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te 

DE EERSTE, DE TWEEDE en DE DERDE 

als dader, mededader om het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te 
hebben verleend dat het misdrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften, 
bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden of het 
misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A. opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, de gebruiksbeperkingen, 
voorzorgsmaatregelen, veiligheidsmaatregelen en of bestemmingsbeperkingen zoals 
voorzien in de artikelen 69, 70, 72 en 73 van het Decreet van 27 oktober 2006 
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming niet te hebben nageleefd, het 
besluit van de burgemeester niet te hebben nageleefd, 
1. op 9 januari 2016 

opgelegd op 23 december 2015, namelijk de ondergrondse stookolietank niet 
definitief bulten gebruik te hebben gesteld 
(stukken 11-12 van ,; 

2. op 8 juni 2016 
opgelegd op 23 december 2015, namelijk geen bodemsanering te hebben laten 
voeren onder de leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige 
(stukken 11-12 van 

3. op 8 november 2016 
opgelegd op 8 augustus 
bodemsanering te hebben 
bodemsaneringsdeskundige 
(stuk 81 van 

2016, namelijk niet binnen de 3 maanden een 
laten voeren onder de leiding van een erkend 

J' 
1 

De feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1,§1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

B. opzettelijk de bestuurlijke maatregel opgelegd door de lokale toezichthouder niet te 
hebben uitgevoerd, 
1. op 18 december 2015 

opgelegd op 17 december 2015, geen bodemsanering te hebben laten uitvoeren 
onder de leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige 
(stuk 9 van 

2. op 9 juli 2016 
opgelegd op 8 juli 2016, niet onmiddellijk gestart te zijn met het verwijderen van 
het puur product dat zich manifesteert in de kelder van de woning 
(stukken 77- 78 van 

3. op 6 oktober 2016 
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opgelegd op 8 juli 2016, niet binnen de 90 dagen geen bodemsanering onder de 
leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige te hebben laten uitvoeren 
(stukken 77-78 van 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1§2,1° van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, 17e kamer, besliste 
bij vonnis van 11 maart 2019 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

Op tegenspraak t.a.v. de eerste beklaagde 

Verklaart de tenlasteleggingen Al, A2, A3, 81, 82 en 83 bewezen voor de eerste beklaagde. 

Veroordeelt de eerste beklaagde voor de gezamenlijk bewezen verklaarde tenlasteleggingen 
Al, A2, A3, 81, 82 en 83 tot een geldboete van 3.000 euro, zijnde een geldboete van 500 
euro verhoogd met 50 opdeciemen. 

Verplicht de eerste beklaagde een bedrag van 200,00 euro , zijnde een bedrag van 25,00 
euro verhoogd met 70 opdeciemen , te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van 
het Fonds tot financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders. 

Verwijst de eerste beklaagde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor 
beheerskosten in strafzaken van 53,58 euro en de som van 88,12 euro als gerechtskosten. 
Verwijst de eerste beklaagde tevens tot het betalen van een bedrag van 20,00 euro als 
bijdrage voor het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Op tegenspraak t.a.v. de tweede beklaagde 

Verklaart de tenlasteleggingen Al, A2, A3, 81, 82 en 83 bewezen voor de tweede beklaagde. 

Gelast de opschorting van de uitspraak van veroordeling voor de tweede beklaagde 
voor de duur van 3 jaar. 

Verwijst de tweede beklaagde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor 
beheerskosten in strafzaken van 53,58 euro. 
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Verwijst de tweede beklaagde tevens tot het betalen van de som van 20,00 euro als bijdrage 
voor het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Op tegenspraak t.a.v. de derde beklaagde 

Verklaart de tenlasteleggingen Al, A2, A3, 81, 82 en 83 bewezen voor de derde beklaagde. 
Gelast de opschorting van de uitspraak van veroordeling voor de derde beklaagde 

,1oor de duur van 3 jaar. 

Verwijst de derde beklaagde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor 
beheerskosten in strafzaken van 53,58 euro. 

Verwijst de derde beklaagde tevens tot het betalen van de som van 20,00 euro als bijdrage 
voor het begrotf ngsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Verklaart de vorderingen van de burgerlijke partijen 
ontvankelijk en als volgt gegrond. 

