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Not.nr. DE.64.H1.000041/12/BW47 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

2. nr. %6 

3. nr. Sb':} 

(ON 

met maatschappelijke zetel te ' 

- beklaagde -

geboren te 

gedelegeerd bestuurder, 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te op 

gedelegeerd bestuurder, 

wonende te 

- beklaagde -

op 

L 

(RRI\ 

volgens de aanhangig makende akte verdacht van: 

(RRN 

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

De eerste, de tweedè en de derde 

A. 

1, 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanig~ hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

artikel 22, lid 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en artikel 
43 §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling 
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van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem 1), door als exploitant 
van een Inrichting de exploitatievoorwaarden niet te hebben nageleefd, 

meer bepaald: als exploitant van een inrichting klasse 1, namelijk een afvalverwerkend 
bedrijf en onder meer een composteerinrichting 

de hieronder vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem Il}, nl. 

1.Artikel 5.2.2.3.5 §4 
Composteerinstallaties met een composteerruimte groter dan 10 m; dienen voorzien te zijn 
van een vloeistofdichte vloer, die is uitgerust met een afwateringssysteem. Het afvloelwater 
wordt opgevangen, indien nodig behandeld,· en opgeslagen met het oog op het gebruik ervan 
voor het bevochtigen van de te composteren afvalstoffen. 

2.Artikel 5.2.1.6. §8 
§8. Het afvalwater dat ontstaat in de inrichting wordt opgevangen. Het afvalwater wordt 
steeds op een aangepaste wijze behandeld om daar waar mogelijk opnieuw te worden benut 
of om in het andere geval te worden geloosd. iedere rechtstreekse verbinding tussen een 
plaats waar nog te behandelen afvalwater wordt opgevangen en een oppervlaktewater of 
een riool is verboden. 

3.Art. 5.2.1. 7.§§1, 4 en 5 
§1 . De afvalstoffen mogen niet buiten de daartoe bestemde behandelings- of opslagruimte 
worden opgeslagen. De hoeveelheid In de inrichting opgeslagen afvalstof/en mag niet meer 
bedragen dan toegestaan in de milieuvergunning. Indien in de milieuvergunning geen 
hoeveelheden zijn vermeld, gelden de hoeveelheden vermeld in de aanvraag. 
§4. De afwatering van de gebouwen, de installatie en het terrein wordt zó uitgevoerd dat de 
verontreiniging van het hemelwater zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat het niet 
verontreinigd hemelwater kan afvloeien of worden weggepompt. Niet verontreinigd 
hemelwater mag in geen geval worden gemengd met ander nog te behandelen afvalwater. 
Daar waar mogelijk wordt het hemelwater gebruikt voor de waterbevoorrading van de 
inrichting. Het opgevangen hemelwater wordt daartoe gestockeerd. Overtollig hemelwater 
wordt geloosd in oppervlaktewater. De lozing in riool kan slechts worden aanvaard indien 
geen lozing in oppervlaktewater mogelijk is en op voorwaarde dat het in de milieuvergunning 
is toegelaten. 
§5. Verontreinigd hemelwater moet worden opgevangen en behandeld zoals het overige 
afvalwater van de inrichting. 

namelijk: 
door niet te hebben voorzien in een toereikend en effectief afwateringssysteem waardoor 
bedrijfsafvalwater werd geloosd in de nabijgelegen beek . de bodem en 
in het grondwater 
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Te in de periode van 28 februari 2012 tot en met 19 juli 2016 (OK 1 stukken 
6, 7, 8, 9, 124, 154, 155, 156, OK 4 stukken 5, 7, 111, 112, OK 7 stuk 4, OK 9 stuk 1 verso) 

4.Artikel 5.2.2.3.4. Vlarem Il 
De exploitant houdt een compostdagboek bij met vermelding van gegevens Inzake 
temperatuurmetingen, data van het omzetten en afoogsten. 

namelijk: 
door ontoereikend een compostdagboek te hebben bijgehouden 

Te In de periode van 29 februari 2012 tot 7 november 2016 {OK 1 stukken 
7, 124, 155, 156, OK 4 stuk 111, OK 7 stuk 61, OK 11 stuk 26verso) 

5.Artikel 4.2.3.1. Vlare.m Il 
1° Onverminderd de in dit besluit vastgestelde emissiegrenswaarden dient de lozing 

van gevaarlijke stoffen van bijlage 2C maximaal te worden voorkomen door de 
toepassing van de beste beschikbare technieken. 

