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2021/PGG/1447 - 2021/VJll/820 

Not.nr. GE.64.Hl.000236/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

tegen 

1. nr. 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- burgerlijke partij -

op 

(ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

(RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek 

"A 

schending algemene, sectorale of bijzondere exploitatie- en vergunningsvoorwaarden 
buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
of voorzichtigheid, als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de algemene, 
sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, namelijk 

Artikel 5.19.1.4. §3 Vlarem Il: 

Met uitsluiting van alle algemene emissiegrenswaarden, vermeld in hoofdstuk 4.4, zijn · de 
volgende emissiegrenswaarden, die betrekking hebben op een referentiezuurstofgehalte van 
18%, van toepassing op de geloosde afgassen van direct verwarmde spaan- en 058-drogers: 

parameter emisslegrenswaarde (mg/Nm', tenzij anders is vermeld) 

~SMW 5 tot 20MW 20tot 50MW 250MW 

totaal stof 110 35 22 15 

NO"' uitgedrukt als NO, 240 240 240 150 

co (1) 75 60 60 30 

roe 400 400 400 400 

dioxinen en furanen (ng TEQ/Nm3) (2) 0,15 0,07 0,07 0,07 
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formaldehyde 50 50 50 50 

gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt 
15 

als HCI 
15 15 3 

gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt 
0 60 als HF , 0,60 0,60 0,30 

501 90 90 90 15 

zware metalen 

Som (3) 0,45 0,45 0,4S 0,15 

Hg 0,03 0,03 0,03 0,01 

Cd+ Tl 0,03 0,03 0,03 0,01 

(1) uurgemiddelde na verbranding 
(2) gemiddelden, bepaald over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en maximaal acht uur. De emissiegrenswaarde heeft 
betrekking op de totale concentratie van dioxinen en furanen, berekend aan de hand van het begrip 'toxische equivalentie'. 
(3) som= Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V, Mn 

Bij toepassing van vaste of vloeibare brandstoffen in direct verwarmde spaan- en 0S8-
drogers mag het massagehalte aan zwavel 1%, bij vaste brandstoffen ten opzichte van een 
onderste stookwaarde van 29,3 Ml/kg, niet overschrijden of de afgassen worden 
gelijkwaardig gereinigd. 

De normen voor HCI, HF en de zware metalen (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Sn + Ni + V + Mn, 
Hg en Cd + Tl) zijn alleen van toepassing als niet-verontreinigd behandeld houtafval wordt 
gestookt of als brandstof wordt meegestookt. 

meer bepaald 

1. 
overeenkomstig een meting op 18,-05/2017 de emissiegrenswaarde voor de parameters 
dioxines te hebben overschreden met een waarde van 0,546 waar slechts 0,2 is toegestaan, 
en de emissiegrenswaarde voor de parameters zware metalen te hebben overschreden met 
een waarde van 11,40 waar slechts 1,5 is toegestaan; 

op 18,-05/2017 (Zie stukken 3-13, 93, 150, 206-211, 212-224, 230, 231-233) 

2. 
overeenkomstig een meting op 19,-03/2018 de emissiegrenswaarde voor de parameters 
dioxines na zuivering te hebben overschreden met een waarde van 0,306 waar slechts 0,2 is 
toegestaan, en de emissiegrenswaarde voor de parameters zware metalen te hebben 
overschreden met een waarde van 10,42 waar slechts 1,5 is toegestaan. Bovendien bleek dat 
voor de bepalingen van het analyseresultaat voor de parameters zware metalen Hg en Cd+ Tl 
verkeerdelijk werd gerekend met 17% zuurstofgehalte in plaats van de verplichte 11%. 

op 19,-03/2018 (Zie stukken 3-13, 93, 150, 206-211, 212-224, 230, 231-233) 

3. 
overeenkomstig een meting op 03,-05/2018 de emissiegrenswaarde voor de parameters zware 
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metalen te hebben overschreden met een waarde van 1,88 waar slechts 1,5 is toegestaan; 

op 03;05/2018 (Zie stukken 3-13, 93, 150, 206-211, 212-224, 230, 231-233} 

(art. 5.4.9. § 1 en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid) 

8 

schend;ng algemene, sectorale of bijzondere exploitatie- en vergunningsvoorwaarden 
buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
of voorzichtigheid, als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de algemene, 
sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, namelijk 

Artikel 5.19.1.4. §7 Vlarem Il: 

Voor de afgassen die afkomstig zijn van direct verwarmde spaan-, 058- en 
houtvezelplaatdrogers, indirect verwarmde spaan-, 058- en houtvezelplaatdrogers en 
hybride verwarmde spaan-, 058- en houtvezelplaatdrogers, gelden de volgende 
meetfrequenties: 

stof CO 
dioxinen 
enfuranen 

formaldehyde 

meetfrequentfes voor direct verwarmde spaan·, 0S8- en hautvezelplaatdrogers 

<SOMW 
3-mdl 3-mdl jaarlijks 6-mdl 6-mdl 

• onbehandeld hout en 
onbehandeld houtafval 
• niet-verontreinigd behandeld 

3-mdl 3-mdl jaarlijks 6-mdl 6-mdl 
houtafval 

~SOMW 

• onbehandeld hout en 3-mdl 3-mdl 6-mdl 3-mdl 3-mdl 
onbehandeld houtafval 
- niet-verontreinigd behandeld 
houtafval 3-mdl 3-mdl 6-mdl 3-mdl 3-mdl 