Veroordeelt de eerste beklaagde 
beklaagde en de derde beklaagde 
aan: 

en 

de tweede 
in solidum tot betaling 

van de som van 1 euro provisioneel te vermeerderen met de vergoedende rente 
vanaf 11 november 2015 aan de wettelijke rentevoet tot de datum van het vonnis en van dan 
af de gerechtelijke rente aan de wettelijke rentevoet tot de datum van de effectieve betaling; 

de som van 1 euro provisioneel te vermeerderen met de vergoedende rente 
vanaf 11 november 2015 aan de wettelijke rente tot de datum van het vonnis en van dan af 
de gerechtelijke rente aan de wettelijke rentevoet tot de datum van de effectieve betaling; 

Houdt de burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan . 

Houdt de beslissing over de rechtsplegingsvergoedlng aan. 

Verklaart de vrijwillige tussenkomst var ontvankelijk." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep Ingesteld op: 
2 april 2019 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op stro/gebied, 
zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier"; 
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9 april 2019 door de drie beklaagden tegen "de beschikkingen van het vonnis, zoals 
aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier". 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, op: 

2 april 2019 door het openbaar ministerie. 
- 9 april 2019 door de raadsman van de drie beklaagden. 

1.4 Op de rechtszitting van 24 januari 2020 (inleidingszitting} van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman van de beklaagden en na de partijen te hebben 
gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van 17 september 2020. 

De partijen verklaarden uitdrukkelijk dat eventueel laattijdig neergelegde conclusies in het 
beraad mogen gehouden worden. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 17 september 2020 in het Nederlands: 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 

- de beklaagden 
bijgestaan door meester 

- de beklaagde 
vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

en in hun middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te 

in haar middelen van verdediging, 
voor meester beiden 

- de burgerlijke partijen in hun middelen vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te voor meester advocaat met kantoor te 

- de vrijwillig tussenkomende partij in haar middelen vertegenwoordigd door meester 
voor meester beiden advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 11 maart 2019 
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. 
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2.2 In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de beslissing over de straf. 

In het door de advocaat van de beklaagden ingediende "grievenformulier hoger beroep", 
opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald welke grieven 
tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met betrekking tot de schuld, de 
straf en de burgerlijke rechtsvordering. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief het openbaar ministerie en van de drie beklaagden 
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. Het hof verwijst naar het overzicht van de feiten onder randnummer 1.3 van het 
beroepen vonnis, namelijk: 

"Op 12 november 2015 werden de verbalisanten op de hoogte gebracht van 
bodemverontreiniging. 
De eigenaar en de bewoners van de rijwoning gelegen in 

stelden vast dat in hun kelder mazout door de onverharde grond 
omhoog kwam. 
Deze verontreiniging veroorzaakte ernstige geurhinder in het hele huis. 

Door OVAM werd een erkend bodemsaneringsdeskundige aangesteld. 
Op 17 december 2015 kwamen de verbalisanten, met bijstand van de deskundige, tot 
de bevinding dat de vermoedelijke bron een oude, lekkende, ondergrondse 
stookolletank betreft die is ingegraven op een aanpalend perceel eigendom van 

gelegen aan de 
Op 17 december 2015 werd door de Lokale Toezichthouder Milieu van de Politiezone 

de bes/issina genomen om bestuurlijke maatregelen op te leggen aan 
zoals de definitieve verwijdering van de 

ondergrondse stooko//etank tegen uiterlijk 31 december 2015 en de uitvoering van een 
bodemsanering door een erkend bodemsanerings-deskundige en in overleg met OVAM 
binnen een termijn van 180 dagen te rekenen vanaf 17 december 2015. 

