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Not.nr. BG64.99.000490/05 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

tegen 

geboren te 

wonende te 

- burgerlijke partij -

(RRN 
op 

1. nr. 390 (ON Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen 

worden als "Besloten vennootschap", afgekort: bv), 

met gemeenschappelijke zetel, 

- beklaagde -

2. nr. :39:.:::i. (ON Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en 

3.nr. 39R 

verdacht van: 

verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen 

worden als "Besloten vennootschap", afgekort: bv), 

· met gemeenschappelijke zetel, 

- beklaagde -

(RRN ', 
geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

"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 

DE EERSTE, DE TWEEDE en DE DERDE 
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~ - ------------------------
A bij inbreuk op artikel 498, lid 3 SW, door de verkoop met bedrog omtrent de aard van de 
verkochte zaak, meer bepaald door een zaak te verkopen of te leveren, die in schijn gelijk is 
aan die welke hij heeft gekocht of heeft gemeend te kopen, namelijk door grond vermengd 
met afvalstoffen zoals asbesthoudende bestanddelen, steentjes, plastiek, beton en 
keramiekrestjes te hebben geleverd in plaats van teelaarde 

te :n de periode van 8 oktober 2015 tot en met 12 oktober 2015 

ten nadele van 

8 opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning 
afvalstoffen, zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is 
zich te ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met artikel 25 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, nagelaten te hebben om 
bedrijfsafvalstoffen, zijnde afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, 
ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 
worden bij een besluit van de Vlaamse Regering, te hebben verwijderd of nuttig te hebben 
toegepast op de wijze zoals bepaald in artikel 25, 

1 ° binnen de onderneming waarin de afvalstoffen zijn ontstaan of worden behandeld, in 
overeenstemming met de milieuvergunning, vermeld in artikel 11, of met de andere 
toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire voorschriften 

2° door afgifte aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 11 
houder is van een vergunning voor de verwijdering of nuttige toepassing van de afvalstoffen, 
of die voldaan heeft aan de meldingsplicht, of die een geregistreerde afvalstoffenhandelaar 
of - makelaar is als vermeld in artikel 13 

3° door afgifte aan een in een ander gewest of land gevestigde natuurlijk persoon of 
rechtspersoon die overeenkomstig de daar geldende wetgeving de afvalstoffen: 

a) mag verwijderen als er geen merkelijk dichterbij gelegen, vergunde verwijderingsinrichting 
is die de afvalstoffen op een verantwoorde wijze kan verwijderen onder vergelijkbare 
voorwaarden 

b) nuttig mag toepassen 
namelijk het achterlaten en verwerken van grond vermengd met afvalstoffen zoals 
asbesthoudende bestanddelen, steentjes, plastiek, beton en keramiekrestjes 

en met samenhang elders in het Riik 
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op niet nader te bepalen datum in de periode van 8 oktober 2015 tot en met 12 oktober 
2015," 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K16, besliste 
bij vonnis van 30 september 2019 op tegenspraak als volgt: 

"Verklaart de feiten van de tenlastelegging A niet bewezen in hoofde van 
~n 

Spreekt en vrij en ontslaat hen 
dienvolgens van rechtsvervolging uit hoofde van de feiten omschreven van de voormelde 
tenlastelegging zonder kosten. · 

Stelt vast dat geen afzonderlijke kosten werden uitaeaeven uit hoofde van de tenlastelegging 
waarvoor ~n 1rijgesproken worden. 

*** 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging B bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de bewezen verklaarde feiten van de voormelde 
tenlastelegging tot een geldboete van 2.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 
opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna bepaald. 

Aangezien de op te leggen straf een geldboete van 120.000,00 euro niet te boven gaat en de 
veroordeelde nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van 24.000,00 euro of meer, de 
opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of 
analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande 
geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie iaar, ter uitzondering van 750,00 EUR 
etfectiel wette/ijk te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 4.500,00 
EUR EFFECTIEF. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 54, 76 EUR opgelegd 
in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 
70 opdecimes, hetzii 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 artikel 1 van 
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de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals 
laatst gewijzigd door artikel 59 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 financiering van het begrotingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging B bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de bewezen verklaarde feiten van de voormelde 
tenlastelegging tot een geldboete van 2.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 
opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna bepaald. 

Aangezien de op te leggen straf een geldboete van 120.000,00 euro niet te boven gaat en de 
veroordeelde nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van 24.000,00 euro of meer, de 
opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of 
analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande 
geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie iaar, ter uitzondering van 750,00 EUR 
effectiel wette/iik te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 4.500,00 
EUR EFFECTIEF. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 54, 76 EUR 
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen 
met 70 opdecimes, 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 artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke 
geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 59 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 financiering van het begrotingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging B bewezen in hoofde van 
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Veroordeelt wegens de bewezen verklaarde feiten van de voormelde 
tenlastelegging tot een geldboete van 1.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 
opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 6.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna bepaald. 
Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken geldboete zal kunnen 
vervangen worden door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken 
om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 
iaar, ter uitzondering van 500,00 EUR effectiet te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6 en 
aldus gebracht op 3.000,00 EUR EFFECTIEF, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd 
geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige 
straf die In aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft 
gehad. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 54, 76 EUR opgelegd in 
uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 
70 opdecimes, 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 artikel 1 van 
de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals 
laatst gewijzigd door artikel 59 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 financiering van het begrotingsfonds voor 
de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verklaart de burgerlijke partijstelling van ontvankelijk en in de hierna 
bepaalde mate gegrond, en veroordeelt en 

dienvolgens solidair om aan voormelde burgerlijke partij te betalen: de som van 
9.464,67 EUR ten titel van materiële en morele schadevergoeding, 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 10.10.2015 tot en met de dag 
voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
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meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 
tot de dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt en om aan 
als rechtsplegingsvergoeding de som van 6.000,00 EUR te betalen. 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de 
gerechtskosten, begroot op 91,80 EUR. 

Overtuigingsstukken 

Nihil" 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
23 oktober 2019 door de burgerlijke partij tegen "de nadelige 
beschikkingen van het vonnis, zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd 
grievenformulier''; 
25 oktober 2019 door de beklaagden en tegen "de 
beschikkingen van het vonnis, zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd 
grievenformulier'' ; 
28 oktober 2019 door het openbaar ministerie tegen "de beschikkingen op strafgebied, 
zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier" ten aanzien van de 
beklaagden en 
29 oktober 2019 door de beklaagde tegen "de beschikkingen van het vonnis, 
zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier''; 
30 oktober 2019 door het openbaar ministerie tegen "de beschikkingen op strafgebied, 
zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier" ten aanzien van de 
beklaagde 

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: 
- 23 oktober 2019 door de raadsman van de burgerlijke partij 

25 oktober 2019 door de raadsman van de beklaagden en 
- 28 oktober 2019 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagden 

?n 

- 29 oktober 2019 door de raadsman van de beklaagde 
- 30 oktober 2019 door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagde 
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1.4 De zaak werd, gelet op de in acht genomen dwingende richtlijnen van het College van de 
hoven en rechtbanken en de uitzonderlijke omstandigheden en noodtoestand door het 
COVID-19 virus, op de rechtszitting van 3 april 2020 onbepaald uitgesteld waarna er opnieuw 
gedagvaard werd voor de rechtszitting van 1 oktober 2020. 

Op de rechtszitting van 1 oktober 2020 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, werden 
op verzoek van partijen, 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 29 januari 2021. 

Op die laatste rechtsz itting verklaarden (de advocaten van) alle partijen dat alle eventueel 
laattijdig meegedeelde en/of laattijdig neergelegde conclusies in het debat mogen worden 
gehouden. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 29 januari 2021 in het Nederlands: 

- de burgerlijke partij in haar middelen bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

- de beklaagde 
meester 

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

- de beklaagden 
vertegenwoordigd door meester 

en in hun middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 30 september 
2019 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden t ijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die t egen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de burgerlijke partij ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de schuld (meer bepaald tegen de vrijspraak voor de 
telastlegging A) en op burgerlijk gebied met betrekking tot de gedeeltelijke afwijzing van de 
vordering. 

rPAGE 01-00001997495-0008-□□32-□1-□1-'77 

L _J 



Hof van beroep Gent • tiende kamer - 2019/NT /1135 - p. 9 

Nu een burgerlijke partij geen hoger beroep op strafgebied kan instellen en dus ook geen 
grief kan aanvoeren tegen de beslissingen over de schuld, is de grief van de burgerlijke partij 
met betrekking tot de schuld van de beklaagden onontvankelijk. Dit doet geen afbreuk aan 
de nauwkeurigheid van de grief over de burgerlijke vordering en aan de ontvankelijkheid van 
het hoger beroep van de burgerlijke partij op burgerlijk gebied. 

In het door de advocaat van de beklaagden en ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de schuld aan de telastlegging 8, de straf en op burgerlijk 
gebied. 