NOx HCI 

3-mdl 

HF 

zware 
metalen: 
som (1) 
Hg 

Cd+TI 

3-mdl 6-mdl 6-mdl 6-mdl 

continu 

continu 3-mdl 3-mdl 6-mdl 

meetfrequenties voor indirect verwarmde spaan-, 058- en houtvezelplaatdrogers en hybride verwarmde spaan-, 0S8- en houtveze/p/oatdrogers 

6-mdl · 6-mdl 6-mdl 

(1) som= Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V, Mn 

meer bepaald de wettelijke meetfrequentie niet te hebben nageleefd voor alle parameters 
waarvoor een 6-maandelijkse of jaarlijkse meetfrequentie telt, en meer bepaald voor de 
af gassen die afkomstig zijn van direct gestookte spaandrogers. 

(art. 5.4.9. § 1 en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid) 
te in de periode van 1 maart 2017 tot en met 9 november 2018 (Zie stukken 3-
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13, 93, 150, 206-211, 212-224, 230, 231-233) 

C 

verzet tegen inspectie 
opzettelijk de toezichtrechten, bedoeld in artikel 16.3.10., 1° tot en met 5°, van het Decreet 
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, te hebben geschonden, 

namelijk door op 05;07/2017 aan de Afdeling Handhaving een meetrapport (versie 4) te 
hebben overgemaakt, waarin de meetresultaten werden gewijzigd. Zo werden de parameters 
dioxines aangepast van overschrijding 0,546 naar conforme waarde 0,182, en parameters 
zware metalen aangepast van overschrijding 4,56 naar conforme waarde 1,30. 

(art. 16.3.10., 1 °toten met 5°, en 16.6.1. § 2, 2° Decreet 05 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid) 

op 5 iuli 2017(Zie stukken 3-13, 93, 150, 206-211, 212-224, 230, 231-233) 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van 
veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om 
de inrichtingen die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende 
de termijnen door de rechter te bepalen, onder verbeurte van een dwangsom van € 500, 00 
per dag bij overtreding van dit verbod." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30DI, besliste 
bij vonnis van 14 april 2021 op tegenspraak als volgt : 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen A.1, 
A.2, A.3, B en C samen tot een geldboete van 280.000 euro, zijnde 35.000 euro vermeerderd 
met 70 opdeciemen. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 
25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 
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Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
50 euro. 

KOSTEN 

Veroordeelt 
op 30,04 euro. 

tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot 

EXPLOITATIEVERBOD VEIL/GHEIDSMAA TREGEL 

Legt het verbod op om de verbrandingsinstallatie te gebruiken zolang zij 
niet over een omgevingsvergunning voor de plaatsing en exploitatie van een 
luchtwasinstallatie beschikt, en de rookgassen ook effectief gezuiverd worden, en er geen 
illegale emissies meer plaatsvinden. 

Veroordeelt tot het betalen aan het openbaar ministerie van een 
dwangsom van 5.000 euro per dag dat dit verbod wordt overtreden. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij toelaatbaar en gegrond. 

Veroordeelt Jm te betalen aan de burgerlijke partij het bedrag van 1 
euro, te vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de wettelijke intrestvoet vanaf 1 
maart 2017 tot vandaag en met de gerechtelijke intrest op de hoofdsom en de vergoedende 
in trest vanaf vandaag tot de dag van volledige betaling, en de kosten. 

Houdt ambtshalve de overige burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
12 mei 2021 door de beklaagde; 
20 mei 2021 door het openbaar ministerie. 

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

12 mei 2021 door de raadsman van de beklaagde; 
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20 mei 2021 door het openbaar ministerie. 

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

De conclusies zijn tijdig. 

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

- de beklaagde in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

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

- de burgerlijke partij in zijn middelen in persoon. 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 14 april 2021 werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. De grievenformul ieren werden eveneens t ijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier nauwkeurige grieven 
inzake de beslissing over de procedure, de schuld, de straf, de burgerlijke rechtsvordering en 
de veroordel ingen tot de kosten, bijdragen en vaste vergoeding. 

Het openbaar ministerie bepaalde in het grievenformulier de beslissing over de straf als 
nauwkeurige grief. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar ministerie zijn 

ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

De devolutieve werking van de beroepen en grieven geeft het hof volle saisine over de zaak. 

3.1 In het grievenformulier voerde de beklaagde onder de grief inzake de procedure aan dat 
in het beroepen vonnis niet geantwoord werd op alle argumenten die zij opwierp, zodat 
artikel 149 Grondwet zou zijn geschonden. 

De rechter moet antwoorden op door een partij aangevoerde middelen, doch niet op alle 
aangevoerde argumenten ter ondersteuning van een middel. De beklaagde duidt niet aan op 
welke middelen de eerste rechter niet zou hebben geantwoord. Bovendien wordt de zaak nu 
door het hof behandeld. Het hof heeft gezien de devolutieve werking van de verklaringen 
van beroep en de grieven volle sa isine over de zaak en behandelt de zaak aldus opnieuw. 
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3.2 De beklaagde voerde in de grief over de procedure verder aan dat een verzoekschrift tot 
heropening van de debatten door de eerste rechter niet zou zijn beoordeeld. Dit blijft echter 
zonder gevolgen voor de behandel ing door het hof. 