Op 23 december 2015 werd door de Burgemeester van de stad het besluit 
genomen dat de ondergrondse stookolietank diende 
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te verwijderen tegen uiterlijk 8 januari 2016 en de bodemsanering diende uit te voeren 
onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige en in overleg met OVAM 
binnen een termijn van 180 dagen, te rekenen vanaf 10 december 2015. 
Omdat geen gevolg had gegeven aan de bestuurlijke 
maatregel werd op 8 juli 2016 door de Lokaal Toezichthouder Milieu van de politiezone 

'ie beslissing genomen om aan 
bestuurlijke maatregelen op te leggen zoals de onmiddellijke start met de verwijdering 
van het puur product dat zich manifesteert in de kelder van de woning gelegen te 

en de uitvoering van de bodemsanering onder leiding 
van een erkend bodemsaneringsdeskundige en in overleg met OVAM binnen een 
termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf B juli 2016. 

Op 19 juli 2016 werd door de Burgemeester van de stad het besluit genomen 
dat ':ie bodemsanering dringend diende uit te voeren 
onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige en in overleg met OVAM. 

Per aangetekende brief van 8 augustus 2016 van de stad werd 
~rachtens een nieuw burgemeestersbesluit aangemaand om de 

bodemsanering binnen de 3 maanden uit te voeren." 

4. Op de rechtszitting van 17 september 2020 wees het openbaar ministerie er terecht op 
dat de datum van telastlegging 81 moet verbeterd worden naar 16 juni 2016 (in plaats van 
18 december 2015). 

De bevoegde lokaal toezichthouder heeft de beklaagden op 17 december 2015 immers de 
bestuurlijke maatregel opgelegd om binnen de 180 dagen de nodige maatregelen te nemen 
om te saneren. 

Door de opmerking van het openbaar ministerie werden de beklaagden van deze 
verbetering in kennis gesteld en hebben zij hier zo zij dit wensten tegenspraak over kunnen 
voeren. 

Het hof verbetert de datum van de telastlegging B1 naar 16 juni 2016. Deze verbetering laat 
de aanhangig gemaakte feiten onverlet en voegt hier geen feiten aan toe. Telkens hierna 
sprake Is van de telastlegging B1 betreft het deze telastlegging zoals hier verbeterd. 

5. De beklaagden voeren geresumeerd aan dat de stookolietank op 18 januari 2016 definitief 
buiten gebruik werd gesteld. Dit realiseren tegen 8 januari 2016 was volgens hen niet 
mogelijk door het bouwverlof van 21 december 2015 tot 4 januari 2016. 

Wat betreft de telastlegging 81 voeren de beklaagden aan dat hen geen enkele verplichting 
werd opgelegd tegen 18 december 2015, zodat deze telastlegging volgens hen geen 
voorwerp heeft. 
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Wat betreft de telastlegging 82 voeren de beklaagden aan wel degelijk onmiddellijk gestart 
te zijn om het slib te verwijderen uit de kelder van de burgerlijke partij 

De beklaagden voeren verder, in hoofdorde, de noodtoestand als rechtvaard igingsgrond 
aan. De zeer hoge saneringskosten zouden volgens de beklaagden geleid hebben tot de 
liquidatie van de vereniging. Bij de afweging van het naleven van de plicht tot saneren en het 
voortbestaan van de vereniging, hebben de beklaagden het "recht op leven van de 
rechtspersoon" laten prevaleren, stellen zij. 

Ondergeschikt voeren de beklaagden aan dat er In hun hoofde sprake was van morele 
dwang. Zij konden onmogelijk voldoen aan het opgelegde bevel en de uitvoering van de 
bestuurlijke maatregelen was voor hen onmogelijk. 

Nog meer ondergeschikt voeren de beklaagden aan dat er in hun hoofde sprake was van 
onoverwinnelijke dwaling. De beklaagden contacteerden hun verzekeringsmakelaar. De 
verzekeraar van de vereniging stelde experten aan die meedeelden dat zij niet als 
saneringsaansprakelijke moesten worden beschouwd. 

6. De telastlegging A (onderdelen 1, 2 en 3) slaat volgens haar omschrijving op de niet
naleving van de verplichtingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006. 

Artikel 69 Bodemdecreet biedt aan de OVAM de mogelijkheid veiligheidsmaatregelen op te 
leggen als zij van oordeel is dat de bodemverontreiniging een onmiddellijk gevaar vormt, 
zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van andere overheden om 
veiligheidsmaatregelen te treffen. 