In het door het openbaar ministerie ten aanzien vpn de beklaagden en 
ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt bepaald welke grieven tegen het 

voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de straf. 
Tevens vermeldt het openbaar ministerie dat het 'volgappel' aantekent wat betreft de 
telastlegging 8, wat meebrengt dat het openbaar ministerie zich binnen de perken van het 
door de beklaagden ingestelde beroep, de grieven van deze beklaagden eigen maakt. 

In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier hoger 
beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald welke 
grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de schuld aan de telastlegging 8, de straf en op burgerlijk gebied. 

In het door het openbaar ministerie ten aanzien van de beklaagde ingediende 
"grievenformulier hoger beroep" wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis 
worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de straf. Tevens vermeldt het 
openbaar ministerie dat het 'volgappel' aantekent wat betreft de telastlegging 8, wat 
meebrengt dat het openbaar ministerie zich binnen de perken van het door de beklaagde 
ingestelde beroep, de grieven van deze beklaagde eigen maakt. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de burgerlijke partij de 
beklaagden en en van het openbaar ministerie zijn 
ontvankelijk met uitzondering van het hoger beroep van de burgerlijke partij op strafgebied 
(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. 
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- "·-----------------------------

De devolutieve werking van de beroepen en de grieven hebben tot gevolg dat de beslissing 
op strafgebied tot de vrijspraak van de beklaagden voor de telastlegging A definitief is. 

3. De eerste rechter vatte de feiten als vo lgt samen: 

"1. De buraerliike nnrtii heeft haar woning (en psychologenpraktijk) te 

2. In het jaar 2015 wenste zij een aantal werken in haar tuin uit te voeren. Zij contacteerde hiervoor 
de eerste beklaagde een vennootschap met als maatschappelijk doel o.m. "het 
uitvoeren van grondwerken, grondverzet, draineringswerken in de meest ruime zin" en "afbraak- en 
renovatiewerken" (zie stuk 7 /3 strafdossier). 

Op 02.09.2015 werd door de eerste beklaagde een offerte opgesteld voor o.m. de hiernavolgende 
werken voor een totaalprijs van 8. 761,00 EUR: 

"1. Verwijderen en afvoeren haag achteraan + vooraan en berg groenafval (voor rekening van 
t 

2. Grondwerken: 
- uitgraven en afvoeren van pad in kasseien (voor rekening van 
- uitgraven van ondergrond in stabilisé 
- afgraven en afvoeren van +/-1000 m2 graszode 
- +/- 230m2 dieper uitgraven (tot - 30 cm) en afvoeren van het houtachtige onkruid 
achteraan in de tuin. 
- uitgraven boomwortel op de scheiding 
( ... ) 
3. invoeren en nivelleren van teelaarde 
( ... )" 
(zie stuk 1 bij klacht met BP-stelling - eigen onderlijning door de rechtbank) 

3. Op donderdag 08.10.2015 namen deze werken een aanvang. Een deel van de aanwezige grond van 
de tuin werd afgegraven en opgehoopt om weggevoerd te worden. 

De volgende dag, op vrijdag 09.10.2015, werd er met vrachtwagens nieuwe grond aangevoerd. Dit 
gebeurde door de tweede beklaagde in onder-aanneming van de eerste 
beklaagde. De verdere verspreiding van deze aangevoerde grond over het perceel met een 
gebeurde voor rekening van de eerste beklaagde. 

De burgerlijke partij kwam tijdens de uitvoering van deze werken ter plaatse en stelde vast dat er 
volgens haar te veel teelaarde werd afgevoerd en dat de aangevoerde grond er niet uitzag als verse 
teelaarde en "tal van afbraakresten" en gele aarde bevatte. 

lij heeft vervolgens (wijlen) toenmalige zaakvoerder van de eerste beklaagde, 
hieromtrent aangesproken. Deze verwees haar evenwel door naar de derde beklaagde 
zaakvoerder van de tweede beklaagde. Dit gesprek was evenwel moeilijk omwille van het lawaai van 
draaiende vrachtwagens, doch het wordt door geen van beide partijen betwist dat haar 
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meedeelde dat de grond afkomstig was van hun bedrijfsterrein te 
"landbouwgrond" betrof. 

en dat het 

4. De volgende dag, op zaterdag 10.10.2015, vroea de burgerlijke partij aan een andere grondwerker 
die ook een offerte had gemaakt, om ter plaatse eens te komen kijken. Ook deze 
persoon vond de grond "verdacht" en nam op eigen initiatief stalen van de grond en de zich erin 
bevindende brokstukken. Deze deed hij in verschillende plastieken diepvrieszakjes. {zie verder) 

Ook een andere tuinaanlegger, was die dag toevallig ter plaatse en stelde 
eveneens visueel vast dat de aangevoerde aarde geen zuivere teelaarde betrof, doch vermoedelijk 
zee/aarde. (zie verder) 

Ook de toenmalige zaakvoerder van de eerste beklaagde, (wijlen) kwam vervolgens 
op verzoek van de burgerlijke partij, samen met zijn echtgenote, ter plaatse. De burgerlijke partij 
toonde hem de "afbraakrestjes" en het stukje (op dat ogenblik nog vermoedelijk) asbest dat 

in de aangevoerde grond had aangetroffen.(zie stuk 6 klacht met BP-stelling) 

Omstreeks 19u46 stuurde de burgerlijke partij vervolgens een e-mail aan de eerste beklaagde waarin 
zij de werken protesteerde en de eerste beklaagde aanmaande om de aangevoerde grond terug te 
verwijderen en haar perceel aan te vullen met echte teelaarde. (zie stuk 3 bij klacht met BP-stelling). 

5. Op maandagmorgen 12.10.2015 kwam rechercheur van de lokale politie PZ 
dienst leefmilieu, op verzoek van de burgerlijke partij omstreeks 10u30 ter plaatse. 

Deze stelde vast dat het plastiek diepvrieszakje dat de burgerlijke partij hem toonde het volgende 
bevatte: "stukjes plastiek, een stukje teerhoudend afval (asfaltpapier}, een stukje beton en een stukje 
asbestgebonden cement". De burgerlijke partij deelde hem mee dat zij deze zaken had aangetroffen 
in de aangevoerde aarde in haar tuin, toen zij één putje liet graven (zie stuk 7/3, blz. 2 strafdossier). 

De verbalisant stelde tevens visueel vast dat de nieuw aangevoerde toplaag "inderdaad zeefgrond 
betreft en dit aan de hand van de aanwezige hoeveelheid kleine, bodemvreemde partikels (steentjes, 
plastiek, beton, ceramiekrestjes enz ... )". Wat betreft de aanwezigheid van asbest, stelde hij dat het 
"slechts om één klein stukje asbestcement ( ... ) gaat op een hoeveelheid van 230 m3 zeefgrond". (zie 
stuk 7/3, blz. 3 strafdossier). 

Er werden tevens op diverse plaatsen putjes gegraven en gezocht naar de aanwezigheid van nog 
meer asbesthoudend afval, doch zonder resultaat. 

De verbalisant vermeldde tevens nog het volgende in zijn proces-verbaal: 

"Het staat ons duidelijk voor dat mevrouw zeer wantrouwig is tegenover de 
mogelijke aanwezigheid van asbest in haar tuin. 
Wij proberen haar gerust te stellen door te wijzen op het feit, dat de vondst van één klein 
stukje asbest niet betekent dat de aangevoerde grond verontreinigd is, laat staan een 
bedreiging vormt voor de gezondheid. De hoeveelheid aan bodemvreemd materiaal die wij 
zintuiglijk kunnen vaststellen wijst in de verste verte niet op verontreinigde grond. De grond 
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heeft een normale geur en er zijn geen sporen van moge/ijkse aanwezigheid van een KWS
verontreiniging of dergelijks. 

Meester zijnde de raadsman van mevrouw is aanwezig tijdens onze 
bevindingen. 
( ... ) 
Mevrouw zal in tegenstelling tot onze raadgevingen toch een bodemdeskundige 
aanstellen (voor haar gemoedsrust). Wij hebben haar gewezen op het kostenplaatje voor 
dergelijk bodemonderzoek, doch zij wenst zekerheid en vraagt toch een proces-verbaal op te 
stellen." 

(zie stuk 7/3, blz. 3 strafdossier) 

6. Na het vertrek van de politiediensten stuurde de burgerlijke partij diezelfde dag omstreeks 12u40 
een nieuwe e-mail naar de eerste beklaagde. Dit om haar andermaal in gebreke te stellen en haar 
kennis te geven van de vaststellingen van de politiediensten (zie stuk 5 klacht met BP-stelling). 