4. Het hof verwijst naar het correcte feitenoverzicht in het beroepen vonnis, luidend als 
volgt : 

"3. is een bedrijf te dat houtpellets, houtbriketten, 
houtspaanders en kattenbakvulling produceert op basis van zaagsel, spaanders, en 
schavelingen. Het bedrijf gebruikt daarvoor een droogoven en beschikt over een 
milieuvergunning. 

4. Op 28 maart 2017 stelde de omgevingsinspectie een proces-verbaal op wegens het 
niet naleven van de emissiegrenswaarden van dioxines, furanen en zware metalen voor 
direct gestookte spaandrogers. De beklaagde werd aangemaand om alle nodige 
maatregelen te nemen en om tegen 1 juli 2017 een nieuwe emissiemeting te doen 
uitvoeren en de resultaten daarvan over te leggen. 

Op 18 mei 2017 werd in opdracht van de beklaagde door het milieuadviesbureau 
een meting uitgevoerd van de emissiewaarden met betrekking tot de 

parameters dioxinen, furanen en zware metalen. 

Het rapport met de meetresultaten werd op 5 juli 2017 aan de Afdeling Handhaving 
bezorgd. Daaruit blijkt dat de emissiegrenswaarden voor dioxinen, furanen en zware 
metalen niet werden overschreden. 
De omgevingsinspectie stelde echter vast dat er bij de bepaling van de 
analyseresultaten een verkeerd zuurstofgehalte werd gebruikt {17% in plaats van 11%). 
De beklaagde werd op 7 december 2017 aangemaand een correcte omrekening te 
laten uitvoeren. 

Op 12 januari 2018 liet de beklaagde weten dat de omrekening met een correct 
zuurstofgehalte zou leiden tot een overschrijding van de normen en stelde een nieuwe 
meting voor maar liet na om de berekening met het correcte zuurstofgehalte te 
bezorgen. 

Tussen februari en mei 2018 liet de beklaagde een pilootinstallatie plaatsen. Een deel 
van de door de schoorsteen geëmitteerde lucht werd afgeleid en door de 
proefopstelling van een luchtwasser gestuurd met de bedoeling om dioxinen, furanen 
en zware metalen te verwijderen. 

Op de uitgang van deze proefopstelling werden vervolgens metingen uitgevoerd op 19 
maart 2018 en 3 mei 2018. Uit deze metingen blijkt een overschrijding van de 
emissiegrenswaarden voor de parameters dioxines, furanen en zware metalen. 
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De parameters dioxinen en furanen werden niet gemeten op 19 maart 2018. 

De emissiemetingen van 19 maart 2018 en 3 mei 2018 op de houtdrooginstallatie 
waren dus gebaseerd op de concentraties in de geëmitteerde lucht van de 
pilootinstallatie, dus na zuivering. 

Het bedrijf legde echter geen representatieve metingen ter bepaling van concentraties 
in de gassen die afkomstig zijn van de direct gestookte spaandrogers over. 

Bij de studie van het dossier stelde de omgevingsinspectie vast dat er 
tegenstrijdigheden waren en maande de beklaagde aan om het originele rapport over 
te leggen van de metingen van 18 mei 2017. 

Op 20 november 2018 wordt het originele rapport overgemaakt. Daaruit blijkt dat de 
beklaagde op 5 juli 2017 een rapport aan de Afdeling Handhaving overlegde waarin de 
meetresultaten werden gewijzigd. Zo werden de parameters dioxines aangepast van 
een overschrijding van 0,546 naar een conforme waarde van 0,182, en werd voor de 
parameter zware metalen de overschrijding van 4,56 gewijzigd naar een conforme 
waarde van 1,30. 
Bovendien was de overschrijding nog veel groter wanneer op de berekening het juiste 
zuurstofgehalte werd toegepast. Voor zware metalen kwam dat op 11,4 mg/Nm 3

• De 
overschrijding kwam vooral door de grote concentraties lood in de luchtemissies. 

5. Op 6 februari 2019 wordt door de afdeling Handhaving een bestuurlijke maatregel 
opgelegd waarbij de onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de 
houtverbrandingsinstallatie werd bevolen (st. 216}. 

6. Op 5 maart 2019 verklaarde 

'Ik ben, samen met mijn echtgenoot zaakvoerder van het bedrijf 
Ik overhandig u hierbij een verweerschrift, opgesteld door mijn raadsman. 
Ik kan u verder vermelden dat wij vanuit het bedrijf steeds open gecommuniceerd 
hebben naar de Milieu-inspectie toe, en steeds ter goeder trouw gehandeld hebben.'. 

Dat verweerschrift betrof het verweerschrift tegen het voornemen tot oplegging van 
een bestuurlijke maatregel door de omgevingsinspectie. 

7. Bij M.B. van 23 mei 2019 werd het beroep van de beklaagde tegen de bestuurlijke 
maatregel ongegrond verklaard (st. 252). 