Overeenkomstig artikel 70 Bodemdecreet kan de OVAM voorzorgsmaatregelen opleggen 
met het oog op het beschermen van de mens of het milieu tegen de risico's van 
bodemverontreiniging in afwachting van de uitvoering van bodemsaneringswerken. 

Overeenkomstig artikel 70 Bodemdecreet kan de OVAM gebruiksbeperkingen opleggen als 
de OVAM van oordeel is dat de bodemverontreiniging het gebruik van verontreinigde 
gronden beperkt of verhindert. 

In deze zaak is het niet de OVAM die veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen of 
gebruiksbeperkingen heeft opgelegd, maar de burgemeester, namelijk vei ligheids- en 
voorzorgsmaatregelen. De burgemeester is een andere overheid die bevoegd is 
vei ligheidsmaatregelen op te leggen. 

Bij besluit van 23 december 2015 legde de burgemeester van de stad 
verplichting op om de volgende maatregelen te nemen (stuk 11, kaft 111-3): 
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- de definitieve verwijdering van de ondergrondse stookolietank op basis van de richtlijnen 
van een door de vereniging aangestelde erkende bodemsaneringsdeskundige en in 
samenwerking met een erkend technicus, uit te voeren tegen uiterlijk 8 januari 2016; 
- het laten uitvoeren van de bodemsanering onder de leiding van een door de vereniging 
aangestelde erkende bodemsaneringsdeskundige en in overleg met de OVAM binnen een 
termijn van 180 dagen, te rekenen van 10 december 2015. 

Bij besluit van 19 juli 2016, meegedeeld op 8 augustus 2016, legde de burgemeester van de 
stad als maatregel op het laten uitvoeren van de bodemsanering onder de leiding 
van een door de vereniging aangestelde erkende bodemdeskundige en in overleg met de 
OVAM, binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van 8 juli 2016. 

Uit de dossiergegevens volgt dat aan de opgelegde maatregelen niet t ijdig gevolg werd 
verleend. Op 8 januari 2016 was er nog geen enkel initiatief genomen om de stookolletank 
te verwijderen. Pas op 18 januari 2016 werd gestart met de opzoeking en de blootlegging 
van de verborgen, ondergrondse tank. Dit werd beschreven in het proces-verbaal 

(stuk 6, kaft 111-3). 

Wat betreft de opgelegde verplichting om de stookolietank tegen 31 december 2015 te 
verwijderen blijkt uit de navolgende mailberichten van de toezichthouder dat de termijn 
werd verlengd tot 8 januari 2016, zodat deze termijn gelijk liep met deze in het 
burgemeestersbesluit van 17 december 2015. De niet-naleving van deze verplichting zoals 
gesteld in de bestuurlijke maatregelen van de toezichthouder, is niet vervolgd in de 
telastlegging B. 

Ook de bodemsanering werd niet binnen de gestelde termijnen uitgevoerd. 

7. De telastlegging B (onderdelen 1, 2 en 3) slaat op het niet-naleven van de bestuurlijke 
maatregelen die werden opgelegd bij beslissingen van respectief 17 december 2015 en 8 juli 
2016 van commissaris toezichthouder van de politiezone . De 
niet-naleving van dergelijke bestuurlijke maatregelen is strafbaar gesteld door artikel 16.6.1, 
§ 2, 1 ° Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. 

In de bestuurlijke maatregel van 17 december 2015 werd de vereniging de verplichting 
opgelegd de stookolietank uiterlijk tegen 31 december 2015 definitief te verwijderen (c.q. 
definitief buiten gebruik te stellen). Daarnaast werd de vereniging verplicht binnen een 
termijn van 180 dagen vanaf 17 december 2015 een bodemsanering te laten uitvoeren. 

De bestuurlijke maatregel van 8 juli 2016 verplichtte de vereniging tot het onmiddellijk 
starten met verwijderen van het puur product dat zich manifesteerde in de kelder van de 
woning te en het laten uitvoeren van de bodemsanering 
binnen een termijn van 90 dagen vanaf 8 juli 2016. 
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Deze opgelegde maatregelen werden niet tijdig uitgevoerd, zoals volgt uit de 
dossiergegevens. 

