verbrandingslucht in de verwarmingsketel;
• Condenseren van de stoompluim van stoomschillers, met een
warmtewisselaar op de afblaasstroom van de stoomschil/er. Dit is enkel
toepasbaarbij grote stoomschillers;
• Zuiveren met behulp van een biofilter/biowasser. Volgens de BBT-studie
heeft dit echter een beperkt effect in de zuivering van vetbevattende
luchtstromen wanneer gebruik gemaakt wordt van 'klassieke' vetten.
Deze
harden namelijk uit bij lagere temperaturen en kunnen zorgen voor
verstoppingen van het filteroppervlak. Het is wel bruikbaar als
nazuiveringstechniek (na verwijdering van vet en H2S, bijvoorbeeld door
mlddel van alkalische wasser) of wanneer de aardappelen gefrituurd
worden in
niet-geharde vetten of oliën. Op een andere site van een bedrijf {
werden testen en metingen uitgevoerd met een thermofiele
biofilter.
Hieruit bleek dat de biofilter wel degelijk een goed geurverwijderend effect had.
De geurconcentratie bedroeg namelijk ca. 330.000 oun/m3 (zuivere bakdampen),
ca. 60.000 ouE/m3 na de bakdampcondensor en ca. 10.000 OUE/ IU3 na de
biofilter.
Een gedetailleerd saneringsplan valt buiten de scope van dit
maar er kan
wel onderzocht worden of één van bovenstaande maatregelen technischeconomisch haalbaar kan zijn voor het bedrijf Om finaal te kunnen besluiten
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welke maatregelen effectief doorgevoerd worden, dient In een latere fase een
saneringsplan opgemaakt te worden. Als basis van dit saneringsplan zal volgend
stappenplan gehanteerd worden:
- Identificatie van de potentieel te behandelen geuremlssiebronnen;
- Doormeten van een aantal bronnen om de meest geschikte
nabehandelingstechniek te identificeren;
-Saneren van de belangrijkste bronnen, met technisch-economische
evaluatie;
- Evaluatie van de genomen maatregelen, en waar noodzakelijk, bijsturen.
Hiervoor werd een offerte opgevraagd bij
Deze offerte werd
goedgekeurd door het bedrijf op 19/05/2015. De identificatie van de potentieel te
behandelen luchtstromen is Ingepland binnen de maand na de goedkeuring van
de offerte. Een selectie van de nabehandeling wordt in het najaar van 2015
verwacht".
Wat de geluidsimpact van de bestreden inrichting betreft, besluiten de pagina's
140 en 141 van het projecttot hetgeen volgt:
"Gezien de grenswaarde 's avonds en 's nachts in zowel de vergunde als de
actuele (=gewenste) situatie overschreden wordt, wordt het noodzakelijk
geacht om milderende maatregelen voor te stellen. Uit de modelleringen in
Soundplan blijkt dat de uitlaat van de drogers, de blowers van de
waterzuiveringsinstallatie en de ventilatoren van de drogers de grootste bijdrage
zullen leveren-aarJ de specifieke geluidsemissie van het-bedrijj. Er wor:dt.
verwacht dat bij de sanering van deze bronnen wel aan de grenswaarden
voldaan kan worden. Hiertoe zal een apart saneringsplan opgesteld worden
(buiten de scope van het
). Het saneringsplan zal bestaan uit volgende
stappen:
-Verfijnde bronanalyse: verdere analyse van geluidsvormogen en
spectrum van de belangrijkste bronnen, met name in- en uitlaat van de drogers
en blowers bij de waterzuiveringsinstallatie;
- Berekening saneringsopgave: het bestaande geluidsmodel wordt
verfi]n(d), zodat de specifieke Immissie ter hoogte van de beoordelingspunten
kan worden opgesplitst in deelbijdragen. Uit deze tabel van de deelbijdragen
van de specifieke bronnen wordt een optimale saneringsopgave opgesteld,
rekening houden[dj met eventuele risico's op tonale componenten in de
immissie. Deze saneringsopgave wordt ook getoetst aan technische en
budgettaire optimalisatie. Het eindresultaat van deze stap is het conceptueel
saneringsplan;
- Akoestische engineering: na principiële goedkeuring van het conceptueel
saneringsplan volgt de akoestische engineering. Dit betekent dat de conceptuele
saneringen worden uitgewerkt tot technische bestekken, die toelaten om bij
verschillende constructeurs offertes op te vragen;
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- Werfopvolging en supervisie: Delicate akoestische saneringen vergen
nauwlettende uitvoering, en eventuele tussentijdse akoestische validatie op
rendement;
-Validatie: na voltooiing van het saneringstraject wordt door een erkend
deskundige geluid een akoestische meetcampagne ondernomen, ter validatie
van de nieuwe geluidssituatie. Een erkend akoestisch rapport wordt opgesteld
en gecommuniceerd met de bedrijfsuitbating en overheden.
Een offerte voor dit stappenplan werd opgevraagd bij
en
goedgekeurd op 19/05/2015. Het conceptueel saneringsplan wordt verwacht
tegen september 2015".
Het
zegt dus niets wezenlijks over welke maatregelen concreet zouden
moeten worden genomen terwijl deze nochtans noodzakelijk worden geacht om
tegemoet te komen aan de vastgestelde geur- en geluidshinder.
Deze maatregelen dienen immers, aldus het
te worden bepaald in later op
te stellen saneringsplannen. De aldus opgemaakte saneringsplannen hebben
finaal geleid tot een aantal milderende maatregelen die bij bijzqndere
exploitatievoorwaarden verplicht worden gesteld.
Dit is in strijd met de artikelen 4.1.4 en 4.1.7 van het milieubeleidsdecreet. Dat
het
werd goedgekeurd door de dienst
doet daaraan niets af.
_ _ _ Het middel is gegrJJnd."
5. De eerste rechter beoordeelde de enige telastlegging in het beroepen vonnis van 5
november 2018 als volgt:

"111.3. De burgerlijke partijen

en

en
en
en
ûjn allen
woonachtig In de
·n de onmiddellijke omgeving van het
bedrijf
Hun woningen zijn gevestigd op een afstand van 125 tot 200
meter van het bedrijf Zij maken allen aannemelijk dat zij reeds geruime tijd last te
hebben van geur- en geluidshinder afkomstig van de eerste beklaagde. Zij legden
daartoe onder meer veelvuldige klachten neer bij diverse instanties. Bij (in kracht van
gewijsde getreden) vonnis van 14.05.2018 van deze rechtbank en kamer, werd (onder
meer) de eerste beklaagde veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan
de burgerlijke partijen wegens het veroorzaken van geurhinder ten nadele van de
burgerlijke partijen in de periode van 18.06.2015 tot en met 27.04.2017.
111.4. Onder de enige tenlastelegging wordt de drie beklaagden verweten dat zij een
inrichting/activiteiten die ingedeeld is (zijn) in de eerste klasse geëxploiteerd hebben
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zonder voorafgaandelijke milieu- of omgevingsvergunning. Dit in de periode van
25.05.2018 tot 07.06.2018.
Meer In het bijzonder houden de burgerlijke partijen (samengevat) voor
dat de eerste beklaagde reeds jarenlang volledig illegaal exploiteert te
r
1; dit gezien alle in het verleden verleende milieu- en stedenbouwkundige
vergunningen verleend werden zonder dat er voorafgaandelijk een project·
screening en/of projectwerd opgemaakt; bijgevolg zouden al deze in het verleden
verleende vergunningen onwettig zijn en in toepassing van art. 159 GW buiten
toepassing dienen te worden gelaten;
dat er evenmin er ooit een "GPBV-rubriek" (geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging) werd aangevraagd, zodat ook om deze reden alle verleende
milieuvergunningen van na het jaar 1996 eveneens onwettig zijn;
dat ook het op 07.12.2004 (bij ministerieel besluit) verleende planoloqisch attest en het
op 26.01.2007 goedgekeurde GRUP 'historisch gegroeid bedrijf
re
onwettig zouden zijn, aangezien er voor beide evenmin voorafgaandelijk een plan·screening werd uitgevoerd of een planwerd opgesteld; bijgevolg zouden
ook deze beide besluiten in toepassing van art. 159 GW buiten toepassing dienen te
worden gelaten, evenals de op basis van deze besluiten verleende milieu- en
stedenbouwkundige vergunningen;
dat ook de milieuvergunning die verleend werd bij ministerieel besluit van 25.07.2016
bij arrest van de Raad van State van 24.05.2018 vernietigd werd, zodat alleen al om
- ·-deze redenen de- eerste beklaagde te
illegaal ·exploiteert -vanaf
25.05.2018, zijnde de dag na dit arrest.