2° Voor de lozing van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen van 
bijlage 2C bevat gelden dezelfde algemene emissiegrenswaarden als in de Afdeling 
4.2.2. voorgeschreven voor de lozing van. bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke 
stoffen bevat, behoudens het bepaalde onder 3° hierna. 

3° Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger 
dan de Indelingscriteria, vermeld in de kolom "indellngscriterium GS (gevaarlijke 
stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel Il van het Vlarem, enkel die stoffen 
worden geloosd waarvoor in de milieuvergunning emissiegrenswaarden zijn 
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1. 

Deze emissiegrenswaarden bepalen: 
a)de in de lozingen toelaatbare maximumconcentratie van een stot in geval van 

verdunning moet de in dit besluit voor bedoelde stof vastgestelde 
emissiegrenswaarde worden gedeeld door de verdunningsfactor; 

b)de in de lozingen toelaatbare maximumhoeveelheid van een stof tijdens een of meer 
bepaalde perioden; zo nodig kan deze hoeveelheid bovendien worden uitgedrukt in 
een gewichtseenheid van de verontreinigende stof per eenheid van het element dat 
kenmerkend is voor de verontreinigende werkzaamheid (bijvoorbeeld 
gewichtseenheid per grondstof of per eenheid produkt). 

c) Indien het geloosde bedrijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van een gewoon 
oppervlaktewater en/of van grondwater kunnen deze waarden vastgelegd in sub a) 
en b) van dit artikel vermeerderd worden met het gehalte of de hoeveelheid in het 
opgenomen water. 

meer bepaald: 

-bedroeg de gemeten waarde voor de parameter zwevende stoffen 315 mg/I, terwijl als 
grenswaarde 60 mg/I gold 
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Te op 22 oktober 2013{0K 5 stuk 4) 

-bedroeg de gemeten waarde voor de parameter bezinkbare stoffen 12 mg/I, terwijl als 
grenswaarde 0,5 mg/I gold 

Te op 22 oktober 2013 (OK 5 stuk 4) 

-bedroeg de gemeten waarde voor de parameter P-tot (totaal fosfor) 3,2 mg/I, terwijl als 
grenswaar.de 1 mg/I gold 

Te op 22 oktober 2013{0K 5 stuk 4) 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
De eerste, de tweede en de derde 

B. 
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

artikel 22, lid 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en artikel 
43 §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling 
van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem IJ, door als exploitant 
van een inrichting de exploitatievoorwaarden niet te hebben nageleefd, 

meer bepaald: als exploitant van een inrichting klasse 1, namelijk een afvalverwerkend 
bedrijf en onder meer een composteerinrichting 

de bijzondere voorwaarden, opgelegd in de hieronder vermelde milieuvergunningen, nl. 

1. De bijzondere voorwaarde in artikel 3 §3, punt 21 opgelegd in de milieuvergunning van 6 
november 2008 verleend bij besluit van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, nl. 

21. M.b.t. het composteren 
Bij het composteren wordt rekening gehouden met de preventie maatregelen opgenomen in 
de BBT-studie voor composteer- en vergistingstechnieken en weergegeven In het 
aanvraagdossier. (".): 

• De compostering gebeurt op de koer die omgeven is door een muur en 
groenschermen, en overdekt wordt met een afdqk 
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• De meeste hinder doet zich voor bij het composteren van "zachte" materialen, zoals 
gras. Daarom wordt steeds gestreefd naar een goede verhouding tussen 
structuurmateriaal (hout) en zacht materiaal (gras). Daarom wordt een buffer 
aangelegd van snoeihout voor de periodes waarin meer gras wordt aangevoerd. (".) 
indien er onvoldoende voorraad van snoeihout is, wordt het gras niet aanvaard, tot 
voldoende snoeihout beschikbaar is. 

• lange wachttijden voor het composteren van gras worden vermeden. Het gras wordt 
zo snel mogelijk vermengd met hout.(".) 