8. Een bedrijfsbrand vernielde op 5 april 2019 een deel van de gebouwen en 
installaties. 
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Het college van burgemeester en schepenen van gaf op 15 december 2020 een 
ongunstig advies over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de heropbouw. 

Het bedrijf situeert zich volgens het gewestplan 'n agrarisch gebied. Het 
ligt ook nabij een habitatrichtlijngebied. In het advies staat ook dat uit een passende 
beoordeling blijkt dat er een bijdrage van het bedrijf op dit gebied wat betreft zowel 
verzuring als vermesting zal zijn maar dat dit minder dan 5% zou zijn van de kritische 
depositiewaarde. Het Agentschap Natuur en Bos gaf een gunstig advies. 

De provinciale deskundige milieu en ruimte gaf op 14 januari 2021 eveneens een 
ongunstig advies gelet op de zonevreemdheid. 

Ter terechtzitting heeft de verdediging bevestigd dat de aanvraag wordt ingetrokken 
en dat er gezocht wordt naar een andere locatie. 

9. Op 4 december 2020 werd door de omgevingsinspectie een nieuw proces-verbaal 
opgesteld wegens het niet naleven van de bestuurlijke maatregel van 6 februari 2019." 

5. In de aanhangig makende dagvaarding zijn in de telastleggingen A en B de respectieve 
lijsten met parameters opgenomen die van toepassing waren sinds 24 november 2019, wat 
is na de te last gelegde fe iten. 

De telastleggingen A en B moeten dan ook zo gelezen worden alsof de respectieve lijsten 
(van art. 5.19.1.4, § 3 en§ 7, Vlarem Il) die van toepassing waren tussen 23 februari 2017 en 
24 november 2019, zijnde de periode waarin de telastleggingen zich situeren, er zijn in 
opgenomen. 

Het hof verbetert de telastleggingen A en B dan ook in die zin . 

Deze verbetering laat de feiten van de vermelde telastleggingen onverlet en voegt daar geen 
feiten aan toe. De partijen kregen hiervan kennis op de rechtszitting van 20 oktober 2022 
door middel van de vordering van het openbaar ministerie. Telkens het hierna gaat over de 
telastleggingen A en B betreft het deze zoals hier verbeterd. 

6. De telastlegging A slaat op het niet-naleven van de algemene, sectorale of bijzondere 
milieuvoorwaarden, meer bepaald door het overschrijden van emissiegrenswaarden. 

Bevoegde toezichthouders stelden vast dat de emissiegrenswaarden zoals vermeld in de 
onderdelen 1, 2 en 3 van de telastlegging A werden overschreden (stukken 3-13, 
onderkaft 1). 
Op 18 mei 2017 was er een overschrijding van de emissiegrenswaarde voor de parameters 
dioxines met een waarde van 0,546, waar slechts 0,2 is toegestaan. 
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Op 19 maart 2018 was er een overschrijding van de emissiegrenswaarde voor de parameters 
dioxines met 0,306, waar slechts 0,2 is toegestaan. 
Op 3 mei 2018 werd de emissiegrenswaarde voor de parameters zware metalen 
overschreden met een waarde van 1,88, waar slechts 1,5 is toegestaan. 
De beklaagde erkende uitdrukkelijk de overschrijdingen en bevestigde dit in de conclusies 
voor het hof (p. 17). 

Aan de vermoedelijke overtreder, de huidige beklaagde, werd kennis gegeven van een kopie 
van het proces-verbaal. Die kennisgeving gebeurde binnen een termijn van veertien dagen 
na de datum van afsluiting van het proces-verbaal. Deze vaststellingen hebben aldus 
overeenkomstig artikel 16.3.25 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid bijzondere 
bewijswaarde, namelijk tot het bewijs van het tegendeel. De beklaagden leveren het bewijs 
van het tegendeel niet. Zij erkennen de overschrijdingen. 

Van zodra een emissiegrenswaarde is overschreden is er in beginsel sprake van een inbreuk. 

Artikel 16.6.1, § 1, eerste lid, Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid bepaalt dat elke 
opzettelijke of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde schending van de 
door deze titel gehandhaafde milieuvoorschriften strafbaar is met een gevangenisstraf van 
een maand tot twee jaar en met een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro of met een 
van die straffen. Titel Il van het VLAREM bevat door het Decreet Algemene Bepalingen 
Mi lieubeleid gehandhaafde milieuvoorschriften. 

Het voor het misdrijf vereiste moreel element is volgens de bewoordingen van het decreet 
opzet of gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. Opzet is het wetens en willens aannemen 
van een strafbare gedraging. Dit opzet kan afgeleid worden uit de materieel gepleegde 
feiten, namelijk de overschrijdingen van de emissiegrenswaarden, die vaststaan op grond 
van de vaststellingen door de toezichthouders en de vaststelling dat deze feiten aan de 
beklaagde kunnen worden toegerekend, terwijl de beklaagde rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid niet enigszins aannemelijk maakt. 

Dat de beklaagde veelvuldige inspanningen zou hebben gedaan om de grenswaarden te 
respecteren en dat de evolutie in de resultaten van de metingen zouden aantonen dat deze 
inspanningen lonen, is zonder relevantie voor de beoordeling van de telastlegging A. 
Evenmin doet dit afbreuk aan de vastgestelde inbreuken die een misdrijf vormen. 