Diezelfde dag, omstreeks 18u30, stuurde (wijlen) toenmalige zaakvoerder van de 
eerste beklaagde een e-mail aan de burgerlijke partij, die onder meer de hiernavolgende inhoud 
bevatte: 

"( ... ) 

Zaterdag 10/10/2015 ben ik, na uw uitdrukkelijke eis, onmiddellijk ter plaatse gekomen om te 
constateren dat de aarde afbraakresties en wellicht asbest bevat. Dit dient echter nader 
onderzocht te worden, er kon zaterdag niet aangetoond worden dat dit effectief uit de 
geleverde grond afkomstig was. Ook dit werd zo zaterdag 10/10 ter plaatse tussen de 
aanwezige partijen afgesproken niettegenstaande uw mail dd 10/10 waarin u vraagt om 
grond tegen woensdag 14/10 te verwijderen. Tevens werd er tijdens dit bezoek afgesproken 
dat, tot er officiële duidelijkheid over de grond zou zijn, de werkzaamheden gestaakt zullen 
worden. 

Uit uw e-mail dd. 12/10/2015 blijkt dat u intussen een vaststelling hebt bekomen van de 
lokale milieu politie en dat de grond effectief asbest bevat. 

Ik heb inmiddels contact opgenomen met mijn onderaannemer, waar wij de geleverde grond 
mogen onderzoeken. Is het mogelijk om mij het rapport van de lokale milieu politie over te 
maken zodat ik ook verdere officiële stappen naar de onderaannemer kan nemen? Het lijkt 
ons noodzakelijk om na te kijken of deze afbraakrestjes afkomstig zijn uit de geleverde grond 
of de natuurlijke grond, zodat dit probleem kan vermeden worden in de toekomst. 

Met dit schrijven willen wij bevestigen dat wij tot uw beschikking staan om dit verder te 
bespreken en tot een oplossing wensen te komen. 

(. .. )" 
(zie stuk 6 klacht met BP-stelf ing - eigen onderlijning door de rechtbank) 
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7. De volgende dag, op 13.10.2015, kwam omstreeks 09u00 plvv. gerechtsdeurwaarder 
-er plaatse, op verzoek van de burgerlijke partij. Hij ontmoet er bij aankomst een nieuwe 

aannemer, aangesteld door de burgerlijke partij. 

De gerechtsdeurwaarder stelde vast dat na een besproeiing van de aangevoerde grond door 
met een tuinslang, er duidelijk "verschillende brokstukken" zichtbaar werden. Het betreft 

voornamelijk stukken glas en steen. (zie stuk 7 klacht met BP-stelling, p. 7-8). 

Eveneens werden er in aanwezigheid van de gerechtsdeurwaarder door -:Jrie grote 
plastiekzakken gevuld met willekeurig genomen stalen van de aangevoerde grond. Deze werden 
verzegeld door van de die ze meenam voor analyse. Terzelfdertijd 
werden ook de twee kleine plastieken versheidszakjes met grond en een ander plastieken 
versheidszakje met brokstukken verzegeld. Deze zakjes werden door de burgerlijke partij aan de 
gerechtsdeurwaarder overhandigd, terwijl hem meedeelde dat hij deze stalen eerder 
genomen had uit de aangevoerde grond (zie stuk 7 klacht met BP-stelling, p. 8 en 12). Twee van deze 
drie kleine zakjes (één met grond en één met brokstukken) werden eveneens door 
meegenomen voor analyse. 

8. De volgende dag, op 14.10.2015, kwam diezelfde gerechtsdeurwaarder omstreeks 13u10 opnieuw 
ter plaatse. Hij stelt vast dat "de tuin ondertussen volledig werd afgegraven tot op de harde bodem" 
door de firma van Deze laatste deelt de gerechtsdeurwaarder mee dat hij tijdens de 
graafwerken twee brokstukken gevonden heeft die volgens hem asbest zijn. Ook 
politierechercheur, kwam inmiddels ter plaatse en bevestigt eveneens dat het hoogstwaarschijnlijk 
om twee stukjes asbest ("asbest-gebonden cementplaat") gaat. (zie stuk 7 klacht met BP-stelling, p. 
13 en stuk 7/3 strafdossier) 

9. Diezelfde dag, op 16.10.2015 en op 19.10.2015 waren de laboresultaten van de firma klaar. 

In het kleine versheidszakje met grond en enkele brokstukken werd een stukje asbestoudend 
materiaal aangetroffen (chrysotiel en crocidoliet). 

In één van de twee grote zakken met grond werd eveneens een stukje asbesthoudend materiaal 
aangetroffen (chrisotiel) (zie stuk 14 klacht met BP-stelling). In het verslag van 14.10.2015 wordt 
eveneens melding gemaakt van de aanwezigheid van "glasstukken + papier + plastiek + roofing + 
stenen" in het staal 002 (zie stuk 11 klacht met BP-stelling. 

De twee brokstukken diE op 14.10.2015 tijdens de graafwerken heeft aangetroffen 
testten tot slot tevens positief op hechtgebonden asbest (enerzijds chrysotiel en anderzijds chrysotiel 
en crocidoliet) {zie stuk 13 klacht met burgerlijke partijstelling). 

10. Op 28.11.2015 werd (wijlen) 
·erhoord door rechercheur 

"Ik ben zaakvoerder van de firma 
KBONr 

Ik heb kennis van de reden van dit verhoor. 

toenmalige zaakvoerder van de eerste beklaagde 
Hij verklaarde het volgende: 

met zetel te 
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Het is inderdaad zo. dat mijn firma werkzaamheden heeft verricht, in opdracht van Mevrouw 
te 

De werken, zijnde het afgraven van het achterste gedeelte van de achtertuin en het afgraven 
van de graszoden van het voorste gedeelte van de achtertuin werden er uitgevoerd. De 
verwijderde teelaarde en graszoden werden afgevoerd naar mijn plein in Het 
achterste gedeelte werd afgegraven tot op een diepte van ongeveer max 35 cm. Dit omdat er 
houtachtig onkruid woekerde. 

De verwijderde bodem werd vervangen door ongeveer 105 m3 grond. Deze grond is afkomstig 
van de firma Ik overhandig U hiervan de factuur nr.69. 
Op de factuur staat expliet "leveren van teelaarde werf ". Ik moet U echter 
zeggen, dat er momenteel heel weinig teelaarde te vinden is op de markt. Daarom wordt er 
meestal gebruik gemaakt van gezeefde grond, die zeker qua kwaliteit en samenstelling 
overeenkomt met goede teelaarde. 

Op 1/10/15 kreeg ik aangetekend schrijven van Mevr. waarvan ik U een kopie 
overhandig; meldende dat er veel meer grond werd uitgegraven dan overeengekomen, dat er 
zee/grond werd aangebracht en geen teelaarde. Ook vermelde zij, dat er 
asbestverontreiniging in de aangevoerde aarde zat. Zij heeft ingevolge ook eenzijdig de 
werken stilgelegd en ik moest mijn materiaal en materieel daar weghalen, wat ik ook gedaan 
heb. 

Op dit aangetekend schrijven hebben wij dan ook gereageerd per mail. Ik overhandig U 
hiervan ook een kopie. 
Wij ontkennen, dat de grond vervuild was. De grond van degelijke kwaliteit is. Er werd ook 
niet te veel grond af gevoerd. 

Het is mogelijk dat de resten van afbraakwerken afkomstig zijn uit de ontvangende grond. 
Wij hebben zeker niet van onze kant de samenwerking of het verderzetten van de werken 
stopgezet. 

Ik ben de mening toegedaan, dat Mevrouw overhaast heeft gehandeld, dat zij 
van een mug een olifant heeft gemaakt. 
Ik ben ervan overtuigd, dat wij de werken conform de regels hebben uitgevoerd en 
ondernemen de nodige stappen om dit te bewijzen. De zaak is momenteel in behandeling 
kortgeding. De nodige experts werden aangeduid. 

Wij wachten de uitspraak van de rechtbank met vertrouwen af. 11 

11. Op 31.12.2015 werd verhoord. Hij bevestigde dat hij de aangevoerde "zee/grond" 
afgegraven en verwijderd heeft. Hij heeft ongeveer 110 m3 grond met containers afgevoerd naar de 
firma te Hij beschikt niet over attesten van de afgevoerde grond naar de 

Er werd door hem geen andere grond opgevoerd. 

Volgens de verbalisant zou hem eveneens buiten verhoor nog het volgende 
meegedeeld hebben (zie rubriek "vaststellingen"}: 

dat de grond bij de wu zijn gezeefd nadat ze er door hem werd afgeleverd; 
dat hij tijdens het afgraven geen asbest heeft aangetroffen. 
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Dit laatste bliikt evenwel in strijd met de vaststellingen van plvv. gerechtsdeurwaarder die 
acteerde dat hem op 14.10.2015 twee brokstukken heeft overhandigd die hij tijdens de 
graafwerken gevonden had die volgens hem asbest waren (zie hierboven randnummer 8). Deze, op 
het eerste zicht, tegenstrijdigheid, valt naar het oordeel van de rechtbank enkel te verklaren in die zin 
dat de twee aangetroffen brokjes asbest pas tijdens het zeven bij de firma naar boven 
zijn gekomen. 

legt tevens een factuur voor waaruit blijkt dat hij voor 860 kilogram "restafval" zou hebben 
afgevoerd. (zie stukken 7 /6 strafdossier) 

12. Op 26.01.2016 (stempel van 28.01.2016} ontving het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, 
een antwoordschrijven van de OVAM op haar vraag of er in deze zaak inbreuken kunnen worden 
weerhouden. 