• De opzethoogte wordt beperkt tot 2,5 à 3 meter. . (".) 
• Er wordt gestreefd naar een optimale bevochtiging van de composthopen. Daarvoor 

wordt percolaat gebruikt, eventueel aangevuld met regenwater. 
• Het percolaat wordt opgevangen in een ondergrondse, afgesloten put, zodat deze 

minder aanleiding kan geven tot geurhinder. . (".) 

namelijk: 
• de composterende materialen gedeelte/ijk te hebben opgeslaan in open lucht in 

plaats van onder dak, op een grotere zone van het terrein dan vergund en zelfs op 
onverhard terrein; 

• de composterende materialen hoger te hebben gestapeld dan 3 meter; 
• de compostering niet te hebben uitgevoerd conform het goedgekeurd werkplan van 9 

juli 2010 (onder meer:. te lange wachttijden voordat het bermmaaisel wordt gemengd 
met structuurmateriaal en bijgevolg de compostering wordt opgestart en geen 
optimale verhouding tussen de hoeveelheid bermmaaisel en structuurmateriaal} 

Te in de periode van 7 februari 2012 tot 29 november 2013 
{OK 1 stukken 5, 6, 41, 95, 107, 123, 128, 130, 153, 154, 155, 156, OK 2 stuk 3, OK 3 stukken 
4, 5, 17, 76, 81, 84, OK 4 stukken 4, 5, 85, 94, 95, 105, 111, i12} 

2. de bijzondere voorwaarde in artikel 3 §3, punt 13, opgelegd in de milieuvergunning van 19 
augustus 2010, verleend bij besluit van de Deputatie van de provincie nl. 

13. Lozen van bedrijfswater 
a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen · 
de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden: 

meer bepaald: bedroeg de gemeten waarde voor de parameter COD - chemisch 
zuurstofverbruik 240 mg/I, terwijl als grenswaarde 125 mg/I gold 

Te op 22 oktober 2013 (OK 5 stukken 4, 30) 
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3. de bijzondere voorwaarden in artikel 3 §3, punten 11 en 14 opgelegd in de 
milieuverqunning van 30 januari 2014, verleend bij besluit van de Deputatie van de provincie 

. nl. 

11. Opslagcapaciteit loods Il 
De totale opslagcapaciteit aan de te composteren fractie, niet-gezeefde compost, gezeefde 
compost en snoeihout wordt beperkt tot 5.000 m3• Ook de op- en overslag van het snoeihout 
wordt hierbij gerekend. Al deze fracties dienen overdekt opgeslagen. De hoogte van de 
fracties wordt beperkt tot 3m. 

14. Composteren 
Bij het composteren wordt rekening gehouden met de preventie maatregelen opgenomen in 
d_e BBT-studie voor composteer- en vergistingstechnieken en weergegeven in het 
aanvraagdossier. 
Deze voorwaarde vervangt de bijzondere voorwaarde nr. 21, opgenomen in artikel 3.§3 van 
het deputatiebesluit van 6 november 2008. 

meer bepaald: door de vergunde hoeveelheid materiaal in de compostering en de maximum 
vergunde hoogte van het materiaal binnen de compostering te hebben overschreden, in het 
bijzonder: 

-door 10.880 m3 composterende materialen en 750 m3 gehakseld en niet gehakseld hout te 
hebben opgeslaan waarbij ongeveer de helft hiervan niet op de daartoe vergunde locatie lag, 
niet volledig op verhard terrein en grotendeels In open lucht in plaats van onder dak en 
hoogte van de fracties gemiddeld 4 meter hoog maar plaatselijk zelfs tot 5 meter was 

Te "P 29 september 2014 (OK 7 stuk 4} 

-door 9.900 m3 composterende materialen en gehakseld en niet gehakseld snoeihout te 
hebben opgeslaan waarbij een deel in open lucht in plaats van onder dak lag 

Te op 11 maart 2015 (OK 7 stuk 60 verso} 

-door meer dan 5.000 m3 composterende materialen niet overdekt te hebben opgeslaan 
waarbij de hoogte van de fracties op sommige plaatsen 7 tot 10 meter was 