11/.5. In hun syntheseconc/usies, houden de diverse beklaagden (samengevat) voor
dat zij ingevolge de zgn. "Lazarusdoctrine" zouden kunnen terugvallen op de in eerste
administratieve aanleg door de deputatie verleende milieuvergunning van 28.01.2016;
dit in afwachting van een "heroverweging" door de Vlaamse minister van omgeving,
natuur en landbouw; zij zetten aan de hand van allerhande, op basis van diverse
wetsartikelen, parlementaire stukken en veelvuldige rechtspraak en rechtsleer
gebaseerde, argumenten uitvoerig uit waarom de recente rechtspraak van de Raad van
State (waarin deze "Lazarusdoctrine" wordt afgewezen) volgens hen niet rechtsgeldig
Is, minstens achterhaald Is gelet op de recente decreetwijzigingen, en waarom zij een
"subjectief recht" zou hebben op verdere exploitatie na het vernietigingsarrest;
voor zover de toepassing van de "Lazarusdoctrine" door de rechtbank zou worden
aanvaard, dat ook de "herleefde" beslissing van de deputatie van de provincieraad van
West-Vlaanderen van 28.01.2016 geenszins conform ÇJrt. 159 GW buiten toepassing
kan worden gelaten, gezien Individuele bestuursbesluiten niet buiten toepassing
zouden kunnen worden gelaten In zoverre zij rechten toekennen en inmiddels definitief
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zijn geworden wegens het verstrijken van de termijn om tegen deze beslissing in beroep
te gaan bij de Raad van State;
ondergeschikt, wat betreft het moreel element van het misdrijf, dat het "niet bevestigd
zijn
van
de beweerde nieuwe rechtsopvatting inzake Lazarus" .een
schulduitsluitingsgrond inhoudt; meer In het bijzonder beroepen de beklaagden zich ter
zake op rechtsdwaling, gezien de "gewijzigde rechtsopvatting van de Raad van State"
nog geen definitief karakter zou hebben gelet op de cassatieberoepen die werden
ingesteld tegen een aantal arresten die het voorwerp hebben uitgemaakt van deze
rechtspraak; dit tevens gelet op het feit dat de decreetgever inmiddels ook de
"Lazarusdoctrine" decretaal zou hebben verankerd;
dat er Inmiddels eveneens op 20.09.2018 een nieuwe omgevingsvergunning werd
verleend aan de eerste beklaagde door de deputatie van de provincieraad van WestVlaanderen, gebaseerd op onder meer een nieuw project·
waarin wel milderende
maatregelen werden opgenomen; bijgevolg zou er in elk geval op heden niet (meer)
illegaal geëxploiteerd worden.
In zoverre het materieel element van de hen ten Jaste gelegde misdrijven bewezen zou
zijn, voegen de tweede en derde beklaagde hier aan toe dat hen persoonlijk geen
schuld zou kunnen worden verweten. Dit gezien het loutere gegeven dat zij slechts
sinds 01.01.2018 gedelegeerd bestuurder zijn van de eerste beklaagde ter zake
geenszins volstaat en er verder geen bewijs zou voorliggen dat zij op enigerlei wijze zijn
tekortgekomen aan de op hen rustende verplichtingen, hetgeen heeft geleid tot de hen
ten laste gelegde feiten. Derhalve zouden zij niet strafrechtelijk aansprakelijk zijn.

111.6.1. Zoals reeds gesteld, werd het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw van 25.07.2016 (ministerieel besluit houdende uitspraak over de
beroepen aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie WestVlaanderen van 28 januari 2016 met nummer
houdende het verlenen
van een milieuvergunning aan de
voor het veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf met
biogasvalorisatie, gelegen op hetzelfde adres) bij arrest nr. 241.569 van 24.05.2018
van de Raad van State vernietigd.
Het wordt door de beklaagden niet betwist dat zij ook na dit arrest, en dus in de
incriminatieperiode van 25.05.2018 tot 07.06.2018, de ingedeelde hinderlijke
activiteiten die het voorwerp uitmaken van deze milieuvergunning, en die niet vergund
werden in de zgn. "basismilieuvergunning" van van 10.11.2005, verder zijn blijven
exploiteren.
Het betreft onder meer de hiernavolgende ingedeelde hinderlijke
activiteiten:
de bewerking/verwerking van levensmiddelen op basis van plantaardige oorsprong, nl.
aardappelen (rubriek 45.16.2}: een productiecapaciteit van 320 ton/dag en 110.00
ton/jaar
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een afvalwaterzuiveringsinstallatie met vergund debiet van 50 m3/u, 1.0000 m3/dag,
300.000 m3/jaar (rubriek 3.6.3.2) (terwijl in de "basismilieuvergunning slechts een
lozingsdebiet van 35m3/u, 400m3/dag en 80.000 m3/jaar vergund was)
de opslag van allerhande gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, zoals onder meer
azijnzuur, natriumhydroxide en natriumhypochloriet (rubrieken
17.3.2.1.2.1,
17.3.4.2.a., 17.3.6.3. en 17.3.8.2.) (terwijl In de "basismilieuvergunning" aanzienlijk
kleinere opslaghoeveelheden vergund waren of de opslag van sommige van deze
stoffen hieruit uitgesloten was)
het exploiteren van parkeerplaatsen voor vrachtwagens (rubriek 15.1.1}: het stallen
van 25 heftrucks, aanhangwagens, trailers e.a. (terwijl in de "basismilieuvergunning
slechts de exploitatie van 7 parkeerplaatsen vergund was)
het exploiteren van allerhande machines (rubrieken 12.1.2.,rubrieken 12.2.2., 16.3.1.2,
23.2.1 .a, 31.1.3., 33.3.1.a, 39.4.1., 43.1.3. en 45.13.a) {terwijl deze in de
"basismilieuvergunning" niet of slechts voor aanzienlijk kleinere vermogens vergund
waren)
de opslag in open lucht van karton, kunststof en hout (rubrieken 19.6.1.b, 23.3.2.a en
33.4.2.a}
{terwijl
in
de
"basismilieuvergunning"
aanzienlijk
kleinere
opslaghoeveelheden vergund waren)
Deze exploitatie conform de op 25.07.2016 verleende (doch bij arrest van 24.05.2018
vernietigde) milieuvergunning kan trouwens ook niet redelijkerwijze betwist worden,
gezien zowel in de milieuvergunningsaanvraag van 25.08.2015 {zie stuk 7 eerste
beklaagde) als in de milieuvergunningen van 28.01.2016 (zie stuk 1 eerste beklaagde)
-- en. -25.0-7.2016- (zie - stuk- -2 eerste beklaagde)---uitdr:ukkelijk er-kend -werd- dat--deze
milieuvergunningsaanvraag reeds een regularisatie betrof van de (reeds minstens sinds
25.08.2015) bestaande toestand, zodat _deze activiteiten door de eerste beklaagde
(minstens) reeds tijdens de lopende periode van de vergunningsaanvraag bij de
deputatie (evenals tijdens de daaropvolgende periode van maximaal 150
kalenderdagen tijdens dewelke deze vergunning geschorst was ingevolge het
administratief beroep van het college van burgermeester en schepenen van de stad
I al (illegaal) werden geëxploiteerd (ter zake werd trouwens blijkbaar op
15.03.2016 een proces-verbaal opgesteld door de afdeling Milleu-Inspectie - zie stuk 2
eerste beklaagde, p. 19}, waaruit impliciet kan worden afgeleid dat zij ook In de periode
daarna nog verder werden geëxploiteerd.