In dit schrijven valt onder meer het volgende te lezen: 

"( ... ) 
Mevrouw heeft dan op eigen initiatief de toplaag laten afgraven, 
waarbij er opnieuw 2 stukjes cementgolfplaat (waarschijnlijk asbesthoudend) werden 
aangetroffen. Dit werd blijkbaar bevestigd door het erkend laboratorium (het 
betreft zowel chrysotiel als crocidoliet) voor PPn vnn rlP t,.,ee stalen. De fysisch verontreinigde 
grond werd dan afgevoerd door de firma naar de firma te 

. Dit werd bevestigd door de heer milieu-coördinator van de 
firma op 21 januari 2016. Volgens deze persoon betrof het slechts 110 m3 en is de 
aangevoerde partij eerst afgezeefd vooraleer deze kon hergebruikt worden. Volgens het 
analyseverslag van zou de onderzochte (zeef)grond ook puin, glas, plastiek, roofing enz. 
bevatten. 
Gelet hogervermelde vaststellingen, zowel door de heer als door het 
laboratorium als bevestigd door de milieu-coördinator de heer kan 
men besluiten dat men hier niet te doen heeft met "zuivere" uitgegraven bodem, maar met 
fysisch verontreinigde grond welke als een afvalstof dient aanzien te worden. Het ophogen 
van een terrein, zoals in dit concreet geval gebeurd is, dient aanzien te worden als een 
bodemtoepassing. Volgens biilaqe 2.2 van VLAREMA (. .. ) komt fysisch verontreinigde grond 
niet in aanmerking voor gebruik als bodem. Dit betekent dat het ophogen van dit terrein met 
fysisch verontreinigde grond dient aanzien te worden als een overtreding op artikel 12 van 
het Materialendecreet. In het kader van haar bevoegdheden zal de OVAM betreffende dit 
artikel geen heffingsdossier aanleggen aangezien de afvalstof, i. c. de fysisch verontreinigde 
grond, ondertussen al is verwijderd en afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting. 
Wat betreft het aspect grondverzetsregeling dient er opgemerkt te worden dat, gelet op het 
kleine volume, namelijk maximum 230 m3, er geen verplichtingen waren inzake de 
voorafgaande onderzoeken en analyses (dat is slechts het geval vanaf volumes> 250 m3). De 
OVAM heeft het perceel op basis van de haar overgemaakte informatie ook niet opgenomen 
in het grondeninformatieregister. Er werd bijgevolg ook niemand verplicht tot het uitvoeren 
van een oriënterend bodemonderzoek conform het bodemsaneringsdecreet. 11 

(zie stuk 7 /1 strafdossier - eigen onderlijning door de rechtbank) 
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13. In het voorjaar 2016 heeft de burgerlijke partij vervolgens de firma 
uit aangesteld om ter plaatse een nieuw onderzoek uit te voeren naar eventuele 
resterende aanwezigheid van vervuilde substanties in de bodem. Dit gezien zij vermoedde dat 

niet alle aangevoerde grond terug had afgegraven en er nog steeds vervuilde "zee/grond" 
ter plaatse aanwezig was. 

In het verslag van deze firma (getiteld "asbestonderzoek ter hoogte van een asbestverdacht terrein", 
opgesteld in juni 2016), valt onder meer het volgende te lezen: 

"(. . .) 
In opdracht van mevr. werd door in de periode mei 2016 een 
asbestonderzoek uitgevoerd ter hoogte van een asbestverdacht terrein. 
De onderzoekslocatie is gelegen t.h.v. Het terrein is kadastraal 
gekend als f!n betreft perceelsnummer 
( ... ) 
Op vrijdag 14 april 2016 werd een eerste visuele inspectie van het oppervlak/maaiveld 
uitgevoerd. Hierbij werd asbestverdacht materiaal waargenomen. Op basis van de gekende 
verontreinigingstoestand en de resultaten van het milieuhygiënisch onderzoek wordt het 
desbetreffende perceel als asbestverdacht beschouwd. Hierdoor dient een asbestonderzoek 
conform CMA CMA l/A.20 en CMA 2/11/C.3 uitgevoerd te worden. 
(. .. ) 
Tijdens de visuele inspectie van het oppervlak/maaiveld werden stukken hechtgebonden 
asbestplaatjes gevonden. Op basis van de visuele inspectie van het oppervlak/maaiveld wordt 
de volledige onderzoekslocatie als asbestverdacht beschouwd. 
Foto's van het terreinbezoek zijn toegevoegd in bijlage 3. 
( ... ) 
Het perceel wordt opgedeeld in een asbestverdachte en een asbestonverdachte zone. Bij de 
asbestverdachte zone zijn er asbestverdachte materialen aanwezig ter hoogte van het 
oppervlak/maaiveld (visuele inspectie). De asbestverdachte zones worden verder opgedeeld 
in 'homogene' deellocaties van maciamaal 500 m2. Een asbestverdachte homogene 
deellocatie is een zone waar eenzelfde ruimtelijke verdeling van de asbestverontreiniging 
verwacht wordt (beperkte variatie in asbestverontreiniging). 
De asbestverdachte zone wordt geschat op ca. 1500 m2. Rekening houdende met een totale 
oppervlakte van ongeveer 2500 m2 werden er op de onderzoekslocatie 2 deellocatles van elk 
500 m2 gedefinieerd. 

Op 17 mei 2016 werden deze deellocaties (Dll en DL2) vastgelegd onder leiding van dhr. 
van 

( ... ) 
De visuele inspectie van het oppervlak/maaiveld wordt uitgevoerd door een deellocatie 
doelmatig af te zoeken naar de aanwezigheid van astbestverdachte materialen door middel 
van 2 inspectiestroken van 1,5 m breed, welke in twee richtingen haaks op elkaar worden 
afgelopen. 
(. .. ) 
De vastgestelde inspectie-efficiëntie voor de twee deellocaties bedraagt 90 à 100 %. 
(. .. ) 
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Alle asbestverdachte materialen die werden opgeraapt tijdens de visuele inspectie van de 
inspectiestroken van de deellocatie, worden samengevoegd tot één verzamelmonster (SO). 
(. .. ) 
Voordeellocatie 2 werd respectievelijk het verzamelmonster 50 (DL2) samengesteld. 
( ... ) 
Per deellocatie worden ook gaten of sleuven gegraven en wordt een visuele inspectie en 
bemonstering van het opgegraven materiaal (het zogenaamde sleuf(gat)monster) 
uitgevoerd. Er werden verspreid over het terrein verschillende proefputten gemaakt hieruit 
werd dan beslist waar de sleuven zullen worden gegraven. 
( .. .) 
Op een representatief aantal locaties worden gaten of sleuven gegraven doorheen de 
asbestverdachte verhardings- en/of funderingslaag of tot onder de asbestverdachte 
bodemlaag. Het aantal te onderzoek en te graven gaten/sleuven is afhankelijk van de 
oppervlakte van de deellocatie. 
Voor de 2 deellocaties (Dll en DL2} werden telkens twee verschil/ende sleuven onderzocht. 
( .. .) 
De onderzochte sleuven hebben een oppervlakte van 200 cm x 40 cm en een diepte van 30 cm 
voor DllSLl en DLSL2. De andere twee sleuven hebben een oppervlakte van200 cm x 40 cm 
en een diepte van 10 cm (DL2Sll en DL2SL2}. 
( ... ) 
5.1. ASBEST TER HOOGTE VAN HET OPPERVLAK/MAAIVELD (VERZWAMELMONSTER VISUELE 
INSPECTIE OPPERVLAK MAAIVELD 50) 
( ... ) 
Uit de asbestanalyses die werden uitgevoerd op de verzamelmonsters 50 van de deellocaties 
DL2 blijkt dat er enkel hechtgebonden asbest wordt teruggevonden. 
( ... ) 
5.2. BEREKENING CONCENTRATIE IN DE GROVE VELDFRACTIE (VERZAMELMONSTER 51-SN IN 
DE SLEUVEN) 
Uit de asbestanalyses die werden uitgevoerd op de verzamelmonsters 53, 54 en 516 blijkt dat 
er enkel hechtgebonden asbest wordt teruggevonden. 
( .. .) 
HOOFDSTUK 6 BESLUIT 
( ... ) 
De berekende asbestgehalten worden getoetst aan de waarde voor asbestvezels van 100 
mg/kg ds. Op basis van de resultaten wordt besloten dat de deellocatie Dll en DL2 asbest 
bevatten en de waarde voor asbestvezels van 100 mg/kg ds duidelijk overschreden wordt. Ter 
hoogte van sleuf 1 werden er ook veel bodemvreemde materialen teruggevonden zoals 
plastiek, glas en deeltjes ijzer. 
We kunnen dus besluiten dat de aanvulgrond die gebruikt werd asbestdeeltjes bevat dit 
vooral onder de vorm van hechtgebonden asbest." 