Niet relevant en vruchteloos verwijst de beklaagde naar argumentatie inzake een niet
naleving van de milieuzorgpl icht, waarvoor trouwens evenmin het naleven van een 
inspanningsverbintenis zou volstaan om strafbaarheid te vermijden. De begrippen 
resultaats- en inspanningsverbintenis zijn vreemd aan het voor deze misdrijven vereiste 
opzet. 
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De telastlegging A is voor het hof bewezen gebleven. Het hof verwijst aanvullend naar de 
overwegingen hierover van de eerste rechter. 

7. De telastlegging B slaat op het niet naleven van de wettelijke meetfrequentie voor alle 
parameters waarvoor een zesmaandelijkse of jaarlijkse meetfrequentie t elt en meer bepaald 
voor de afgassen die afkomstig zijn van direct gestookte spaandrogers. 

Artikel 5.19.1.4, § 7 Vlarem Il bepaalt de meetfrequenties voor de afgassen die afkomstig zijn 
van direct verwarmde spaan-, OSB- en houtvezelplaatdrogers, indirect verwarmde spaan-, 
OSB- en houtvezelplaatdrogers en hybride verwarmde spaan-, OSB- en 
houtvezelplaatdrogers. 

Als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit is de beklaagde op grond van artikel 
5.4.9, § 1, Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid verplicht de algemene, sectorale en 
bijzondere mi lieuvoorwaarden na te leven. 

De toezichthouders ste lden in het proces-verbaal het volgende vast (stuk 5, onderkaft 1): 
"De concentraties van dioxinen en furanen, en van zware metalen die werden gemeten op 19 
maart 2018 en op 3 mei 2018, werden bepaald in de luchtemissies NA doorgang door de 
pilootinstallatie, dus na zuivering. 
Veruit het grootste deel van de luchtemissies van is niet door de pilootinstallatie 
gepasseerd en werd dus ongezuiverd via de schoorsteen geëmitteerd. In deze luchtemissies 
zullen de concentraties van dioxinen en furanen, en van zware metalen dus nog een stuk 
hoger geweest zijn. ( ... )" 

De t oezichthouders gingen op 6 november 201_8 naar het bedrijf en vroegen daar hen de 
rapporten over te maken van alle luchtemissiemetingen die in 2018 werden uitgevoerd in 
het bedrijf en dit om na te gaan of het meetprogramma werd nageleefd, van toepassing 
voor de afgassen afkomstig van direct gestookte spaandrogers. Ze stelden vast: 

"9.11.2018 stuurt per (e-)mail slechts (twee) rapporten van 

• Emissiemetingen op de houtdrooginstallatie {19/03/2018) 
• Emissiemetingen op de houtdrooginstallatie (03/05/2018) 

De gerapporteerde waarden zijn echter gebaseerd op de concentraties in de geëmitteerde 
lucht van de pilootinstallatie. 
Dit zijn geen representatieve metingen ter bepalingen van de concentraties in de afgassen 
die afkomstig zijn van de direct gestookte spaandroger. Er is immers slechts gedurende een 
beperkte tijd een beperkte deelstroom van de afgassen behandeld in de pilootinstallatie." 

Op grond van deze vaststell ingen met bijzondere bewijswaarde, staat vast dat de beklaagde 
niet voldeed aan de opgelegde meetfrequentie. 
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De door de beklaagde in conclusies aangevoerde omstandigheden doen geen afbreuk aan 
deze vaststell ingen en de inbreuk. Dat de beklaagde "niet zomaar haar pilootinstallatie {kan) 
in- of uitschakelen" is niet de kwestie, vermits veruit het grootste deel van de luchtemissie 
niet door de pilootinstallatie passeerde en dus ongezuiverd via de schoorsteen werd 
geëmitteerd. Dat de toezichthouders de beklaagde hadden kunnen aanmanen, vooraleer 
over te gaan tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen en het verbaliseren van de 
inbreuken, doet evenmin iets af aan de inbreuken. Het is trouwens duidelijk dat gezien de 
ernst van de inbreuken en de kwade trouw van de beklaagde, zeker gezien de hierna te 
bespreken telastlegging C, enkel aanmanen niet meer opportuun was. Dat de beklaagde nu 
getrouw alle metingen aan de toezichthouders zou overmaken, doet evenmin afbreuk aan 
de beoordeelde inbreuken. 

Dat de beklaagde zich niet bewust zou geweest zijn van het niet-representatieve karakter, 
valt niet te controleren en steunt enkel op een bewering van de beklaagde. Bovendien is het 
helemaal niet relevant voor de beoordeling van de schuld. Hieruit volgt evenmin dat er voor 
de beklaagde sprake was van een onoverkomelijke rechtsdwaling. 

De telastlegging Bis voor het hof bewezen gebleven. 

8. De telastlegging C slaat op verzet tegen inspectie. Concreet wordt de beklaagde verweten 
een meetrapport te hebben overgemaakt waarin de meetresultaten werden gewijzigd. 
Namelij k werden overschreden waarden gewijzigd naar conforme waarden. 