111.6.2. De beklaagden menen dat zij na de vernietiging van de milieuvergunning van
25.07.2016 konden "terugvallen" op de in eerste administratieve aanleg door de
deputatie verleende milieuvergunning van 28.01.2016 ingevolge de zogenaamde
"Lazarusdoctrine". Zij kunnen hierin niet gevolgd worden.
De nietigverklaring en/of schorsing van een in administratief beroep genomen
beslissing heeft uiteraard niet tot gevolg dat de in eerste aanleg genomen
vergunningsbeslissing terug rechtskracht verkrijgt. Door de principiële devolutieve
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werking
van
het
georganiseerd
bestuurlijk
beroep
(waardoor
de
beslissingsbevoegdheid over de aanvraag van de deputatie overgedragen wordt naar
de bevoegde Vlaamse minister) komt de beroepsbeslissing immers in beginsel definitief
en onherroepelijk in de plaats van de beslissing in eerste aanleg, die uit het
rechtsverkeer is verdwenen (lees en vergelijk: RvSt 16 juni 2011, nr. 213.916, vzw
Natuurpunt Beheer; RvSt 22 maart 2012, nr. 218.580, nvVleeshandel Salembier; RvSt 4
juli 2013, nr. 224.244, Vermeulen; RvSt 14 november 2013, nr.225.484; RvSt 30
december 2014, nr.229.712, Vancutsem; RvSt 8 oktober 2015, nr. 232.484; RvSt 26
april 2018, nr. 241.317; RvSt 8 december 2016, nr. 236.698, Denayer; RvSt 31 januari
2017, nr. 237.214, vzw Milieusteunpunt Huldenberg; Handhavingscol/ege, 21 augustus
2018, MHC/M/1718/0091, nv E. DE KOCK; X, 'Raad van State gelooft niet in Lazarus'
TOO 2014, 297-299; P. VAN WESEMAEL, 'Komt Lazarus ooit nog overeind?', TOO 2015,
390-391; F. SEBREGHTS en V. W/LDEMEERSCH, 'Lazarus redt minister niet in
uitzichtloos carrouseldossier van zandgroeve te Neerijse', TOO 2017, 174-178}. Anders
oordelen zou de vernietigings- en (vooral) de schorsingsprocedure voor de Raad van
State (en het Handhavingscol/ege) elk redelijk nut ontnemen, gezien dit terug de
nadelen in het zou leven roepen waarvan het schorsings- of vernietigingsarrest precies
wil beletten dat ze zich zouden voordoen.
Samen met de burgerlijke partijen, stelt de rechtbank vast dat de veelvuldige
rechtspraak en rechtsleer waarnaar door de eerste beklaagde op de bladzijden 22 tot
24 van haar syntheseconclusie wordt verwezen integraal dateert van de periode 19922009, zijnde de periode waarin de Raad van State zich nooit uitdrukkelijk vóór of tegen
_ ___ de "LIJzarusdoctrine" he_eft uitgesproken, hetgeen dit rechtscollege-sinds heLjaar-2011
wel reeds meermaals uitdrukkelijk heeft gedaan (en waarbij de "Lazarusdoctrine"
telkenmale expliciet werd afgewezen). Ook in de arresten van het Hof van Cassatie van
18.10.2013 en 06.03.2017, waarnaar de eerste beklaagde in haar syntheseconclusie (p.
30} verwijst, doet het hoogste gerechtshof geen uitdrukkelijke uitspraak vóór of tegen
de "Lazarusdoctrine" in milieuaangelegenheden, doch stelt zij louter in algemene
bewoordingen dat, in geval van nietigverklaring van een administratieve
rechtshandeling, de partijen opnieuw in de toestand worden geplaatst waarin zij zich
bevonden voor de nietig verklaarde beslissing, hetgeen erop neerkomt dat dezelfde
instantie opnieuw een beslissing dient te nemen. Dit houdt evenwel niet in dat een in
eerste aanleg genomen beslissing opnieuw zou herleven, zoals de beklaagden hieruit
ten onrechte menen te mogen afleiden. Specifiek wat het arrest van 06.03.2017 (nr.
S.15.0008.N) betreft, werd beslist dat dit principe in het kader van het
vreemdelingencontentieux inhoudt dat de beslissing van "de minister of zijn
gemachtigde" tot de ontvankelijkheidsverklaring van het verzoek tot medische
regularisatie (en daaruit volgende inschrijving in het vreemdelingenregister) blijft
bestaan, zelfs indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen achteraf de beslissing
vernietigt van de Dienst Vreemdelingenzaken strekkende tot de ongegrondverklaring
van ditzelfde verzoek.
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Evenmin kan een algemene geldigheid van de "Lazarusdoctrine" afgeleid worden uit de
bewoordingen van artikel 24, §1 en §3, eerste en tweede lid van het
Milieuvergunningsdecreet,
zoals
van
toepassing
in
voorliggende
milieuvergunningsprocedure. Geen enkele van deze wetsbepalingen bepaalt immers
dat een in eerste administratieve aanleg verleende vergunning zou herleven in geval
van vernietiging of schorsing van de in administratief beroep verleende vergunning. Het
gegeven dat de decreetgever bij de decreetwijziging in het jaar 2006 (Decreet van 19
mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie- BS 20.06.2006} er
blijkbaar (verkeerdelijk) van uitging dat dit wel het geval was (zie de laatste paragraaf
van de door de eerste beklaagde geciteerde Memorie van Toelichting bij dit decreet p. 21-212 synthesebesluiten) evenals het gegeven dat dit principe blijkbaar door zowel
de afdeling Milieu-Inspectie als de juridische dienst LNE (al dan niet geregeld) contra
legem zou werden "gehanteerd" (eerder: gedoogd) (zie: Milieuhandhavingscollege, 21
augustus 2018, MHC/M/1718/0091, nv E. DE KOCK, nr. 4 p 9 en nr. 4.2.1. p. 27,
uitspraak waartegen cassatieberoep hangende is), doen aan het voorgaande uiteraard
geen afbreuk. Immers, indien de decreetgever daadwerkelijk de bedoeling zou hebben
gehad om deze doctrine decretaal te verankeren, dan had zij dit, geconfronteerd met
de hierboven geciteerde en sinds het jaar 2011 gevestigde vaste rechtspraak van de
Raad van State, inmiddels reeds uitdrukkelijk gedaan. Dit heeft zij tot op heden
evenwel niet gedaan.
Ook het feit dat de decreetgever via artikel 111, 3° van het Decreet van het Vlaams
parlement van 08.12.2017 (BS 20.12.2017} thans wel een regeling in (art. 2, eerste lid,
-4" van) het-Qmgevingsvergunningsdecreet heeft- ingevoerd die-op het eerste-zieht eenfragmentaire toepassing lijkt van de "Lazarusdoctrine", doet aan het voorgaande geen
afbreuk. Dit gezien deze regeling zich louter beperkt tot enerzijds de (tijdig
aangevraagde) hernieuwingen van de omgevingsvergunningen van bepaalde duur (art.
70, §1, tweede lid Omgevingsvergunningsdecreet) en anderzijds de (tijdig
aangevraagde) omzettingen van de milieuvergunningen van bepaalde duur in een
vergunning van onbepaalde duur (art. 390, §6 Omgevingsvergunningsdecreet) én zich
tevens uitdrukkelijk beperkt tot vergunningen die het voorwerp waren van een
procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), hetgeen in casu
geenszins het geval is.
Tot slot kan er nog worden op gewezen dat ook de door beklaagden gemaakte
vergelijking met het (voormalige) stedenbouwcontentieux (zie p. 26-29
synthesebesluiten eerste beklaagde) geenszins opgaat. Inzake stedenbouwkundige
vergunningen geldt (gold) immers dat het administratief beroep steeds schorsende
werking heeft (had), dit tot aan de (al dan niet stilzwijgende) beroepsbeslissing van de