Samenvattend, blijkt uit deze analyse dat er ter plaatse enkele stukjes hechtgeboden asbest werden 
aangetroffen op het "oppervlak/maaiveld" en in de beide sleuven van respectievelijk 30 en 10 
centimeter diep. Uit het analyseverslag kan evenwel niet uitgemaakt worden hoeveel van dergelijke 
stukjes er exact werden aangetroffen en hoeveel het totaal gewicht hiervan bedraagt. De 
aangetroffen concentraties niet-hechtgebonden asbest in de fijne veldfractie lagen ruimschoots onder 
toegelaten concentratie van 100 mg/kg ds. 
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14. Ondertussen had de burgerlijke partij eveneens reeds een klacht met 
burgerlijke partijstelling neergelegd lastens o.m. de eerste beklaagde bij de onderzoeksrechter te 
Brugge. Deze heeft geleid tot huidige procedure. 

Er volgde een uitvoerig gerechtelijk onderzoek, waaruit onder meer het volgende blijkt: 

bevestigde tijdens zijn verhoor op 06.06.2016 dat hij op 10.10.2015 ter 
plaatse visueel heeft vastgesteld dat de aangevoerde grond "vreemde materialen" bevatte; 
het betrof volgens hem "zeef grond" en geen "teelaarde"; de bestaande grond ter plaatse was 
volgens hem "ongetwijfeld propere bosgrond", die geen asbest bevatte; 

de burgerlijke partij bevestigde tijdens haar verhoor op 08.06.2016 
dat zij op 09.10.2015 aan mondeling gevraagd heeft waar de aangevoerde 
grond vandaan kwam; deze verwees evenwel onmiddellijk door naar de onderaannemer, de 
tweede beklaagde "die daar stond met een vrachtwagen"; toen zij aan 
de derde beklaagde vroeg waar de aangevoerde aarde vandaan kwam sprak 
hij over een "industrieterrein te '', doch zij verstond hem niet goed door de 
draaiende motor van de vrachtwagen; daarop ging zij vervolgens terug naar -=n zei 
zij hem dat zij wantrouwen had; deze probeerde haar gerust te stellen door haar te zeggen 
dat het landbouwgrond was; volgens haar werden er in totaal ten minste 400 m3 bosgrond 
afgegraven vanop haar eigendom; 

de derde beklaagde werd op 09.06.2016 verhoord; hij stelt dat de aangevoerde 
grond afkomstig was van hun bedrijfsterrein te wn de waar 
zij "beperkte hoeveelheden" grond stockeren; de grond is volgens hem afkomstig van 
"landbouwgrond waar wij werken hebben uitgevoerd voor de uitbreiding van het 
industrieterrein te ''; het betrof volgens hem "een achttal vrachtwagens van 15 
m3"; deze partij grond was niet vergezeld van documenten van de Grondbank en hij weet ook 
niet of de grond te vooraf bemonsterd is geweest; hij heeft de werken aan het 
industrieterrein te 1itgevoerd "voor de firmc die de grond gekocht 
had en er een bedrijfsgebouw zou op plaatsen"; hij bevestigt dat hij op 09.10.2015 aan de 
burgerlijke partij gezegd heeft dat de grond afkomstig was van een (industrie)terrein te 

en dat het "landbouwgrond" betrof; hij stelt verder dat zijn firma over een eigen 
mobiele zeefinstalfatie beschikt; zijn firma heeft enkel de ladingen aarde uitgekipt vooraan de 
woning; daarna heeft de eerste beklaagde met zijn bobcat de aarde naar achteren gevoerd; 
hij weet niet waar de aangevoerde aarde naartoe is gebracht, hij heeft deze enkel geleverd; 
hij beschikt niet over transportdocumenten voor de aangevoerde aarde, "gezien dit vervoer 
betrof voor eigen rekening en niet voor derden"; andere documenten die iets zeggen over de 
geleverde grond heeft hij ook niet; de geleverde grond heeft volgens hem geen 
voorafgaandelijke zeving ondergaan; hijzelf is, samen met zijn vader, de strafrechtelijk 
verantwoordelijke binnen de tweede beklaagde; hij vermoedt dat de ter plaatse aangetroffen 
stukken asbest restanten betreffen "van de ter plaatse afgebroken bouwsels"; 

op 09.06.2016 werd eveneens verhoord; dit betreft de overbuur 
van de woning van de burgerlijke partij; hij stelt dat hij tijdens de grondwerken gezien heeft 
hoe er bovenop de aangevoerde grond een laag van de oorspronkelijke bodem gespreid werd; 

1 PAGE 01- 00001997495-0018-0032-01-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent • tiende kamer- 2019/NT/1135 - p. 19 

-- - --------------------------
op 18.06.2016 werd (wijlen) ,erhoord; hij bevestigt dot de aarde die op 
09.10.2015 werd opgevoerd afkomstig was van de tweede beklaagde; hij betrof volgens hem 
evenwel zeker "teelaarde" en geen "zee/grond"; volgens hem diende de aangevoerde grond 
nog "gerakeld worden enz ... ", dit teneinde de bodemvreemde materialen eruit te 
verwijderen; 

bij een gelijkaardig bedrijf als het bedrijf van de beklaagden, kost zuivere teelaarde 10,50 EUR 
per ton, terwijl zee/grond er gratis af te halen is; voor 105 m3 zuivere teelaarde dient er 
derhalve normaalgezien tussen de 1. 764 en 2.205 EUR betaald te worden; de tweede 
beklaagde rekende in haar factuur van 10.10.2015 aan de burgerlijke partij evenwel een 
bedrag van 35 EUR aan per m3 aangevoerde "teelaarde", zijnde 4.200 EUR voor 105 m3 
"teelaarde"; aan de tweede beklaagde diende zij een bedrag van 1.750 EUR te betalen voor 
de aangevoerde 105 m3 grond ("teelaarde"); in de hypothese dat de aangevoerde grond 
zee/grond betrof, bedroeg de winst van de eerste beklaagde derhalve (4.200 - 1.750 =) 2.450 
EUR, terwijl de winst van de tweede beklaagde 1. 750 EUR bedroeg; 

op 05.07.2016 ontvinaen de politiediensten een e-mail van de zaakvoerder van de f irma 
:e · deze bevestigde dat de firma van de tweede beklaagde 

inderdaad voorbereidende grondwerkzaamheden heeft uitgevoerd voor hun bedrijfsgebouw 
te dit gebeurde evenwel reeds in het jaar 2007; daarenboven 
werd alle afgevoerde grond ("propere teelaarde". "landbouwgrond") afgevoerd naar het 
terrein van de groendienst van de gemeente en niet naar het bedrijfsterrein van 
de tweede beklaagde; 

op 19.10.2016 wordt de derde beklaagde op verzoek van de onderzoeksrechter 
herverhoord: na aPr.nr,fronteerd te zijn met de e-mail van de zaakvoerder van de firma 

tE stelt hij bij zijn aanvankelijke verklaring te blijven en 
houdt hij vol dat de gebruikte aarde zuivere landbouwgrond betrof en afkomstig was van de 
werken uitgevoerd bij de firma hij kan hieromtrent echter geen documenten 
voorleggen; 

de vaststellingen van de verbalisant, dot de tweede beklaagde niet 
beschikt over een milieuvergunning voor het uitbaten van een tijdelijke of permanente 
opslagplaats van uitgegraven bodem; 

de handgeschreven bijkomende verklaring van van 08.06.2016, waarin hij 
bevestigt dat hij in de door hemzelf gedolven put in de aangevoerde aarde niet alleen twee 
stukjes asbest-verdacht materiaal heeft aanqetroffen, doch eveneens "glas, plastiek en kool"; 
dit heeft hij ook meegedeeld aan toen deze even later met zijn echtgenote op 
verzoek van de burgerlijke partij ter plaatse kwam; stelde echter voor om de 
brokstukken in te frezen. 

15. Op verzoek van de burgerlijke partij (verzoekschrift art. 61quinquies Sv.) werd door de 
onderzoeksrechter navolgend onderzoek verricht. 

Uit dit navolgend onderzoek blijkt: 
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dat de zaakvoerder van de firma te op 20.06.2017 
andermaal bevestigde dat er ter gelegenheid van de afgraafwerken aan hun terrein in het 
jaar 2007 aeen teelaarde werd afgevoerd naar het bedrijfsterrein van de tweede beklaagde 
te 

dat de coördinator Wegen en Riolering van de gemeente op 27.06.2017 
verklaarde dat er bij de verkoop van de industriegrond aan de ;n 
2007 stond dat de vrijgekomen gronden naar de gemeente dienden te komen; 
waar de gronden vervolgens effectief terecht zijn gekomen is hem evenwel niet meteen 
duidelijk; 

dat ook tijdens zijn verhoor op 03.07.2017 bevestigde dat hij per toeval 
ter plaatse was op het ogenblik dat de opvoerwerken met grond door de eerste en tweede 
beklaagde net beëindigd waren; hij heeft visueel vastgesteld dat er inderdaad vervuiling in de 
aarde zat, nl. "glas, steen, teerbrokken en stukken plaat die konden eternit of 
asbestcementplaten zijn"; dit laatste kon hijzelf evenwel niet uitmaken." 