8. De beklaagden stellen ten onrechte dat een buitengebruikstelling binnen de gestelde 
termijn, namelijk uiterlijk op 8 januari 2016, niet haalbaar was. 

De beklaagden hebben immers getalmd om enig initiatief te nemen, niettegenstaande 
onverwijld handelen nodig was om de schade te beperken. Op 6 januari 2016 informeerde 
de toezichthouder bij de beklaagde naar de genomen initiatieven. De beklaagde 

verklaarde dat er nog geen enkel initiatief werd genomen om de 
stookolietank te verwijderen en dat er op 6 januari 2016 een afspraak was gepland met hun 
eigen brandverzekeraar, de verzekeraar van de schadelijder en een technisch deskundige 
(stuk 6 kaft 111-3). 

De beklaagden verschuilen zich dan ook ten onrechte achter het bouwverlof in de 
winterperiode 2015-2016 voor hun gebrek aan initiatief. 

Ook de omstandigheid dat de concrete verwijdering bouwtechnisch niet meer mogelijk was, 
ontsloeg de beklaagden er niet van om binnen de gestelde termijn de stookolietank 
definitief buiten gebruik te stellen, zodat de nog in de tank resterende olie niet verder 
(weg)lekte in de bodem. Het was ook mogelijk om dit op een korte termijn te realiseren, 
zoals blijkt uit de technische interventie die gebeurde op 18 januari 2016, waarbij de tank 
werd leeg gemaakt en de lekken in de tank te wijten aan corrosie werden ontdekt. 

9. De beklaagden maken het bestaan van een noodtoestand of een onweerstaanbare morele 
dwang niet enigszins aannemelijk. 

Ten onrechte voeren de beklaagden aan dat zij stonden voor de keuze van het recht op 
leven van de rechtspersoon, namelijk de beklaagde en het 
recht op eigendom van de omwonenden. Er wordt niet aannemelijk gemaakt waarom de 
beklaagden, al gesteld dat zij voor deze keuze stonden, de keuze voor de rechtspersoon 
mochten laten prevaleren. 

Bovendien is geenszins aannemelijk gemaakt dat het bestaan van de rechtspersoon in het 
gedrang zou komen door te voldoen aan de opgelegde bestuurlijke maatregelen. De 
beklaagden geven trouwens zelf aan dat de vereniging verzekerd was voor dit risico en 
schadegeval. Hoogstens was er dus sprake van het voorschieten van bepaalde kosten, die 
hoe dan ook op de eigen verzekeraar konden verhaald worden. 

Bovendien blijkt uit de dossiergegevens dat niet deze keuze hun gebrek aan handelen heeft 
bepaald. Op geen enkel ogenblik hebben de natuurlijke personen die optraden voor de 
vereniging er gewag van gemaakt dat het betalen van de kosten voor het nakomen van de 
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opgelegde maatregelen het voortbestaan van de vereniging in het gevaar zou brengen en 
dat om die reden de bestuurlijke maatregelen niet konden worden uitgevoerd. 

10. Evenmin maken de beklaagden het bestaan van onoverkomelijke dwaling enigszins 
aannemelijk. 

De telastleggingen slaan helemaal niet op de eventuele onwetendheid van de beklaagden 
over de aanwezigheid op de bewuste plaats van een oude ondergrondse stookolietank. De 
telastleggingen slaan op het niet-naleven van de opgelegde maatregelen eens de beklaagden 
er in kennis van waren dat die stookolietank bestond en dat deze oorzaak was van een 
schadegeval bij een omwonende en dat deze zorgde voor bodemverontreiniging. 

Dat de activiteiten van de vereniging zich niet rond de stookolietank situeren, is volstrekt 
zonder relevant ie voor de aansprakelijkheid voor schade toegebracht · door het onroerend 
goed van de vereniging. 

Al op 17 december 2015 werd de beklaagden duidelijk gemaakt dat na moeilijk speurwerk, 
met bijstand van een door de OVAM aangesteld bodemsaneringsdeskundige, tot de 
bevinding werd gekomen dat de vermoedelijke bron van de vastgestelde 
bodemverontreiniging een oude, lekkende ondergrondse stookolietank betrof, die is 
ingegraven op het perceel van de vereniging. 