deputatie (art. 4.7.21, §8 VCRO). Dit in tegenstelling tot het milieuvergunningsdecreet,
waar enkel de beroepen van de gouverneur, het college van burgemeester en
schepenen en de adviesinstanties een (in de tijd beperkte) schorsende werking hadden.
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De eerste beklaagde kon bijgevolg niet "terugvallen" op de haar in eerste
administratieve aanleg bij besluit van de deputatie van de provincieraad van WestVlaanderen van 28.01.2016 verleende milieuvergunning, die immers definitief en
onherroepelijk uit het rechtsverkeer is verdwenen. Evenmin heeft zij ooit een "subjectief
recht" of "wettelijk voordeel" gehad op de voorzetting van de exploitatie van de
activiteiten die het voorwerp uitmaken van een vernietigde milieuvergunning. Zij
exploiteerde derhalve tijdens de incriminatieperiode (minstens) de ingedeelde en
vergunningsplichtige activiteiten zoals opgenomen in de milieuvergunningsaanvraag
van 25.08.2015 zonder in het bezit te zijn van enige voorafgaandelijke
milieuvergunning.
Het materieel element van de aan eerste, tweede en derde beklaagde ten laste gelegde
misdrijf is derhalve bewezen.
111.7. De beklaagden houden voor dat het vernietigingsarrest van 24.05.2018 slechts
met een aangetekend schrijven van 05.06.2018 (ontvangen op 06.06.2018} aan hen
werd genotificeerd op de gekozen woonplaats en dat zij derhalve slechts sinds deze
datum ervan op de hoogte waren. Derhalve zouden zij dan ook slechts ten vroegste
vanaf deze datum strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens de
illegale exploitatie van de hinderlijke activiteiten die in deze milieuvergunning
opgenomen waren.
Zij kunnen hierin worden gevolgd. Alhoewel het, zoals door de rechtstreeks dagende
. _ _ partijen gepleit, niet kan wor.den_uitgesloten dat de beklaagden_via_andere _kanalen
(media, telefonische contactname met de griffie ... ) hiervan reeds eerder op de hoogte
waren gebracht, blijkt uit het door hen voorgelegde stuk 23 dat het arrest nr. 241.569
van 24.05.2018 hen slechts op 06.06.2018 officieel ter kennis werd gebracht. Derhalve
kunnen zij slechts ten vroegste vanaf deze datum strafrechtelijk aansprakelijk worden
gesteld wegens de exploitatie in strijd met hetgeen in dit arrest werd beslist.
111.8. Ondergeschikt, beroepen de beklaagden zich op de schulduitsluitingsgrond van
rechtsdwaling. Dit gezien zij van oordeel waren dat de "gewijzigde rechtsopvatting van
de Raad van State" nog geen definitief karakter had gelet op de cassatieberoepen die
werden ingesteld tegen een aantal arresten die het voorwerp hebben uitgemaakt van
deze rechtspraak. En tevens gelet op het feit dat de decreetgever inmiddels ook de
"Lazarusdoctrine" decretaal zou hebben verankerd.
Het Belgisch strafrecht is schuldstrafrecht Indien schuld ontbreekt kan er geen straf
zijn. Iemand kan maar worden gestraft als zijn of haar gedraging hem of haar kan
worden verweten. Dwaling veronderstelt een verkeerd begrip bij de dader omtrent de
strafbaarheid van zijn of haar gedraging. Hij heeft zich vergist wat betreft de
wederrechtelijkheid van het feit (rechtsdwaling) of met betrekking tot de feiten zelf
(feitelijke dwaling). De rechtsdwaling bestaat in een verkeerde voorstelling van of een
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misvatting over de toepasselijke rechtsregels. (F. VAN VOLSEM, De onoverwinnelijke
rechtsdwaling en de noodtoestand in het bijzonder met betrekking tot milieumisdrijven,
TMR 2012/1, p. 4-24, nrs. 17-18}
Cruciaal is dat de ingeroepen dwaling omtrent het recht onoverwinnelijk moet zijn. Een
eenvoudige dwaling, zonder de vaststelling dat die onoverwinnelijk was, kan geen
vrijspraak verantwoorden. De vraag naar de onoverwinnelijkheid moet volgens het Hof
van Cassatie worden beantwoord door na te gaan of de dader heeft gehandeld als
ieder redelijk en voorzichtig of bedachtzaam persoon in dezelfde omstandigheden van
tijd en plaats zou hebben gedaan. De dwaling moet een gevolg zijn van een oorzaak
vreemd aan de dader en dit hem niet kan worden toegerekend. Hij die zich beroept op
de dwaling mag geen fout hebben begaan.
De rechtbank is van oordeel dat de tweede en derde beklaagde, evenals de overige
verantwoordelijken van de eerste beklaagde, in voorliggend geval niet als een normaal
zorgvuldig en voorzichtig bedrijfsleider (gedelegeerd bestuurder) hebben gehandeld.
Geconfronteerd zijnde met een vernietigingsarrest van de Raad van State met
betrekking tot de aan hen verleende milieuvergunning, dienden zij immers bij de
bevoegde overheden (afdeling Milieu-Inspectie, politie, parket ... ) of minstens een
private erkende en in handhaving gespecialiseerde milieudeskundige navraag te doen
omtrent de mogelijkheden om alsnog deze hinderlijke activiteiten verder te blijven
exploiteren en desnoods, in afwachting van een sluitend en juridisch onderbouwd
antwoord door deze diensten, tijdelijk deze activiteiten stop te zetten. Dit hebben zij
---evenwel niet gedaan. -Zij hebben integendeel, zich baserende-op-oude,----ter--zake
onduidelijke en inmiddels reeds een zevental jaar achterhaalde, rechtspraak van de
Raad van State (de nieuwe, veelvuldige rechtspraak van de Raad van State is immers
op heden wel degelijk zonder enige twijfel definitief geworden - het gegeven dat recent
cassatieberoep zou zijn aangetekend tegen een gelijkaardig arrest doet hier geen
afbreuk aan) en een "doctrine" die in het verleden blijkbaar (al dan niet geregeld) door
zowel de afdeling Milieu-Inspectie als de juridische dienst LNE contra legem werd
toegepast (of minstens werd gedoogd), hun eigen economische belangen laten
primeren en op eigen risico beslist om dit niet te doen. Dat zij daarmee strafrechtelijke
vervolging riskeerden, hetzij door dagvaarding van het openbaar ministerie, hetzij door
middel van rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partijen, was hen voldoende
bekend. Zij kunnen zich trouwens evenmin beroepen op de beweerdelijke "decretale
verankering" van de "Lazarusdoctrine" door de decreetgever, gezien deze geenszins op
huidige casus van toepassing is (zie hierboven, randnummer 111.6.2.).
111.9.1. Een rechtspersoon is overeenkomstig artikel 5 Sw. strafrechtelijk
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit
de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. Wanneer die
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een
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geïdentificeerde natuurlijke persoon, kon (ten tijde van het plegen van de feiten) enkel
degene die de zwaarste jout heeft begaan worden veroordeeld. Cumulatie in de
vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de natuurlijke persoon was
evenwel niet mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de jout wetens en
willens had gepleegd.