Te op 4 mei 2016 en op 17 ]u/12016 (OK 8 stukken 2 verso, 6} 

-door minstens 8.000 m3 composterende materialen niet overdekt te hebben opgeslaan 
waarbij de hoogte van de hoop hoger Is dan 3 meter en op sommige plaatsen hoger is dan 7 
meter 

Te op 19 }u/12016 (OK 9 stuk 2} 
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-door 6.500 m3 composterende materialen te hebben opgestaan waarbij de hoogte van de 
fracties hoger dan 3 meter was 

Te op 8 augustus 2016{OK10 stuk 2 verso) 

-door 9.000 m3 composterende materialen te hebben opgestaan waarbij een groot deel in 
open lucht lag in plaats van onder dak en de hoogte van de fracties op sommige plaatsen 6 
meter was 

Te op 7 november 2016 {OK 11 stuk 2) 

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

De eerste, de tweede en de derde 

c. 
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, geluid en andere trillingen of 
stralingen in of op water, bodem of atmosfeer te hebben ingebracht of te hebben verspreid, 

met name in strijd met artikel 2 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, 
-voorwerpen of stoffen In de bij artikel 1 van de wet van 26 maart 1971 bedoelde wateren of 
in de openbare riolen te hebben geworpen of te hebben gedeponeerd, verontreinigde of 
verontreinigende vloeistoffen erin te hebben geloosd of er gassen in te hebben gebracht 
-vaste stoffen of vloeistoffen te hebben gedeponeerd op een plaats vanwaar ze door een 
natuurlijk verschijnsel in die wateren of in de openbare riolen kunnen terechtkomen 

meer bepaald: 

bedrijfsafvalwater (percolaat en verontreinigd terreinwater) te hebben geloosd in de 
nabijgelegen beek {df ~ de bodem en in het grondwater 

Te , in de periode van 28 februari 2012 tot 19 juli 2016 {OK 1 stukken 6, 7, 8, 
9, 124, 154, 155, 156, OK 4 stukken 5, 111, 112, OK 7 stukken 4, 60verso, 61, OK 8 stuk 
2verso, OK 9stuk1verso) 
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deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.2.§ 1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

De eerste, de tweede en de derde 

D. 
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

artikel 4§1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en op artikel 5 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem 1) door zonder voorafgaande en 
schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een inrichting te hebben, 

meer bepaald: 

1. 
rubriek 2.2.3.d.2° Vlarem f (klasse 2) 
Opslag en biologische behandeling van: 
opslag en voorbehandeling van maaisel in afwachting van een nuttige toepassing met een 
opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m3 

namelijk: 

onvergund te hebben geëxploiteerd door bermmaaisel gedurende een periode van meer dan 
14 dagen in open lucht te hebben opgeslaan en het bermmaalsel te hebben behandeld 
(gekeerd) zonder dat de compostering effectief is opgestart 

Te in de periode van 29 mei 2012 tot 22 oktober 2013, meermaals (OK 1 
stukken 9, 124, OK 3 stuk 5, OK 4 stukken 4, 111) 

2. 
rubriek 2.2.3.a) 3° Vlarem I (klasse 1) 
Opslag en biologische behandeling van compostering van uitsluitend groenafval met opslag 
en/of cofYJposteerruimte van meer dan 2.000 m3 

namelijk: 
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ontoereikend vergund te hebben geëxploiteerd nu de aanwezige hoeveelheid composterende 
materialen werd geschat op een grotere hoeveelheid in plaats van de vergunde 2000 m 3 

(artikel 1. §1, van de mllieuvergunning van 19 augustus 2010, verleend bij besluit van de 
Deputatie van de provincie - OK 1stuk59), onder meer : 

-door minimum 8000 m3 te composteren afvalstoffen, composterende afvalstoffen en niet
gezeefd compost te hebben opgeslaan 

TE 
63) 

op 20 en 24 november 2012 (OK 1 stuk 155} en op 31 ju/12013 (OK 4 stuk 

-door minimum 7.500 m3 te composteren afvalstoffen, composterende afvalstoffen en niet
gezeefd compost te hebben opgeslaan 