4.1 De beklaagden betwisten de telastlegging 8. 

De eerste rechter besloot tot de schuld van de beklaagden aan de telastlegging B op grond 
van de volgende motieven: 

"Naar het oordeel van de rechtbank, staat het op basis van de gegevens van het strafdossier 
ontegensprekelijk vast dat de partij grond die op vrijdag 09.10.2015 op het perceel van de 
burgerlijke partij werd gestort en verspreid, tevens "kleine, bodemvreemde 
partikels", waaronder steentjes, plastiek, beton, ceramiekrestjes, glas en enkele stukjes 
teerhoudend afval (asfaltpapier) bevatte en derhalve fysisch verontreinigd was. 

Dit blijkt immers zonder enige twijfel uit de objectieve vaststellingen van enerzijds politie-
rechercheur (zie hierboven, randnummer 5) en anderzijds plvv. 
gerechtsdeurwaarder 'zie hierboven, randnummer 7) en wordt tevens bevestiad in de 
ter zake gelijkluidende verklaringen van en én 
de e-mail die (wijlen) op 10.10.2015 zelf aan de burgerlijke partij verstuurde (zie 

. hierboven, randnummer 6). 

Daarnaast staat het naar het oordeel van de rechtbank eveneens vast dat deze partij grond 
eveneens (minstens) nog een viertal stukjes astbestafval bevatte. 

Ter zake kan vooreerst worden verwezen naar het gegeven dat er ook in één van de twee grote 
zakken met grond die onder toezicht van plvv. gerechtsdeurwaarder door 
willekeurig uit de aangevoerde grond werden opgeschept een stukje asbesthoudend materiaal 
werd aangetroffen (chrisotiel) (zie hierboven, randnummers 7 en 9). Het gegeven dat deze 
staalnames niet gebeurden op de wijze zoals voorgeschreven in het Compendium voor 
Monsterneming en Analyse (CMA) en het Milieuhandhavingsbesluit doet aan het voorgaande geen 
afbreuk, gezien deze voorschriften in principe enkel gelden voor staa/names die gebeuren door 
officiële Vlaamse milieutoezichthouders en er uiteraard niet aan in de weg staan dat de rechtbank 
de analyseresultaten die voortvloeien uit staalnames die door particulieren werden uitgevoerd als 
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bewijselement (evenwel zonder bijzondere bewijswaarde) kan aanvaarden. Het bewijs in 
strafzaken is immers vrij en mag worden geleverd via alle bewijsmiddelen. 

Daarnaast aanvaardt de rechtbank eveneens het gegeven dat ook het stukje asbest dat op 
10.10.2015 door ter plaatse werd aangetroffen (en dat volgens de /aboresultaten 
van de firma chrysotie/ en crocidoliet bevatte), evenals de twee brokstukjes die 
op 14.10.2015 tijdens de graafwerken heeft aangetroffen (en die tevens volgens de /aboresu/taten 
van de f irma positief testten op hechtgebonden asbest - enerzijds chrysotiel en anderzijds 
chrysotie/ en crocidoliet}, wel degelijk uit de aangevoerde partij grond afkomstig waren. De 
rechtbank hecht immers wel deaelijk geloof aan de (andermaal) gelijkluidende verklaringen van 

en de burgerlijke partij zelf die allen 
unaniem verklaarden dat deze brokstukjes zich in de aangevoerde partij grond bevonden. Ook 
rechercheur en plvv. gerechtsdeurwaarder hebben dit laatste trouwens 
nooit in twijfel getrokken. Daarnaast hebben deze brokjes tevens allen ongeveer dezelfde grootte 
en samenstelling, zoals blijkt uit de analyse ervan, hetgeen andermaal bevestigt dat ze dezelfde 
oorsprong hebben. 

Anderzijds is de rechtbank van oordeel dat het geenszins bewezen voorkomt dat ook de stukjes 
asbest die op 14.04.2016 en 17.05.2016, zijnde meer dan een half jaar na het aanvoeren van de 
partij verontreinigde grond, door de deskundige van ter plaatse werden 
aangetroffen afkomstig waren uit de door beklaagden aangevoerde grond. Zoals de beklaagden 
terecht opmerken, blijkt immers uit het proces-verbaal van plvv. gerechtsdeurwaarder 
van 14.10.2015 dat op dat ogenblik de tuin van de burgerlijke partij "ondertussen volledig werd 
afgegraven tot op de harde bodem" door de firma van Ook zelf 
verklaarde trouwens hetzelfde in zijn verklaring van 31.12.2015. Tevens dient te worden gewezen 
op het feit dat ook reeds door rechercheur )p 12.10.2015 op diverse plaatsen putjes 
werden gegraven en gezocht naar de aanwezigheid van nog meer asbesthoudend afval, doch 
zonder resultaat. Uit het analyseverslag van blijkt daarenboven louter dat er enkele 
stukjes hechtgeboden asbest werden aangetroffen op het "oppervlak/maaiveld" en in de beide 
sleuven van respectievelijk 30 en 10 centimeter diep, zonder dat duidelijk is of er in tussentijd al 
dan niet nieuwe aarde werd opgevoerd op het perceel, en, zo ja, welke de dikte is van deze 
aangevoerde laag aarde. Tot slot dient er te worden op gewezen dat uit het analyseverslag tevens 
niet kan uitgemaakt worden hoeveel van dergelijke stukjes asbestgebonden afval er exact werden 
aangetroffen en hoeveel het totaal gewicht hiervan bedraagt. 

19. Naar het oordeel van de rechtbank, dienen de steentjes, plastiek, beton, ceramiekrestjes, glas, 
enkele stukjes teerhoudend afval (asfaltpapier) en zelfs vier stukjes asbestafvol die zich in de 
aangevoerde (en ter plaatse achtergelaten) grond bevonden, uiteraard te worden aanzien als 
afvalstoffen. Het betreffen immers stoffen of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (cfr. art. 3, §1, 1° Materialendecreet). 
Overigens betreft asbestafval zelfs een gevaarlijke afvalstof zoals vermeld in het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen (VLAREMA - cfr. bijlage 2.1., code 17 
06 05: "asbesthoudende bouwmaterialen"). 

Daarnaast dient bij uitbreiding ook de volledige partij aangevoerde (en ter plaatse achtergelaten) 
grond waarin deze afvalstoffen zich bevonden, en die er zodanig mee vermengd waren dat ze er 
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niet konden worden uit gefilterd (afgezeefd) zonder eerst deze volledige partij grond terug uit te 
graven, als een afvalstof te worden aanzien. Ingevolge artikel 38 van het Materialendecreet {zoals 
van toepassing op het ogenblik van de feiten) is uitgegraven grond immers slechts uit het 
toepassingsgebied van het Materialendecreet uitgesloten in zoverre deze wordt "gebruikt 
overeenkomstig de voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem". Dit laatste is in casu 
geenszins het geval. Alleen al door de aanwezigheid van asbestafval en het gebrek aan fysische 
scheiding tussen deze (gevaarlijke) afvalstoffen en de grond zelf, voldeed deze partij grond immers 
niet aan de toepasselijke milieuvoorwaarden inzake grondverzet (zie art. 136 bodemdecreet en 
art. 161, §1 en §2 en bijlage V VLAREBO) en diende ze als een afvalstof te worden aanzien. 
Daarenboven werden in casu meerdere traceerbaarheidsprocedures van het Bodemdecreet en het 
VLAREBO niet nageleefd (er gebeurde geen voorafgaandelijke studie van de ontvangende grond, 
er werd geen bodembeheerrapport afgeleverd, er was geen grondverzettoelating en er kon geen 
transportdocument worden voorgelegd) én beschikte de niet over enige 
milieuvergunning voor de tussentijdse opslag van grond, zodat tevens alleen al om deze reden 
dient te worden geoordeeld dat de kwestieuze partij grond niet werd "gebruikt overeenkomstig de 
voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem" 

Daar de kwestieuze afvalstoffen afkomstig waren van het bedrijfsterrein van de tweede beklaagde 
betroffen het bedrijfsafvalstoffen, zijnde afvalstoffen die ontstaan zijn ten 

gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit (art. 3, §1, 6° 
Materialendecreet). 

Deze bedrijfsafvalstoffen werden niet op één van de in art. 25 Materialendecreet voorziene wijzen 
verwijderd of nuttig toegepast, doch wel achtergelaten op het perceel van de burgerlijke partij. 

De tenlastelegging B is derhalve bewezen, 

20. Het staat op basis van de gegevens van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting 
vast dat de derde beklaagde kan worden aanzien als dader/mededader van dit 
misdrijf. Dit is immers niet alleen de zaakvoerder en milieu-verantwoordelijke van de tweede 
beklaagde, het betreft tevens de persoon die met zijn vrachtwagen deze afvalstoffen van zijn 
bedrijfsterrein te naar het perceel van de burgerlijke partij heeft gebracht. 

Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek 
verband hebben met de verwezen/ijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, 
naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

De door gepleegde handelingen gebeurden voor rekening van de tweede beklaagde 
waarvan hij zaakvoerder is. Zij hielden tevens verband met de verwezenlijking 

van haar maatschappelijk doel. Er werd gekozen voor een exploitatie waarbij het naleven van de 
bepalingen van de afvalstoffenreglementering geen prioriteit was en waarbij doelbewust werd 
gehandeld in strijd met deze regelgevingen. Op deze rechtspersoon rust bijgevolg een eigen 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

De derde beklaagde was als zaakvoerder van deze vennootschap bevoegd om de 
nodige beslissingen te nemen met het oog op de naleving van de regelgeving. De derde beklaagde 
handelde bewust en vrijwillig, dit is wetens en willens. Er is bijgevolg ook hier geen grond voor de 
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toepassing van de strafuitsluitingsgrond zoals bedoeld in art. 5, tweede lid, Strafwetboek, en zoals 
van toepassing op het ogenblik van de feiten. 

De tenlastelegging B is dan ook ten aanzien van elk van deze beklaagden bewezen en elk van de 
beklaagden kan hiervoor worden gestraft. 

21. Uit de gegevens van het strafdossier, blijkt eveneens dat nadat de de 
vrachtwagens met fysisch verontreinigde grond ter plaatse had aelost, de kwestieuze partij grond 
vervolgens voor rekening van de eerste beklaagde met een Bobcat verder op het 
perceel van de burgerlijke partij werd verspreid (zie hierboven - randnummer 14). Dit gebeurde 
onder leiding van en in aanwezigheid van haar toenmalige zaakvoerder, (wijlen) 
Deze laatste werd er zelfs tijdens het uitvoeren van deze werken door de burgerlijke partij nog 
uitdrukkelijk op gewezen dat het geen zuivere teelaarde betrof. 

Derhalve kunnen de feiten van de tenlastelegging B ook aan de eerste beklaagde 
strafrechtelijk worden toegerekend. 

De door de werknemers van de gepleegde handelingen gebeurden voor rekening 
van deze vennootschap. Zij hielden tevens verband met de verwezenlijking van haar 
maatschappelijk doel. Er werd ook hier gekozen voor een exploitatie waarbij het naleven van de 
bepalingen van de afvalstoffenwetgeving geen prioriteit was en waarbij doelbewust werd 
gehandeld in strijd met deze regelgevingen. Ook op deze rechtspersoon rust bijgevolg een eigen 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

{Wijlen) was als zaakvoerder van deze vennootschap bevoegd om de nodige 
beslissingen te nemen met het oog op de naleving van de regelgeving. Hij handelde bewust en 
vrijwillig, dit is wetens en willens. Er is bijgevolg ook hier geen grond voor de toepassing van de 
strafuitsluitingsgrond zoals bedoeld in art. 5, tweede lid, Strafwetboek, en zoals van toepassing op 
het ogenblik van de feiten. 

De tenlastelegging B is dan ook ten aanzien van deze beklaagde bewezen en deze beklaagde kan 
hiervoor worden gestraft." 

Het hof treedt deze terechte motieven bij en maakt ze tot de zijne. 

4.2 Volledigheidshalve voegt het hof hier nog het navolgende aan toe. 

Geen enkele wetsbepaling vereist dat voor de bewezenverklaring van het misdrijf van artikel 
25 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materialenkringlopen en afvalstoffen, vaststellingen omtrent verontreinigde grond 
tegensprekelijk dienen te gebeuren, noch dat er staalnames conform een bepaald protocol 
dienen uitgevoerd te worden. 

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, wat in casu het geval is, 
beoordeelt de strafrechter onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig 
overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. 
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Het volume verontreinigde grond betrof minder dan 230 m3 zodat inzake 
grondverzetregeling er geen voorafgaande (bodem)onderzoeken of anàlyses verplicht 
waren. Om dezelfde reden nam OVAM het perceel niet op in het grondeninformatieregister. 

Er dient dan ook geen toetsing van het bewijs te gebeuren overeenkomstig artikel 32 
Wetboek Voorafgaande Titel Strafvordering. 

Dit bewijs houdt op zich evenmin enige schending van de rechten van verdediging in. 

Het hof wijst er bovendien op dat de beklaagde wel degelijk onmiddellijk in 
gebreke werd gesteld en ook effectief ter plaatse is geweest . 

Op grond van de voormelde samenhangende en met elkaar overeenstemmende gegevens 
die door de eerste rechter terecht werden weerhouden, kan met zekerheid vastgesteld 
worden dat de aangeleverde grond verontreinigd was en als afvalstof te aanzien is. De 
getuigenverklaringen, het verslag van de gerechtsdeurwaarder, de vaststellingen van de 
lokale politie dat het zeefgrond betrof met de bodemvreemde stoffen, het analyseresultaat 
van het labo en de gevoegde foto's laten toe te besluiten dat de grond de in de telastlegging 
vermelde afvalstoffen bevatte en bijgevolg in zijn geheel als een afvalstof te aanzien is. 

De aard van de verscheidene soorten aangetroffen bodemvreemde voorwerpen toont 
ontegensprekelijk aan dat er sprake was van afvalgrond. 

De stelling van de beklaagden dat de grond, bij gebreke aan correcte meting over de 
verontreinigingswaarden door bodemvreemde elementen en de verwijzing daarover naar 
Vlarebo, Vlarem I en het compendium voor monsterneming en analyse, geen afvalstof 
betreft, is dan ook niet correct. 

De argumentatie van de beklaagden omtrent de afvoer van de grond en de vraag of deze al 
dan niet legaal werd uitgevoerd, is niet relevant voor de lastens de beklaagden weerhouden 
inbreuk en ontneemt de strafbaarheid van hun eigen handelen niet. Bovendien blijkt uit het 
dossier dat de verontreinigde erond werd afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting, 
zijnde de firma te Dit toont evenmin aan dat het niet-verontreinigde grond 
betrof. 

4.3 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 
t itel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
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rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepal ing: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk 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 21 § 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. 

Wijlen handelde als professioneel en had bijgevolg de verantwoordelijkheid 
de door zijn onderaannemer, en zijn firma, geleverde grond te controleren. 
Bovendien voerde hij zelf ook de grond uit op het perceel van en was 
de verontreiniging visueel vast te stellen. Ook het gegeven dat het geen teelaarde betrof was 
voor als professioneel onmiddellijk zichtbaar. Desondanks verspreidde hij 
bewust de grond over het terrein. 
Hij pleegde de feiten derhalve wetens en willens, waarbij hij handelde voor zijn 
vennootschap 

Ook de beklaagden en handelden als professioneel en 
leverden wetens en willens verontreinigde grond daar waar veel duurdere teelaarde besteld 
was. 
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Gezien de bewezen feiten met 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 personen door wiens optreden de rechtspersoon 
handelde. 

Binnen de beklaagden en was er bovendien onvoldoende 
aandacht voor de naleving van de milieureglementering, wat een eigen strafrechtelijk fout 
van deze rechtspersoon is, zodat het misdrijf ook de rechtspersonen, voor wiens rekening de 
feiten gepleegd werden, toe te rekenen zijn. 

De telastlegging B in hoofde van de beklaagden blijft bewezen. 

5. De beklaagden pleegden de feiten in professioneel verband waarbij zij handelden uit puur 
winstbejag. De aanvoer van zeefgrond is op zich reeds veel goedkoper dan de bestelde 
zuivere teelaarde, maar daarenboven werd ook de kost uitgespaard van het uitzeven van 
fysisch verontreinigde grond. De beklaagden stelden hun eigen economisch belang boven 
het belang dat de gemeenschap heeft bij het behoud van een veilig en gezond leefmilieu. De 
grond bevatte zelfs gevaarlijke afvalstoffen. 
Verder zorgt dergelijk handelen voor concurrentievervalsing ten aanzien van bedrijven die 
wel de nodige inspanningen doen om de milieureglementering na te leven. 
Tot slot dient ook de maatschappelijke kost in rekening gebracht te worden die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. 

6. Alle beklaagden vragen in ondergeschikte orde de gunst van de opschorting, minstens een 
straf met volledig uitstel. 

Zij hebben allen nog een blanco strafregister. De beklaagde is 41 jaar. 

In deze omstandigheden is het hof van oordeel dat de door de eerste rechter opgelegde 
geldboeten een gepaste straf zijn voor de respectievelijke beklaagden. Het opleggen van een 
geldboete is passend gezien het economisch motief en bovendien noodzakelijk om de 
beklaagden aan te zetten om voortaan de afvalstoffenreglementering na te leven. 

Gezien het w instoogmerk bij de vennootschappen rechtstreeks en groter was, legde de 
eerste rechter terecht ten aanzien van hen een hogere geldboete op. 

In tegenstelling tot de eerste rechter is het hof van oordeel dat er geen redenen voorhanden 
zijn om deze geldboeten gedeeltelijk met uitstel toe te kennen. 