111.9.2. De uitbating van het kwestieuze aardappelverwerkend bedrijf gebeurde voor
rekening van de eerste beklaagde
en houdt verband met de
verwezenlijking van het doel van de eerste beklaagde. Binnen de eerste beklaagde was
er onvoldoende aandacht voor het· nemen van noodzakelijke en doorgedreven
maatregelen om te verhinderen dat er hinderlijke activiteiten verder werden
geëxploiteerd zonder in het bezit te zijn van een voorafgaandelijke milieuvergunning.
Er is bijgevolg sprake van een eigen strafrechtelijke fout van de eerste beklaagde als
rechtspersoon. De tenlasteleggingen zijn haar toerekenbaar.

111.9.3. De tweede en derde beklaagde waren tijdens de incriminatieperiode
gedelegeerd bestuurder van de eerste beklaagde.
Zij waren, gelet op hun junctie, zonder enige twijfel op de hoogte van inhoud van het
arrest van de Raad van State van 24.05.2018 en van de daaropvolgende verdere
wederrechtelijke exploitatie van het bedrijf. Minstens moesten zij, · gelet op hun
specifieke junctie, hiervan op de hoogte zijn.
De tweede en derde beklaagde konden in concreto de beleidsbeslissingen nemen die
noodzakelijk waren om de illegale exploitatie een halt toe te roepen. Zij hadden de
bevoegdheid om de nodige beslissingen te nemen om de milieuwetgeving na te leven
en om desnoods de wederrechtelijke activiteiten stil te leggen. Dit hebben zij evenwel
nagelaten.
De tenlastelegging is hen derhalve allebei toerekenbaar.
Voor geen van deze beklaagden is het bestaan van verschonings- of
rechtvaardigingsgronden aannemelijk. De tenlasteleggingen zijn elk van deze
beklaagden dan ook verwijtbaar.
Aangezien de tweede en derde beklaagde bewust en buiten elke dwang hebben
gehandeld, dit is wetens en willens, is er dan ook geen grond tot decumulatle van de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen enerzijds de eerste en anderzijds de
tweede en derde beklaagde. De rechtbank dient derhalve niet te onderzoeken wie van
de beklaagden de zwaarste fout heeft begaan."
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Het hof neemt deze overwegingen van de eerste rechter over, behalve waar anders hierna.
gespecificeerd.

6.1 De beklaagden voeren voor het hof, in hoofdorde en in essentie, aan dat de

na
de vernietiging van haar milieuvergunning bij arrest nr. 241.569 van 24 mei 2018 van de
Raad van State het 'recht had om de exploitatie verder te zetten op grond van de
milieuvergunning die haar in eerste administratie aa nleg werd verleend op 28 j anuari 2016
door de deputatie West-Vlaanderen en dit in afwachting van een nieuwe beslissing van de
bevoegde minister in heroverweging na het vermelde vernietigingsarrest.
De beklaagden voeren als middel de zogenaamde Lazarus-doctrine aan en stellen dat de
beklaagde
een subjectief recht op exploitatie heeft dat zijn grondslag vindt in
artikel 24, §3, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet en artikel 39, §3, Vlarem I.
Het middel dat bestaat uit de aanvoering van de Lazarus-doctrine en het subject recht op
exploitatie wordt door de beklaagden in conclusies zeer omstandig beargumenteerd. Het hof ·
dient echter enkel te antwoorden op het. middel zelf en niet op alle (bijzonder omstandige)
argumenten die dit middel ondersteunen.
Het hof sluit zich aan bij de overwegingen hierover van de eerste rechter en maakt deze tot
de zijne. De nietigverklaring van een in administratief beroep genomen beslissing heeft
uiteraard niet tot gevolg dat de in eerste aanleg genomen vergunnlngsbeslissing terug
rechtskracht krijgt. Door de principiële devolutieve werking van het georganiseerd
bestuurlijUeroep (w..aar.d..aor:. in casu_de beslissingsbevoegdheid over_de_aarwraag.llarL het
bestuursniveau deputatie wordt overgedragen naar het bestuursniveau van de bevoegde
Vlaamse minister) komt de beroepsbeslissing immers in beginsel definitief en onherroepelijk
in de plaats van de beslissing in eerste aanleg, die als gevolg van het vernietigingsarrest uit
het rechtsverkeer is verdwenen. Van een schending van het lega liteitsbeginsel en van het
beginsel van de duidelijkheid van de wet (lex certa), Is dan ook geenszins sprake."
Of de rechtspraak van de Raad van State over de zogenaamde Lazarus-doctrine al dan niet
juist of onjuist Is en al dan niet "vaststaand" of "niet-vaststaand" (sic), heeft gelet op het
bovenstaand standpunt van het hof geen enkele relevantie voor de beoordeling in deze zaak
door het hof als strafrechter, zodat het hof de bijzonder uitvoerige en niet van herhaling
gespeende (admin istratiefrechtelijke) argumentatie van de beklaagden hierover niet verder
moet ontmoeten.
Zogenaamd "vaststaande" rechtspraak is niet duidelijk bepaald en Is niet relevant voor de
beoordeling van de enige telastlegging door het hof. De beslissing van een (administratieve
noch justitiële) rechter is geen algemeen bindende norm en mag dit ook niet zijn.

6.2 Artikel 24, §3, tweede lid, milieuvergunningdecreet bepaalde tot 23 januari 2017:
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"Het beroep bedoeld in artikel23 schorst de beslissing niet tenzij het wordt ingediend door de
gouverneur, het college van burgemeester en schepenen of de leidend ambtenaar van een
adviesverlenend overheidsorgaan of bij afwezigheid diens gemachtigde.
Wanneer het beroep wordt ingediend door de gouverneur, het college van burgemeester en
schepenen of de leidend ambtenaar van een adviesverlenend overheidsorgaan of bij
afwezigheid diens gemachtigde, wordt de beslissing, vanaf de bekendmaking van de
ontvankelijkheidverklaring van het beroep aan de exploitant, geschorst gedurende een
termijn van maximaal150 kalenderdagen.
Het beroep dat wordt ingesteld door de houder van een proefvergunning schorst de
beslissing, bedoeld in artikel18, § 1, voor zover deze een weigering inhoudt."

Artikel 23 milieuvergunningsdecreet omschreef, tot 23 februari 2017, de beroepsprocedure
tegen elke beslissing over vergunningsaanvragen, respectief bij de deputatie van de
provincieraad en bij de Vlaamse regering.
Deze bepaling beperkt de schorsende werking van bepaalde administratieve bèroepen in
bepaalde omstandigheden, doch slaat niet op de gevolgen van een vernietiging van een
beslissing die vergunning inhield. Hier vloeit geen decretale verankering van de Lazarusdoctrine uit voort, zoals de beklaagden voorhouden.
Het gegeven dat in het stedenbouwstrafrecht wel een uitdrukkelijke delictsomschrijving
----- -- bestaat-·in-geval van-veer'tzetting van een vergunningspllehtlge-handeling- die-geseh0r-st-·0f
vernietigd is door een rechtscollege en het milieuvergunningsdecreet, het Vlarem en het
Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid geen dergelijke strafbaarstelling bevatten, laat
niet toe te besluiten dat het voorzetten van de exploitatie na de vernietiging van een
vergunningsbeslissing die hierop betrekking heeft niet strafbaar zou zijn. Het feit dat de
situaties volgens de appellanten "compleet vergelijkbaar zijn" doet aan deze vaststelling
geen afbreuk. Hetzelfde geldt waar de appellanten voorhouden dat de decreet gever In de
nieuwe omgevingsvergunningprocedLire een nieuwe Lazarus-bepaling zou hebben
ingevoerd.
Ook de argumentatie van de beklaagden dat "het hoogste rechtscollege (het Hof van
Cassatie) de Lazarus-/eer uitdrukkefijk en herhaaldelijk heeft bevestigd in diens rechtspraak''
leidt niet tot de vaststelling dat de exploitatie van het vermelde vernietigingsarrest vergund
geschiedde en er geen sprake is van strafbaarheid. Ten overvloede wijst het hof erop dat wat
betreft de strafbaarstelling die slaat op exploiteren van een ingedeelde hinderlijke inrichting
zonder voorafgaande schriftelijke vergunning er geen dergelijke rechtspraak is.
7. Het hof stelt, zoals de eerste rechter, vast dat is aangetoond dat de
exploiteerde zonder vergunning.
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Terecht besliste de eerste rechter dat er pas vanaf 6 juni 2018 zekerheid is dat de
beklaagden kennis hadden van de vernietiging van de milieuvergunning, gezien het
vernietigingsarrest van 24 mei 2018 van de Raad van State pas met een aangetekende brief
van 5 juni 2018, ontvangen op 6 juni 2018, aan hen officieel ter kennis werd gebracht. Dat zij
mogelijk via andere kanalen (zoals de media of contacten met de griffie) al eerder kennis
hadden van het arrest en de vernietiging van de milieuvergunning is niet met zekerheid
aangetoond. Afgezien van de hierna besproken toerekening, kunnen de beklaagden aldus
pas vanaf 6 juni 2018 strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor de feiten van de enige
telastlegging.