De telastleggingen slaan op het niet-naleven van de opgelegde maatregelen en niet op het 
opnemen van de aansprakelijkheid voor het schadegeval op zich. Ook indien de vereniging 
niet aansprakelijk zou zijn voor de schade, was de naleving van de door de bevoegde 
overheid opgelegde maatregelen nog steeds verplicht en vormde de niet-naleving ervan 
mogelijk een misdrijf. 

De beklaagden mochten voor de naleving van de opgelegde maatregelen helemaal niet enig 
advies afwachten, laat staan de naleving ervan laten afhangen van de richting van enig 
advies. 

Het gegeven dat de verzekeraar van de vereniging een eigen expert aanstelde die de 
bronlocatie van de bewuste stookolietank van de vereniging uiteindelijk in twijfel trok, is 
zonder enige relevantie voor de beoordeling van de telastleggingen. Allerminst vormt dit een 
omstandigheid die het bestaan van onoverwinnelijke dwaling ook maar in het minst 
aannemelijk maakt. 

Van dwaling was er bovendien in de feiten helemaal geen sprake. Zoals ook blijkt uit de 
verklaring van de beklaagde voorzitter van de vereniging, hebben de 
beklaagden met volle kennis van alle adviezen in deze zaak, dus ook van het verslag van 

gehandeld. Niettemin werd er bewust en met kennis van zaken voor gekozen het advies 
van de expert van de eigen verzekeraar te volgen omdat die "ervan overtuigd was dat de 
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bodemverontreiniging en schade bij de buren niet het gevolg (was) van de problematiek met 
onze tank''. In het licht van onder meer de vaststellingen op 18 januari 2016, waarbij 
duidelijk de lekken in de stookolietank werden aangetoond, kan niet gesteld worden dat 
deze keuze een onoverwinnelijke dwaling betrof, doch eerder een bewust afwijzen van de 
eigen verantwoordelijkheid. 

11. De beklaagde 
toedoen van de beklaagde 

handelde als rechtspersoon door 
die voorzitter van de vereniging was en is. 

De beklaagde verklaarde dat de beslissingen binnen de vereniging In de 
regel genomen worden bij consensus en dat "wanneer er knooen moeten worden 
doorgehakt'' hij dat zou doen (stuk 106, kaft 1-1). De beklaagde was door de 
vereniging aangeduid als de dossierbeheerder. Hij verklaarde dat binnen de raad van 
bestuur kennis werd genomen van de opgelegde bestuurlijke maatregelen en dat zij zich in 
het dossier lieten leiden door het advies van de verzekeraar. Hij benadrukte dat de 
problematiek het gevolg is van een defect aan een oude tank. Volgens werd 
wel gevolg gegeven aan de opgelegde bestuurlijke maatregelen: de geviseerde stookolietank 
lieten zij ledigen en reinigen en de kelder bij de buren lieten zij leegpompen. Wat betreft de 
timing waren zij volgens hem afhankelijk van de initiatieven en het actieplan van de 
verzekeraar. 
De bewezen telastleggingen zijn de beklaagde toe te rekenen. Hij handelde 
bewust en met kennis van zaken en zonder dat rechtvaardiging of verschoning voor hem 
aannemelijk werden gemaakt. 

Binnen de vereniging zelf was er onvoldoende aandacht voor de naleving van de opgelegde 
verplichtingen, wat een eigen strafrechtelijke fout van de rechtspersoon is. 

12. Uit de dossiergegevens volgt dat de beklaagde zeer actief en nauwgezet 
het dossier opvolgde. was en is lid van de vereniging, doch maakte geen deel 
uit van de raad van bestuur. Terecht stelt de verdediging dat hij in het dossier optrad als 
contactpersoon van de vereniging doch dat hij geen concrete beslissingsbevoegdheid had. 
De contacten met de toezichthouder, de schadelijder en de verzekeraar verliepen weliswaar 
grotendeels vla de beklaagde en hij was aanwezig bij plaatsbezoeken met de 
toezichthouder, de aannemer en de schadelijder, doch de uiteindelijke beslissingen 
berustten bij de raad van bestuur en uiteindelijk de voorzitter 