Artikel 16.3.10, 1 ° tot 5°, Decreet Algemene Bepalingen M ilieubeleid bepaalt: "Bij de 
uitvoering van hun toezichtopdrachten beschikken toezichthouders over de volgende 
toezichtrechten: 
1 ° het recht op toegang, vermeld in artikel 16.3.12; 
2° het recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens, vermeld in artikel 16.3.13; 
3° het recht van onderzoek van zaken, inclusief het monsternemings-, metings-, beproevings
en analyserecht, vermeld in artikel 16.3.14; 
4° het recht van onderzoek van transportmiddelen, vermeld in artikel 16.3.17; 
5° het recht op ondersteuning, vermeld in artikel 16.3.18". 

Wat betreft het recht op inzage en kopie van zakel ijke gegevens, bepaalt artikel 16.3.13 
Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid: "Met het oog op de uitoefening van de 
toeziçhtrechten, zoals bedoeld in artikel 16.3.10, 1 ° tot en met 5°, mogen toezichthouders 
inzage vorderen van alle daarvoor noodzakelijke zakelijke documenten en andere zakelijke 
informatiedragers. Hiertoe mogen zij zich die informatiedragers laten voorleggen op de 
plaats die zij aanwijzen. 

Zij mogen zich van alle zakelijke documenten en andere zakelijke informatiedragers kosteloos 
een kopie laten verstrekken of er zelf een kopie van maken. Als kopiëren niet mogelijk is, 
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mogen zij die informatiedragers tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs bij zich 
houden of meenemen tijdens de periode die vereist is om hun opdracht te volbrengen." 

Op grond van artikel 16.6.1, § 2, Decreet Algemene Bepal ingen M ilieubeleid worden 
personen die opzettel ijk de in artikel 16.3.10, 1°, 2°, 3°, 4°, en 5°, bedoelde toezicht rechten 
schenden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een 
geldboete van 100 euro tot 100.000 euro of met een van die straffen. 

De toezichthouder vermeldt in het proces-verbaal op 14 november 2018, 
door studie van het dossier tegenstrijdigheden te hebben opgemerkt in de gerapporteerde 
emissies. Meer bepaald blijkt voor eenzelfde meting, door bureau .Jitgevoerd op 18 
mei 2017, uit het rapport dat per e-mai l aan de toezichthouder werd overgemaakt door 

dat er geen overschrijdingen zouden zijn, terwijl uit de informatie die werd 
opgenomen in het evaluatierapport van de pilootinstallat ie blijkt dat er op 18 mei 2017 wel 
overschrijd ingen zouden zijn geweest (p. 6, stuk 5verso, onderkaft 1: dioxines: norm is 0,2: 
0,182 tegenover 0,546; zware metalen: norm is 1,5: 1,30 tegenover 11,4). Daarop vroeg de 
toezichthouder aan de beklaagde officieel tegen 20 november 2018 het originele rapport 
van de emissiemetingen door .1itgevoerd op 18 mei 2017 te bezorgen. Aan de hand 
van het overgemaakte originele rapport van de emissiemetingen op 18 mei 2017 door 
stelde de toezichthouder vast dat de beklaagde op 5 juli 2017 aan de afdeling Handhaving 
een meetrapport (versie 4) heeft overgemaakt waarin de beklaagde zelf de resultaten he.eft 
gewijzigd, zodat er sprake was van "gemanipuleerde meetresultaten" of "vervalste 
gegevens" (stuk 7, onderkaft 1). De toezichthouder merkte bij ontvangst van het rapport 
lauw met een e-mailbericht van 5 juli 2017 trouwens al op: "Dit rapport werd ons door de 
exploitant per (e-)mail overgemaakt als pdf-document zonder digitale handtekening" (stuk 
3verso, onderkaft 1). Het valt inderdaad op dat het verslag als biilage bii een e-mailbericht 
van 5 jul i 2017, verzonden vanuit de e-mailbox van zonder 
meer en zonder enige begeleidende tekst in het bericht, werd ve rzonden (stuK 14, onderkaft 
1). 

De beklaagde houdt voor dat zij bij vergissing eenmalig haar eigen intern werkdocument aan 
de toez ichthouder bezorgde, waarbij inderdaad bepaalde parameters waren aangepast. Dit 
betrof volgens de beklaagde echter een zuiver intern document, dat door haar werd gebruikt 
in de veelvuldige besprekingen met potentiële leveranciers ten einde een oplossing te 
vinden voor de problematiek. Dit wordt door de beklaagde gezien als een logische verklaring 
"gezien (zij) zich geconfronteerd zag met overschrijdingen en samen met haar potentiële 
leveranciers moest overleggen over oplossingen en samen op zoek moest naar welke 
parameters dienden te wijzigen alvorens normconformiteit bereikt kon worden." Volgens de 
beklaagde is er geen sprake van vervalste gegevens, maar werden bepaalde parameters juist 
gewijzigd om het versch il met de, toen, actuele toestand in kaart te brengen en zo juist meer 
garantie te hebben dat een norm gehaald zou kunnen worden. 
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Dat het op 5 juli 2017 aan de toezichthouder overgemaakte verslag van (stuk 14-41, 
onderkaft 1) slechts een intern werkdocument betrof houdt geen steek. Evenzeer is het 
volstrekt ongeloofwaardig dat de meetwaarden louter met het oog op bespreking met 
potentiële leveranciers zouden zijn gewijzigd. 