8. Het door de rechter bu iten toepassing laten van een bestuurlijke beslissing op grond van
artikel 159 Grondwet kan niet gelijkgesteld worden met een vernietiging van een
bestuurlijke beslissing door de Raad van State, gezien het buiten toepassing laten geen
voorzien deel van de bestuurlijke keten is, wat een vern ietiging door, onder meer, de Raad
van State wel is.
De beslissing van 28 januari 2016 moet het hof derhalve niet als onwettig buiten toepassing
laten omdat het arrest van 24 mei 2018 tot gevolg heeft dat de beklaagde
sinds
24 mei 2018 niet langer beschikt over een milieuvergunning.
Het vernietigingsarrest van 24 mei 2018 van de Raad van State impliceert trouwens hoe dan
ook dat de verleende milieuvergunning onwettig was.

·· -- - - 9, - De --beklaagden -voeren, - In onder-gesehikte orde, aan dat indien- het- hof .!!.de
buitentoepassingverklaring van de milieuvergunning (van) 5 oktober 2018 zou bevelen" er
een "manifeste schending van het gelijkheidsbeginsel zou komen vast te staan" . Volgens de
beklaagden kan een toepassing van artikel 159 Grondwet door de gewone rechter immers
niet dezelfde waarborgen bieden aan een rechtsonderhorige als de procedure voor de
bestuursrechter, terwijl uit het EVRM/BUPO volgens hen dient afgeleid te worden dat er
voor elke rechtsinstantie een gelijkwaardige rechtsbescherming dient geboden te worden.
Volgens de beklaagden is artikel 159 Grondwet niet verenigbaar met het Unierecht, zodat de
rechter verplicht is om geen toepassing van deze bepaling te maken.
Gezien het hof de milieuvergunning van 5 oktober 2018 noch de milieuvergunning verleend
in eerste administratieve aanleg buiten toepassing laat, stelt deze omstandigheid zich niet
en moet het hof dit middel niet verder ontmoeten.
Volledigheidshalve en ten overvloede merkt het hof op dat, zoals hiervoor vermeld, het
buiten toepassing laten door de rechter van een bestuurlijke beslissing op grond van artikel
159 Grondwet een andere rechtstoestand is dan een vernietiging van een bestuurlijke
beslissing door de bevoegde administratieve rechter.
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Ten slotte merkt het hof ook op dat er geen rechtsgrond is om artikel 159 Grondwet buiten
toepassing te laten; ook het zogenaamde "Unierecht" vormt geen dergelijke rechtsgrond.
Gezien het hof artikel 159 Grondwet in deze zaak niet toepast, is er trouwens _geen enkele
aan leiding hiertoe.
10. De beklaagden voeren, in meer ondergeschikte
(rechts)dwaling als schulduitsluitingsgrond aan.

orde,

de

onoverwinnelijke

De beklaagden stellen dat zij niet dienden te weten dat de vergunning voor onbestaande
moest worden gehouden.
Tevens houden zij voor dat de "gewijzigde rechtsopvatting van de Raad van State" over de
Lazarus-doctrine nog geen definitief karakter had gelet op de cassatieberoepen die het
voorwerp hebben uitgemaakt van deze rechtspraak.
Verder verstrengelen de beklaagden de ingeroepen onoverwinnelijke rechtsdwaling als
schulduitsluitingsgrond met het legaliteitsbeginse l: de beklaagden wisten niet en moesten
niet weten dat de door hen aangenomen gedraging strafbaar was, aldus geformuleerd : "de

strafbaarstelling die het gevolg zou zijn van de inwilliging van de thans door de rechtstreeks
dagende partijen aangevoerde grieven, voldoet niet aan de vereiste dat ze moet
geformuleerd zijn in bewoordingen op grond waarvan (de beklaagde
'~ op het
ogenblik waarop zij de per hypothese strafrechtelijke gedraging aannam, kon uitmaken of
die gedraging al dan niet strafbaar was."
Het hof verwijst naar de hiervoor aa ngehaalde overwegingen van de eerste rechter met
betrekking tot de aangevoerde schu lduitsluitingsgrond en maakt deze overwegingen tot de
zij ne, met uitzondering van de (overigens overtollige) toevoeging over de definitief
geworden rechtspraak van de Raad van State. Gezien de rechters, ook de administratieve
rechters, geen recht spreken bij wijze van algemene regel zijn begrippen als onder meer
definitieve of vaststaande rechtspraak niet relevant voor de beoordeling.
Door de voor de Raad van State hangende vordering tot vernietiging van de
milieuvergunning wisten de beklaagden hoe dan ook dat de verleende vergunning precai r
was. Zij werden in de administratieve beroepsprocedure, onder meer voor de Raad van
State, bovendien bijgestaan door een juridisch raadsman die in de mogelijkheid was hen in
te lichten van de gevolgen van een eventuele vernietiging. Het argument van de beklaagde
dat een milieubureau onvoldoende onderlegd zou zijn geweest om hen In te lichten over de
gevolgen van een vernietiging, mist gelet op de bijstand van de beklaagden door een
advocaat feitelijke grondslag.
Va naf de kennisgeving op 6 juni 2018 van het vernietigingsarrest van de Raad van State
wisten de beklaagden, en behoorden zij te weten, dat er geen rechtsgeldige
milieuvergunning (c.q. thans omgevingsvergunni ng) voorhanden was en dat de exploitatie
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niet zonder rechtsgeldige milieuvergunning (c.q. omgevingsvergunning) mocht worden
voortgezet. Eventueel verkeerd advies over de gevolgen van het vernietigingsarrest voor de
exploitatie vanaf de kennisgeving van het arrest kunnen de beklaagden niet inroepen als
onverwinnelijke rechtsdwaling. De beklaagden hebben bewust een economisçhe keuze
gemaakt om de exploitatie zonder rechtsgeldige milleuvergunning voort te zetten.
De beklaagden hebben voornamelijk een economische afweging gemaakt en daarbij gekozen
voor het voortzetten van de exploitatie niettegenstaande de vernietigde milieuvergunning.
Het risico op strafvervolging en strafrechtelijke veroordeling maakte mee deel uit van deze
afweging. Het feit dat de beklaagden steunden. 'o p een "verwachtingspatroon" inzake de
erkenning van de Lazarus-doctrine door het Hof van Cassatie, is slechts een voorwendsel.
Het bevestigt bovendien dat er in hoofde van de beklaagden helemaal geen sprake was van
een onoverkomelijke rechtsdwaling. Integendeel, de beklaagden waren goed ingelicht over
het recht en de stand van de rechtspraak, doch kozen vanuit economisch oogpunt bewust
voor de voortzetting van de exploitatie, op basis van een doctrine die hun keuze louter
ondersteunde.
De vernietiging van de bewuste milieuvergunning (die werd verleend bij beslissing van 25 juli
2016 van de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw houdende uitspraak over
de beroepen tegen de beslissing van 28 januari 2016 van de deputatie van de provincie
West-Vlaanderen) bij arrest van 24 mei 2018 van de Raad van State had en heeft tot gevolg
dat deze milieuvergunning definitief en onherroepelijk uit het rechtsverkeer is verdwenen en
dat er voor de exploitat ie van de activiteiten die het voorwerp van deze milieuvergunning
- -uitmaakter:~ .geer:~ milieuver.gur:~ning meer voorhanden is.
. . . - -- . Uit de dossiergegevens volgt dat de ingedeelde hinderlijke activiteiten, die het voorwerp van
de vernietigde milieuvergunning uitmaken, na het vernietigingsarrest van 24 mei 2018
werden voortgezet. De beklaagden hebben dit ook nooit betwist en kozen hier bewust voor.
Uit de dossiergegevens volgt aldus dat de bewuste ingedeelde inrichting of activiteit van de
eerste klasse werd geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke vergunning, zodat de
materiële feiten van de enige telastlegging bewezen zijn .
Deze feiten kunnen toegerekend worden aan de beklaagde
. De uitbating van de
voormelde activiteit geschiedde voor rekening van de beklaagde
en houdt
verband met de verwezenlijking van haar doel. Binnen de beklaagde
was het een
bewuste keuze om na de vernietiging van de vergunning, sinds de kennisgeving van het
vernletigingsarrest, verder te exploiteren zonder milieuvergunning. Dit wijst tevens op
onvoldoende zorg en aandacht voor de milieuverplichtingen binnen deze rechtspersoon. Dit .
een eigen strafrechtelijke fout als recht spersoon uit.
maakt voor de beklaagde
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De feiten zijn ook toe te rekenen aan respectief de beklaagde
en de
beklaagde
zonder dat dit een louter objectieve toerekening op basis van hun
functie van gedelegeerd bestuurder van de rechtspersoon zou zijn.
Als gedelegeerd bestuurder hadden zij uiterlijk vanaf de officiële kennisgeving van het
vernietigingsarrest van 24 mei 2018 van de Raad van State kenn is van het gegeven dat de
milieuvergunning voor de uitbating niet meer bestond. De beklaagden kunnen niet
geloofwaardig aanvoeren dat zij deze kennis niet hadden, gezien de milieuvergunning slaat
op de essentie van de economische activiteit van de firma. Ongeacht de specifieke interne
taakverdeling die de beide gedelegeerd bestuurders hadden en hebben binnen de
rechtspersoon, valt de beslissing over het al of niet voortzetten van de exploitatie hoe dan
ook binnen hun respectieve beslissingsbevoegdheid en beslissingsmacht.
De beklaagden
en
werden niet "enkel en alleen (omwille van
hun mandaat) mee gedagvaard" en worden niet objectief aansprakelij k gesteld enkel
omwille van hun respectieve hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.
Als gedelegeerd bestuurders hadden de beklaagden
en
elk bij
uitstek de beslissingsbevoegdheid en beslissingsmacht om de (milieu- en thans
omgevings)vergunningsplichtige exploitatle stop te zetten bij kennisneming van het
vernietigingsarrest. Zij hebben nagelaten dit te doen, wat voor hen een strafrechtelijke fout
inhoudt. Uit niets volgt dat, voor zover hun bevoegdheid hiertoe op enige wijze beperkt zou
zijn geweest, zij de raad van bestuur hebben aangemaand de vergunningsplichtige
__ exgloitatie ~t9R te zetten gelet op de gevolgen van he.t vernietigingsarrest. .
. ... __
Dat de beklaagden
en
pas sinds 1 januari 2018 het mandaat
van gedelegeerd bestuurder uitoefenen doet aan deze vaststelling geen afbreuk, noch
vermindert het hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Het nemen van de beslissing om
na een vernietiging van de milieuvergunning de exploitatie die het voorwerp is van die
vergunning stop te zetten vergt geen bijzondere ervaring in de specifieke bedrijfssector,
zonder dewelke deze beklaagden die beslissing niet zouden kunnen nemen.
De beslissing over de stopzetting van de exploitatie na het vernietigingsarrest is ook geen
beslissing over een bepaald aspect van een beleid binnen de firma, doch behelst de essentie
van de exploitatie zelf, die zonder meer onder de verantwoordelijkheid van elk van de
gedelegeerd bestuurders valt.
Het moreel element van het te last gelegde misdrijf is (algemeen) opzet, zodat de door de
beklaagden voorgehouden goede trouw zonder relevantie is voor de beoordeling. Het hof
voegt hier nog aan toe dat er van goede trouw overigens geenszins sprake was, daar de
beklaagden
en
wel degelijk wetens en willens op een
wederrechte lijke wijze de exploitatie hebben voortgezet hoewel zij wisten dat de vergunning
was vernietigd.