Deze bestraffing is immers niet van aard enige sociale reclassering in het gedrang te brengen 
of op onevenredige wijze de sociale declassering van deze beklaagden te bewerkstell igen, 
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,.....,,_ ------------------------

zodat het hof niet ingaat op de vraag van de beklaagden om de gunst van de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling of de gunst van het uitstel toe te staan. 

Uit niets volgt dat de opgelegde geldboete het gunnen van aanbestedingsopdrachten aan 
deze bedrijven in gevaar zou brengen. 

De aard en ernst van de bewezen feiten brengt ook mee dat het verlenen van deze gunst 
voor de beklaagden een totaal onvoldoende signaal zou zijn om hen de ernst en het 
ontoelaatbaar karakter van de door hen gepleegde feiten te doen inzien. 

De bewezen verklaarde feiten werden gepleegd na 31 december 2011 maar voor 1 januari 
2017, zodat de opgelegde geldboete met 50 deciemen wordt verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde 
toe aan te zetten de geldboete te betalen. 

er 

7. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoa ls hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezen verklaarde telastleggingen, die hen 
gemeen zijn. 

Het hof veroordeelt beklaagden als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf elk tot 
het betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de 
wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een 
eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

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 
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 koninklij k besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (8.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagden elk tot beta ling van 
de vermelde vergoeding met dien verstande dat het actueel bedrag van de vermelde vaste 
vergoeding nu 50,45 euro is, dit ingevolge de omzendbrief 131/8 van januari 2021, 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021 over de indexering van de 
tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten (b lz. 6877 e.v.). Het 
indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, 
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steunt op artikel 9 van de wet van 23 maart 2019, die de nieuwe basiswet over de 
gerechtskosten in strafzaken is, uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het KB van 15 
december 2019, dat de wet uitvoert. 

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 tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

8. De burgerlijke partij vordert een materiële schadevergoeding van 
113.983,24 euro en een morele schadevergoeding van 2.500 euro, telkens meer de intresten 
en de kosten, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding. 

De burgerl ijke partij kwam ook op tegen de vrijspraak van de beklaagden voor de 
telastlegging A, waarover het hof, gelet op de devolutieve werking van de beroepen, enkel 
op burgerlijk gebied dient te oordelen. De eerste rechter merkte terecht op dat de 
burgerlijke partij kon opmerken dat de grond niet conform was en uit de correspondentie 
van de burgerlijke partij met de beklaagde en de door haar gestelde 
handelingen, blijkt dat zij dit ook effectief opgemerkt had nog voor de werken beëindigd 
waren. Niet alleen sprak ze t er plaatse onmiddellijk aan, maar bovendien 
contacteerde ze onmiddellijk via mail de firma Bijgevolg is er geen misdrijf in de 
zin van artikel 498 Strafwetboek. 

De gevorderde materiële schade is als volgt onderverdeeld: 
- 2.026,15 euro factuur labo 
- 7.677,45 euro factuur bodemsaneringsdeskundige 
- 61.618,22 euro factuur grondwerken 
- 6.336,52 euro factuur grondwerken 
- 35.472,90 euro factuur grondwerken 
- 852 euro factuur gerechtsdeurwaarder. 

Deze facturen werden voorgelegd. 

De facturen van en de gerechtsdeurwaarder waren noodzakelijk om de verontreiniging 
aan te tonen en kunnen bijgevolg toegekend worden. Dit betreft geen nutteloze of 
onredelijke kost. 

De factuur grondwerken heeft betrekking op het afgraven van de 
verontreinigde grond, hetgeen in relatie staat met het herstel van de schade zodat deze 
eveneens kan worden toegekend. Dat geen documenten omtrent de afvoer en de 
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bestemming werden voorgelegd doet hieraan niets af, en werkt bovendien in het kader van 
het strafonderzoek reeds uitgeklaard. 

Het is niet aangetoond dat er meer dan ongeveer 105 m3 grond werd aangeleverd. Door 
aannemer werd, volgens zijn verklaring in het strafonderzoek, immers een 
gelijkaardige hoeveelheid (110 m3

) terug afgegraven. Niettegenstaande hij thans hierop 
terugkomt, was er ook door OVAM om die reden geoordeeld dat geen bijkomend 
bodemonderzoek meer noodzakelijk was. De offerte en ook factuur van had ook op 
een dergelijke hoeveelheid betrekking. Dit stemt ook overeen met de metingen door de 
gerechtsdeurwaarder van het niveauverschil. Zelfs indien niet tot op de harde bodem zou 
zijn afgegraven door is niet aangetoond dat de nog resterende grond afkomstig 
is van de beklaagden. 
Bovendien is gelet op het tijdsverloop hoe dan ook niet aangetoond dat de stukjes die door 

werden onderzocht nog afkomstig zijn van de door de beklaagden geleverde 
grond, noch dat de sanering door noodzakelijk was als gevolg van de gepleegde feiten. 
Bijgevolg kunnen de facturen van en niet weerhouden worden, gezien deze 
niet noodzakelijk waren en niet in oorzakelijk verband staan met de schade in concreto. 

De geleverde teelaarde van de grondwerker staat evenmin in relatie tot de schade. 
De burgerlijke partij diende immers hoe dan ook teelaarde te betalen conform hetgeen ze 
besteld had. Bovendien is de geleverde hoeveelheid een veelvoud van hetgeen zij in it ieel 
besteld had bij 

In totaal kent het hof een materiële schadevergoeding toe van 9.214,67 euro. 

Het staat vast dat de burgerlijke partij ingevolge de bewezen verklaarde feiten morele 
schade heeft geleden. Zij werd in haar eigen tuin geconfronteerd met een hoeveelheid 
illegaal gestorte afvalstoffen, waaronder zelfs asbestafval. 
Bij gebrek aan objectieve gegevens die een precieze berekening van de schade toelaten, 
begroot het hof naar billijkheid de morele schade van de burgerlijke partij op 1.000 euro. 

Alle beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot vergoeding van deze schade die het gevolg is 
van de feiten van de bewezen verklaarde telastlegging B. 

De intresten worden toegekend vanaf de gemiddelde datum van de feiten, zijnde 10 oktober 
2015. Het achterlaten in de zin van het Materialendecreet omvat niet alleen het storten, 
maar ook het verzuim om de gedeponeerde afvalstoffen te verwijderen. 

Krachtens artikel 162bis, samen gelezen met artikel 211 Wetboek van Strafvordering, 
veroordeelt het hof de beklaagde tot het betalen aan de burgerlijke partij van de 
rechtsplegingsvergoeding bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. Deze 
rechtsplegingsvergoeding is verschuldigd per aanleg en de begroting ervan heeft het bedrag 
van de vordering als maatstaf en wordt bepaald door artikel 2 van het koninklijk besluit van 
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26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding in artikel 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Het hof kent de basisrechtsplegingsvergoeding toe van 6.000 euro per aanleg. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen : 
- 211 en 2llbis, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren het vonnis van 30 september 2019 op strafgebied definitief is voor wat 
betreft de vrijspraak van de beklaagden voor de telastlegging A. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk, met uitzondering van het hoger beroep van de 
burgerlijke partij op strafgebied, en er ten gronde over beslissend met eenparige stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde wegens de bewezen telastlegging B tot een geldboete 
van 2.000 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 12.000 euro; 

veroordeelt de beklaagde wegens de bewezen telastlegging B tot een 
geldboete van 2.000 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 12.000 euro; 

veroordeelt de beklaagde wegens de bewezen telastlegging B tot een 
geldboete van 1.000 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 6.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van 
een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro 
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t e 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 beta ling van 
een bedrag van 50,45 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 tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot 
betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 
111,52 euro in eerste aanleg en 267,61 euro in beroep; 

laat de kosten van 2e dagvaardingen, voor het openbaar ministerie begroot op € 83,67, te 
laste van de Staat; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot 
betal ing aan de burgerlijke partij van een bedrag van 10.214,67 euro, 
vermeerderd met de vergoedende intresten vanaf 10 oktober 2015 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 6.000 euro in eerste aanleg en 6.000 in beroep; 

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

Afschr. arr KI: 
Dagv. le bekl. en BP: 
Dagv. 2e en 3e bekl. 

+ 10%: 

Totaa l: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl. : 

Dagv. l e bekl.: 
Dagv. 2e en 3e bekl. 

Dagv. BP: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep t.l.v. Staat: 
2" dagv. le bekl. + BP: 

2e dagv. 2e en 3e bekl. 

€ 2,10 
€ 18,00 
€ 54,76 
€ 26,52 

€ 101,38 
€ 10,14 

€ 111,52 

€ 78,00 
€ 12,00 
€ 70,00 
€ 27,99 
€ 27,30 
€ 27,99 

€ 243,28 
€ 24,33 

€ 267,61 

€ 56,37 
€ 27,30 

€83,67 

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

en plaatsvervangend magistraat en in openbare recht szitt ing 
van 26 februari 2021 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in 
aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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