De wijzigingen van de meetwaarden gebeurden in een verslag van Dit betrof geen 
eigen document, opgesteld binnen de beklaagde. De beklaagde kon daarin de meetwaarden 
niet naar eigen goeddunken wijzigen, laat staan dat zij een gemanipuleerd verslag aan de 
toezichthouder kon toezenden. 

Er bestaat overigens geen logische verklaring voor de zogenaamd interne aanpassing 
"dienstig om voor te leggen aan de leveranciers van de aan te schaffen 
rookgaswasinstallatie" (stuk 150, onderkaft 1), gezien deze zo een verslag voorgeschoteld 
kregen waar met betrekking tot de gemanipuleerde meetwaarden er zich geen 
overschrijding voordeed en er zich dus geen probleem stelde. 

De beklaagde wordt niet vervolgd voor de gemeenrechtelijke misdrijven van valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken. Maar het overmaken van een verslag met duidelijk 
gemanipuleerde meetresultaten, vormt alleszins een inbreuk op de verplichting om alle 
noodzakelijke documenten aan de toezichthouders over te maken. Er werden foutieve 
gegevens aan de toezichthouder overgemaakt en dit gebeurde bewust. Aldus vormde het 
zonder twijfel verzet tegen de inspectie. Van een vergissing kan geen sprake zijn. 

De telastlegging C is voor het hof bewezen gebleven. Het hof verwijst aanvullend naar de 
overwegingen hierover van de eerste rechter. 

9. De bewezen feiten van de telastleggingen Al, A2, A3, B en C pleegde de beklaagde met 
een zelfde misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek 
voor deze misdrijven samen één straf toepast. 

Het hof verwijst naar de overwegingen van de eerste rechter inzake de straftoemeting, 
onder de randnummers 19 tot en met 25 van het beroepen vonnis en maakt deze tot de 
zijne. 

De eerste rechter wees terecht op de systematiek van de inbreuken, de lange duur ervan, 
het feit dat ondanks vaststellingen en aanmaningen er nog inbreuken waren, de impact op 
de omgeving van de emissieoverschrijdingen en het structureel tekort aan aandacht voor het 
leefmil ieu binnen de bedrijfsvoering van de beklaagde. 

Erg kwalijk is de kwade trouw die ten aanzien van de inspectiediensten aan de dag werd 
gelegd, door gemanipuleerde meetwaarden over te maken in een rapport, dat de 
toezichthouder moest kunnen vertrouwen. 
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Dat de beklaagde geschrokken is over de wijze waarop de eerste rechter haar zou hebben 
afgeschilderd als een "buitengewoon malafide bedrijf dat haar eigen gewin zou nastreven 
ten koste van de gemeenschap", is overtrokken en is een miskenning van de ernst van de 
door haar begane misdrijven. 

De vaststelling dat de beklaagde door deze misdrijven te plegen voorrang gaf aan eigen 
economische belangen, boven dat van de gemeenschap en het recht op een gezond en veilig 
leefmilieu, is geenszins een stijlformule maar is correct. Het volstaat hiervoor te verwijzen 
naar de toetsing van de misdrijven aan de Prioriteitennota vervolgingsbe leid milieurecht in 
het Vlaamse gewest, zoals die gebeurde door de toezichthouder (stuk 11, onderkaft 1): 

De gevolgen van het misdrijf zijn ernstig: het misdrijf veroorzaakt een niet-naleving 
van toepasselijke grensvoorwaarden. 
Het milieumisdrij f heeft een systematisch en langdurig karakter: 

o De overtreding betreft een samenstelling van herhaalde overtredingen; 
o De overtreder gaat niet in op eenvoudige verzoeken of raadgevingen tot 

oplossing. 
o De richttermijn om praktisch tot een herstel te komen is overschreden. 

Het milieumisdrijf brengt een belangrijk vermogensvoordeel met zich mee voor de 
overtreder. 
De toezichtrechten werden opzettelijk geschonden. 
Voorafgaandelijk waren er meerdere vaststellingen van milieumisdrijven. 

Het structureel tekort aan aandacht voor het leefmilieu is ingegeven door 
besparingsmotieven. Ten onrechte voert de beklaagde "gigantische investeringen" aan óm 
met respect voor de milieuwetgeving te exploiteren. De beklaagde zet de zaken zo immers 
op hun kop: het is immers vanzelfsprekend dat een bedrijf in exploitatie de milieunormen 
naleeft en dat hiervoor investeringen moeten gebeuren. Deze investeringen vormen 
trouwens bedrijfskosten die de beklaagde fiscaal kan verwerken en ook in haar prijzen kan 
doorrekenen. 

De beklaagde kan bij die vaststellingen dan ook geen aanspraak maken op de gunst van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling. Een opschorting zou leiden tot een gevoel 
van straffeloosheid, wat onaanvaardbaar is gezien de ernst van de feiten. De hierna 
opgelegde geldboete zal de beklaagde niet disproportioneel hinderen in haar bedrijfsvoering 
of haar als bedrijf declasseren. Gezien de economische finaliteit van de misdrijven, is een 
geldboete ook het best aangepast als maatschappelijke vergelding, ook gezien de inzet van 
gemeenschapsmiddelen voor de noodzakelijke opsporing en vervolging van de feiten. 
Daarom is het evenmin passend de geldboete, zelfs deels, met uitstel op te leggen. 