r--PA GE

L

!i!e
~

01-000 0157803b-0029-0 037-01- 01-~

_j

Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2019/NT/21 - p. 30
· ~' "'··~·· •~A'I. ~-------------------------

Naast onoverwinnelijke rechtsdwaling, maken de beklaagden
en
evenmin het bestaan van andere verschonings- of rechtvaardigingsgronden
aannemelijk.
De feiten van de enige telastlegging zijn hen dus toerekenbaar en verwijtbaar.
11. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een
geiäentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste jout heeft begaan
worden veroordeeld. Indien de geiäentificeerde natuurlijke persoon de jout wetens en willens
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld."
Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek
door de volgende bepaling:
"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een
intrinslek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn
. belangen, of die, ioals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn
gepleegd.
Met rechtspersonen worden gelijkgesteld:
. __ 1~ tijdelijke hande/s.vennootschappen en stille handelsvennootschappen;
2° vennootschappen bedoeld in artikel2, § 4, .tweede lid, van het Wetboek van
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting;
3 ° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben
aangenomen.
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit."

Gezien de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit
arrest, doch wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30
juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud)
Strafwetboek toe.
Overeenkomstig artikelS, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde
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natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden
veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de
natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de
fout wetens en willens heeft gepleegd.
Gezien de bewezen feiten met opzet, dit is wetens en willens werden gepleegd, is er geen
grond voor toepassing van de decumul van de straf rechtelijke verantwoordelijkheid tussen
de rechtspersoon en de natuurlijke personen door wiens optreden de rechtspersoon
handelde.
12. De bewezen feiten van de enige telastlegging werden door elke beklaagde gepleegd met
eenheid van misdadig opzet, zodat het hof voor ze samen telkens een straf oplegt.
Zoals vermeld, is het voortzetten van de exploitatie na de kennisneming van het
vernietigingsarrest een bewuste economische keuze van de beklaagden geweest. De
beklaagden hebben de nadelen verbonden aan de voortzetting van de exploitatle afgewogen
tegen de eraan verbonden voordelen, namelijk een mogelijke strafrechtelijke veroordeling
en veroordeling tegenover economische winsten . Voor elke beklaagde is een geldboete dan
ook de meest passende straf om hen ertoe aan te zetten de milieureglementering voortaan
wel na te leven. De omvang van de geldboete moet voor elke beklaagde in verhouding staan
tot de voordelen die met de wederrechtelijke exploitatie, in zoverre qua misdrijfperiode
hoger bewezenverklaard, beoogd werden.
- · ·- E>e- hierna respectief- · aan elke beklaagde opgelegde · geldbeete zal - hen niet----seeiaal
declasseren of hun sociale reclassering op onevenredige wijze In het gedrang brengen, zodat
het hof niet ingaat op de ondergeschikte vraag van de beklaagden/natuurlijke personen tot
het gelasten van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. Bovendien is het hof
van oordeel dat de beklaagden slechts door de respectievelijke effectieve geldboeten zoals
hierna bepaald tot het besef kunnen worden gebracht van de ernst van de door hen
gepleegde misdrijven
In het voordeel van de beklaagde
en
houdt het hof rekening
met hun blanco strafregister, evenals met het feit dat het bewezen misdrijf vooral de
beklaagde
tot economisch voordeel heeft gestrekt.
De beklaagde
werd al eerder veroordeeld voor milieugerelateerde misdrijven
zowel wat betreft de milieuvergunningsreglementering als wat betreft de
afva lstoffenreglementering. De firma geeft aldus aan het niet al t e nauw te nemen met de
wettelijke milleuverplichtlngen.
De overwegingen hiervoor vormen overeenkomstig artikel 195, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering de rede':len waarom het hof de hierna bepaalde straf uitspreekt. Het hof
die kritiek vormen op de redenen die de
moet de argumenten van de beklaagde
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eerste rechter opgaf voor het waarom van de door hem bepaalde straf niet verder
ontmoeten.
13. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen
aan de zijde van het openbaar ministerie zoais hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar
veroorzaakt zijnde door de in hun hoofde bewezen verklaarde telastlegging, zoals hoger qua
misdrijfperiode beperkt.
Het hof veroordeelt elke beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf 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 200 euro, en dit
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten.
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 thans
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 artikel 43 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,
___ geverlfieerg,_b_etaald ~n ter_uggevorderd (85 27 december 2019, tweede_e_diJie_)._Qit_b_e_sluit_
trad in werking op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019).
Met toepassing van 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 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof elke beklaagde ook tot het betalen van
een bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.
14. Gelet op de devolutieve werking van de verklaringen van beroep en de
grievenformulieren is het hof ook gevat om zich uit te spreken over een mogelijke
veiligheidsmaatregel, die overeenkomstig het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
valt onder de strafrechtelijke handhaving en deel uitmaakt van de strafvordering. Dat de
eerste rechter de debatten over de burgerrechtelijke vordering heropende en dat ·de
burgerlijke partijen op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek een stopzetting van de
exploitatie gekoppeld aan een dwangsom vorderen, doet hieraan geen afbreuk.
Uit niets volgt dat er noodzaak is om bij wijze veiligheidsmaatregel, waarover partijen
werden gehoord, overeenkomstig artikel 16.6.5 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
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het verbod uit te spreken om de inrichtingen, die aan de oorsprong van het milieumisdrijf
liggen, te exploiteren. Enkel het feit dat de milleuvergunning voor de betrokken hinderlijke
activiteiten vernietigd werd door de bevoegde administratieve rechter, brengt niet
noodzakelijk mee dat een exploitatieverbod als veiligheidsmaatregel moet worden opgelegd,
als in deze stand van de. procedure niet ook een aanzienlijk risico voor mens of milieu is
aangetoond.
Bovendien tonen de beklaagden aan dat de
sinds 5 oktober 2018 over een
vergunning voor de exploitatie beschikt (Ministerieel besluit houdende uitspraak over de
beroepen aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie WestVlaanderen van 28 januari 2016 met nummer
houdende het verlenen van
een milieuvergunning aan de
voor
het exploiteren van een aardappelverwerkend bedrijf met biogasvalorisatie, gelegen op
. hetzelfde adres . De Raad van State is niet ingegaan op de
vordering tot schorsing van deze beslissing, vaststellende dat geen uiterst dringende
noodzakelijkheid werd aangetoond.
Verder werd voor de exploitatie op 26 maart 2019 een omgevingsvergunning verleend
waarin onder meer werd overwogen dat "de hinder en de effecten op mens en milieu en de