De dossiergegevens tonen aan dat de beklaagde zich bewust was van de 
urgentie van het dossier en dat hij meermaals aandrong op spoedige beslissingen, onder 
meer bij de verzekeraar (stuk 3, kaft 1-1). 
De bewezen telastleggingen zijn de beklaagde niet toe te rekenen en het is 
niet aangetoond dat hem enige schuld treft. Aldus ontslaat het hof de beklaagde 

:onder kosten van rechtsvervolging van alle telastleggingen. 
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13. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout 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 verantwoorde/ijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezen/ijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 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 artikel 5, 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 
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. 
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Gezien de bewezen feiten met (algemeen) opzet, dit is wetens en willens werden gepleegd, 
is er geen grond voor toepassing van de decumul van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid tussen de rechtspersoon en de natuurlijke persoon, namelijk de 
beklaagde . door wiens optreden de rechtspersoon handelde. 

14. De beklaagden en pleegden de 
bewezen feiten elk met een zelfde misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, 
eerste lid, Strafwetboek voor elk van hen voor de bewezen misdrijven samen een straf 
toepast, namelijk de zwaarste. 

De vermelde beklaagden hebben de bestuurlijke maat regelen niet nauwgezet nageleefd 
doch integendeel ingevuld naar eigen goeddunken en voorgehouden mogelijkheden. Zo hun 
verantwoordelijkheid ontlopend, verloren zij daarbij de gevolgen van de 
bodemverontreiniging, niet in het minst voor hun buren, volledig uit het oog. Zij hadden 
enkel aandacht voor de belangen van de vereniging. Bovendien veroorzaakte dit belangrijke 
kosten voor de samenleving door de inzet van publieke middelen. 

Voor de rechtspersoon, de vereniging, is de hierna bepaalde geldboete noodzakelijk en 
passend om haar aan te zetten voortaan de reglementering na te leven en onverwij ld en 
volledig gevolg te geven aan maatregelen bevolen door een bevoegde overheid. Deze 
geldboete heeft niet de declassering van de vereniging tot gevolg, zodat het gelasten van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling niet passend is. 

De bewezen telastleggingen werden gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 januari 2017, 
zodat het hof de geldboete verhoogt met 50 deciemen. 

Voor de beklaagde valt het mogelijk declasserend effect van een 
veroordeling niet uit te sluiten, zodat het gelasten van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling een adequate en voldoende reactie is en hem voldoende zal aansporen 
voortaan wetsgetrouw te zijn. Hij heeft een blanco strafregister, zodat hij in de wettelijke 
voorwaarden is om te genieten van de gunst van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling (art. 3 Probatiewet). 

15. Het hof veroordeelt de 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. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
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correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagden 

en elk tot betaling van de vermelde vergoeding van 50 
euro. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds 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 Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelljnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

16.1 De burgerlijke partijen en de vorderen voor het hof 
bevestiging van het beroepen vonnis op burgerlijk gebied. Aldus vorderen zij voor het hof 
om de beklaagden 'solidiar', dit moet zijn hoofdelijk, te veroordelen tot betaling van een 
voorschot van 1 euro aan en een voorschot van 1 euro aan de 
telkens meer de vergoedende intresten vanaf 11 november 2015 en de kosten. Doordat de 
burgerlijke partijen een rechtsplegingsvergoeding vorderen van 1.440 euro in eerste aanleg 
en in beroep, stellen zij ook overeenkomstig artikel 203, § 4, Wetboek van Strafvordering 
impliciet incidenteel beroep in. Dit incidenteel beroep is ontvankelij k. 

De beklaagden en zijn overeenkomstig 
artikel 1382 Burgerlijk Wetboek gehouden de schade als gevolg van de voor hen bewezen 
misdrijven te vergoeden. 

De burgerlijke partijen voeren terecht aan dat door de bewezen misdrijven onder meer de 
hinder door de pollutie, namelijk een sterke mazouthinder, behouden is gebleven. De 
burgerlijke partijen leden daardoor een zekere schade die te vergoeden is. 