Het hof stelt wel vast dat de redelijke termijn in strafzaken in deze zaak op beperkte wijze is 
overschreden. Het aanvankelijk proces-verbaal werd afgesloten op 13 december 2018 en 
een kopie ervan werd verzonden aan de beklaagde als vermoedeliike overtreder. Sindsdien 
is de beklaagde onder de dreiging van strafvervolging. werd op 5 maart 
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2019 verhoord als verantwoordelijke voor de beklaagde, nadat op 7 februari 2019 
bestuurlijke maatregelen aan de beklaagde werden opgelegd. Tegen de bestuurlijke 
maatregel werd door de beklaagde beroep ingesteld. Bij ministerieel besluit van 23 mei 2019 
werd hierover uitspraak gedaan: het beroep werd ongegrond verklaard en de bestuurlijke 
maatregel werd bevestigd. Op 14 januari 2020 werd het laatste proces-verbaal in het 
opsporingsonderzoek afgesloten. Het duurde dan nog tot 6 oktober 2020 tot het bevel tot 
dagvaarding werd gegeven. De zaak werd voor de eerste rechter ingeleid op 1 december 
2020 en kende daar een normaal tijdsverloop. Het beroepen vonnis werd op 14 april 2021 
uitgesproken. De beklaagde stelde hoger beroep in op 12 mei 2021. De zaak werd op 31 
maart 2022 voor het hof ingeleid en kende gezien de vaststelling van conclusietermijnen op 
vraag van de beklaagde een normale doorlooptijd. De overschrijding van de redelijke termijn 
deed zich dan ook enkel voor tussen het afsluiten van het opsporingsonderzoek en het 
aanhangig maken van de zaak bij de eerste rechter. 

Gezien de beperkte overschrijding van de termijn, is een effectieve bestraffing nog steeds 
maatschappel ijk verantwoord en relevant. Het hof zal als rechtsherstel voor de 
overschrijding de normaal toepasselijke straf reëel en meetbaar verminderen. 

Tegelijk houdt het hof rekening met het feit dat geen nieuwe inbreuken gekend zijn, dat het 
strafregister van de beklaagde geen veroordeling voor omgevingsmisdrijven vermeldt en dat 
het bedrijf intussen een meer passende locat ie opzocht voor haar exploitatie. 

In beginsel was de door de eerste rechter opgelegde geldboete passend. Als rechtsherstel 
voor de overschrijding van de redelij ke termijn en rekening houdend met het voorgaande, 
vermindert het hof deze geldboete zoals in het dictum van dit arrest bepaald. 

De bewezen feiten werden gepleegd na 31 december 2016, zodat het hof de geldboete 
verhoogt met 70 deciemen. 

10. De beklaagde is gehouden tot de kosten, geval len in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf is de beklaagde gehouden 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. 

Met toepassing van artikel 91 kon inklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
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geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten met 10 %. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de jurid ische 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 
jurid ische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

11. Het openbaar ministerie stelde op de rechtszitting van 20 oktober 2022 niet langer een 
exploitatieverbod te vorderen, gezien geen nieuwe overschrijdingen gekend zijn. Dit 
impliceert dat ook geen dwangsom meer wordt gevorderd. 

Gezien er geen concrete aanwijzingen zijn van recente milieu-inbreuken en ook rekening 
houdend met de aangekondigde verhuis van de exploitatie, ziet het hof geen redenen om 
nog een exploitatieverbod op te leggen. 

12. De eerste rechter kende de burgerlijke partij ~en bedrag van 1 euro als 
schadevergoeding toe. De burgerlijke partij vraagt voor het hof bevestiging van deze 
beslissing. 

De burgerlijke partij is omwonende van het bedrijf en leed schade door de overschrijdingen 
van de emissiewaarden en de uitstoot van teveel schadelijke stoffen. 

Op grond. van artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek is de beklaagde gehouden de schade als 
gevolg van de voor haar bewezen misdrijven van de telastlegging A te vergoeden. 

Het hof verwijst naar de overwegingen hierover in het beroepen vonnis en maakt deze tot 
de zijne. 

Het hof bevestigt de beslissing op burgerrechtelijk gebied. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
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Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij 
=n de beslissing tot het aanhouden van de (overige) burgerlijke belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor het overige als volgt: 

veroordeelt de beklaagde ,oor de bewezen telastleggingen A, B en C samen 
tot een geldboete van 30.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 240.000 euro; 

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

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 52,42 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

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

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 30,04 euro in eerste aanleg en 175,03 euro in 
beroep; 

legt geen exploitatieverbod op. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber.bekl.: 

Dagv. bekl. : 
Dagv. BP: 

+ 10%: 

Totaa l : 

€ 30,04 

€ 63,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,56 
€ 27,56 

€ 159,12 
€ 15,91 

€ 175,03 

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

en in openbare rechtszitting van 23 december 

2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