risico's voor de externe veiligheid (... ) mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een
aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt'' (stuk 37, bundel beklaagde
'·
15. Op bu rgerrechtelijk gebied heropende de eerste rechter de debatten en stelde de zaak
------- - voor- l:>ehandeliRg- in -voor-tzetting. Mij hield de beslissing over de-kosten van -de -bur-ger-lijke
partijen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen, aan.
De burgerlijke partijen stelden geen hoofdberoep in tegen deze beslissing. Evenmin stelden
zij incidenteel beroep in. Voor het hof vragen de burgerlijke partijen, in hoofdorde, het
beroepen vonnis te bevestigen.
De eerste rechter heeft zich niet uitgesproken over de ontvankelijkheid en gegrondheid van
de burgerrechtelijke vorderingen, noch over zijn "bevoegdheid" om van de burgerrechtelijke
vorderingen kennis te nemen. De eerste rechter overwoog en besliste om in te gaan op het
verzoek tot heroper:ting van de debatten dat de bu rgerlijke partijen met een e-mailbericht
van 23 oktober 2018 hebben geformuleerd.
De eerste rechter besliste terecht en op goede gronden, die het hof tot de zijne maakt, tot
heropening van de debatten op burgerrechtelijk gebied, zodat het hof de zaak op
burgerrechtelijk gebied, met inbegrip van de door de burgerlijke partijen gevorderde
stopzetting van de exploitatie op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek (anders dan de
noodzaak van een veiligheidsmaatregel waarover het hof hiervoor besliste), terugzendt naar
de eerste rechter.
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Dictum
Toegepaste wetsartikelen:
Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en va~ de hierna vermelde
artikelen:
- 211 en 211bls, Wetboek van Strafvordering,
- 65, eerste lid, 66, 100 Strafwetboek,
- 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 tegen het vonnis van 5 november 2018 ontvankelijk en er ten gronde
over beslissend met eenparige stemmen:
wijzigt het beroepen vonnis op strafgebied als volgt:
omschrijft de enige telastlegging als volgt:
· --

'~de-beklaagde

de beklaagde
de beklaagde
in de periode van 25 mei 2018 tot 7 juni 2018:

te

als dader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek, bij inbreuk op de artikelen 2, 5, 1 °, c), 6,
eerste lid en 388, §§ 1 en 3 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning (85 23 oktober 2014) en op artikel 5.2.1., §§ 1, 2, 3 en 6 van het
decreet van 5 apri/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (85 3 juni 1995},
strafbaar gesteld door de artikelen 16.1.1., eerste lid, 13° en 19° ter en 16.6.1., §1 Decreet
Algemene Bepalingen Milieubeleid, een ingedeelde Inrichting of activiteit van de eerste
klasse te hebben geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke vergunning." ;

spreekt de beklaagde
vrij voor de enige telastlegging wat betreft de periode
van 25 mei 2018 tot en met 5 juni 2018;
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verklaart de beklaagde
2018 en .7 juni 2018;

schuldig aan de enige telastlegging wat betreft 6 juni

veroordeelt de beklaagde
voor de zo bewezen telastlegging tot een
geldboete van 1.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 8.000 euro of een vervangende
gevangenisstraf van drie maanden;
tot betal ing van een bedrag van 25 euro,
veroordeelt de beklaagde
vermeerderd met 70 deciemen ·en zo gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de
financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan
de occasionele redders;
tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het
veroordeelt de beklaagde
Begratingsfonds voor de j uridische tweedelijnsbijstand;

spreekt de beklaagde
vrij voor de enige telastlegging wat betreft de periode van
25 mei 2018 tot en met 5 juni 2018;
verklaart de beklaagde
2018 en 7 juni 2018;

schuldig aan de enige telastlegging wat betreft 6 juni

voor de zo bewezen telastlegging_tot .e.en gel.dbo.ete
__ v.er:oo[deelt de beklaagde
va n 1.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 8.000 euro of een vervangende
gevangenisstraf van drie maanden;
veroordeelt de beklaagde
tot betaling van een bedrag van 25 euro,
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro t e betalen als bijdrage tot de
financlering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan
de occasionele redders;
veroordeelt de beklaagde
tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het
Begrotingstands voor de juridische tweedelijnsbijstand;

spreekt de beklaagde
vrij voor de enige telastlegging wat betreft de periode va n
25 mei 2018 tot en met 5 juni 2018;
verklaart de beklaagde
en 7 juni 2018;

r--PAGE

L

~
~

;chuldig aan de enige telastlegging wat betreft 6 juni 2018

01-0000157803b-0035-0037-D1-01-~

_j

Hof van beroep Gent -tiende kamer- 2019/NT/21 - p. 36
.

···'~'""""""·"""'* "<*._

_

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

veroordeelt de beklaagde
voor de zo bewezen telastlegging tot een geldboete van
20.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 160.000 euro;
veroordeelt de beklaagde
tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd
met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de financlering van
het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele
redders;
tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het
veroordeelt de beklaagde
Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand;
kosten
veroordeelt de beklaagden
en de
hoofdelijk tot
betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op
470,41 euro in eerste aanleg en 322,06 euro in beroep;
bevestigt het beroepen vonnis op burgerrechtelijk gebied en verzendt de zaak wat betreft
de burgerrechtelijke vorderingen van de voormelde burgerlijke partijen naar de eerste
rechter.
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Kosten eerste aanleg:
RD:

€ 470,41

Kosten beroep:
Afschrift vonnis:
Afschriften akten HB:
Opstelrecht HB beklaagden:
Dagv. beklaagden:
Dagv. BP'n:

€ 81,00
€ 15,00
€ 70,00
€ 78,34
€ 77,72
€ 322,06

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer,
samengesteld uit raadsheer
als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer
en plé!atsvervangend magistraat
en in openbare
rechtszitting van 14 februari 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter
in
aanwezigheid van
advocaat -generaal, met bijstand va n griffier
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