Dat de handelszaak zou verhuisd zijn of dat de burgerlijke partij )p een andere 
plaats in de bevolkingsregisters zou zijn ingeschreven, doet geen afbreuk aan het bestaan 
van schade als gevolg van de bewezen misdrijven. 

Het bestaan van enige fout in hoofde van de burgerlijke partijen Is niet aangetoond. Evenmin 
is aangetoond dat de burgerlijke partijen als schadelijders niet voldeden aan de 
schadebeperkingsplicht. 
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De discussie over de (verminderde) verkoopbaarheid is zonder relevantie voor de 
vaststelling van het bestaan van een zekere schade, die tot de volledige sanering niet 
definitief te begroten is. 

16.2 Krachtens artikel 162bis, samen gelezen met artikel 211 Wetboek van Strafvordering 
veroordeelt ieder veroordelend arrest uitgesproken tegen de beklaagden, deze beklaagden 
tot het betalen aan de burgerlijke partij(en) van de rechtsplegingsvergoeding bepaald in 
artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. Deze rechtsplegingsvergoeding is verschuldigd per 
aanleg. De strafrechter moet de rechtsplegingsvergoeding begroten. Deze begroting heeft 
het bedrag van de vordering als maatstaf en wordt bepaald door artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding 
in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Ongeacht de omstandigheid dat een voorschot wordt toegekend, vormt deze beslissing een 
eindbeslissing wat betreft de burgerrechtelijke vordering van de burgerlijke partijen. Dit 
staat er nochtans niet aan in de weg dat de burgerlijke partijen zich overeenkomstig artikel 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering nog tot de strafrechter kunnen wenden, 
onverminderd het recht om de zaak, conform de artikelen l034bis tot l034sexies van het 
Gerechtelijk Wetboek, bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken. Het hof kan uitspraak 
doen over de kosten van de burgerlijke partijen, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding. In tegenstelling tot wat de burgerlijke partijen met het 
gevorderde bedrag aan rechtsplegingsvergoeding aangeven, betreft hun vordering niet een 
niet in geld waardeerbare vordering, doch wel een vordering van 1 euro, waarvoor het 
basisbedrag aan rechtsplegingsvergoeding volgens het Tarief Rechtsplegingsvergoeding 180 
euro bedraagt. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 
bepalingen vermeld in de bewezen telastleggingen, en van de artikelen: 
- 211 en 212, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 
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bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis als volgt: 

op strafgebied: 

verbetert de datum van de telastlegging B1 naar 16 juni 2016; 

ontslaat de beklaagde zonder kosten van rechtsvervolging voor de 
telastleggingen Al, A2, A3, 81, 82 en 83; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen 
telastleggingen Al, A2, A3, B1, B2 en B3 tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met 50 
deciemen tot 3.000 euro; 

gelast voor de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, A3, B1, 
B2 en B3 voor een termijn van drie jaar de gewone opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling; 

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 financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden en elk 
tot betaling van een bedrag van 50 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van 
de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot 
betaling van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijsta nd; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk 
tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 
88,12 euro in eerste aanleg en 237,51 euro in beroep, deze kosten ondeelbaar veroorzaakt 
zijnde door de voor hen bewezen misdrijven; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaagden 
tot betaling aan de burgerlijke partij 
voorschot van 1 euro aan de burgerlijke 

en hoofdelijk 
van een voorschot van 1 euro en een 

partij vermeerderd met de 
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vergoedende intresten vanaf 8 januari 2016 tot de dag van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de wettelijke intrestvoet en tot 
betaling van de kosten van deze burgerlijke partij, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding begroot op 180 euro in eerste aanleg en 180 euro in beroep, 
telkens voor elke burgerlijke partij. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 
Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. le bekl. (niet bet.) : 
Dagv. 2e bekl. : 

Dagv. 3e B: 
Dagv. le BP: 
Dagv; 2e BP: 

Dagv. VTP: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 88,12 

€ 39,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ / 

€ 27,99 
€ 27,99 
€ 27,99 
€ 26,26 
€ 25,69 

€ 215,92 
€ 21,59 

€ 237,51 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samP.ngP.c:tP.lrl 11it raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en en in openbare rechtszitting van 23 oktober 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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