Te 'P 4 juli 2013 {OK 3 stuk 4) 

-door minimum 9.000 m3 te composteren afvalstoffen, composterende afvalstoffen en niet
gezeefd compost te hebben opgeslaan 

Te op 8 ju/12013 {OK 3 stuk 5} 

-door minimum 8900 m3 te composteren afvalstoffen, composterende afvalstoffen en niet
gezeefd compost te hebben opgeslaan 

Te op 22 oktober 2013 (OK 4 stuk 111} 

-door minimum 7500 m3 te composteren afvalstoffen, composterende afvalstoffen en niet
gezeefd compost te hebben opgeslaan 

Te op 29 november 2013 (OK 4 stuk 112} 

3. 
rubriek 3.4.1°b Vlarem 1{klasse2) 
Het, zonder behandeling In een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater 
dat al of niet één of meer van de in bij/age 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke 
stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 
"indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel Il van het 
Vlarem, met een debiet: wanneer het bedrijfsafvalwater één of meer gevaarlijke stoffen 
hoger dan voormelde concentraties bevat 

namelijk: 
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onvergund ongezuiverd bedrijfsafvalwater in de gracht te hebben geloosd via een bypass en 
niet via een waterzuiveringsinstallatie 

Te op 4 mei 201.6 {OK 10 stuk 2, 2verso) 

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

Vordering herstel 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik 
of het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een door de rechtbank te bepalen termijn, 
onder verbeurte van een dwangsom van € 500 per dag bij overtreding van dit verbod. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 28 januari 2019 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A, B, C en D; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van ZEVENDU/ZENDVIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6} of 45.000,00 
euro; 

De rechtbank verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

De rechtbank wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt 
ingeval gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 
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B//drage - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende~ te betalen 
bij wijze van bijdrage tot f inanciering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens .artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2 de Jid en 148 van het 
koninklijk beslui t van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

De rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A, B, C en D; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 
De rechtbank VEROORDEELT tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van VIJFDUIZEND EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6} of 30.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

De rechtbank verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een cr;mfnele straf 
of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 
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3. 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweede/Jjnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoedt ng op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

De rechtbank VERKLAART derde beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A, B, C en D; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT derde beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van VIJFDUIZEND EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 30.000,00 euro; 
ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens derde 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

De rechtbank verleent derde beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wijst derde beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf 
of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijdrage - verqo_edinq 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van derde beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
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Kosten 

. ··"-····-~·~· ------------------------

bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt derde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt derde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

De rechtbank veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde hoofdelijk tot de 
gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 89,05 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Herstelvordering 

De rechtbank veroordeelt beklaagden hoofdelijk bij toepassing van artikel 16.6.6. DABM om: 

het strijdige gebruik te staken, dit onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro 
per dag per beklaagde per overtreding. Aan beklaagden wordt het verbod opgelegd 
om: 

1. onbehandeld afvalwater te lozen; 
2. de inrichting te exploiteren buiten de vergunde zones, in strijd met de regels van 

VLAREM Il of de regels opgenomen in de milieuvergunning en/of het werkplan. 
Meer bepaald dienen beklaagde de regels te respecteren m.b.t. 

a. de vastgestelde loosnormen; 
b. de compostering in open lucht; 
c. de toegelaten hoogte van compostering; 
d. het toegelaten volume van compostering; 
e. de toegelaten dagen en uren; 

Aanpassingswerken uit te voeren binnen een termijn van 6 maanden te rekenen van 
de uitspraak van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per 
beklaagde per dag vertraging bij niet uitvoering binnen de gestelde termijn, nl. 
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1. De aanplant van een groenscherm. 
2. De inrichting dient langs alle zijden voorzien te zijn van een stevige omheining met 

minimale hoogte van 2 m. 

De rechtbank beveelt de uitvoerbaarheid bij voorraad van de opgelegde maatregelen op 
basis van artikel 16.6.6. DABM, niettegenstaande elk verhaal . 

./ Overige burgerlijke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
18 februari 2019 door de beklaagde tegen "al de beschikkingen van het 
vonnis" ; 
18 februari 2019 door de beklaagden 
beschikkingen van het vonnis. 
19 februari 2019 door het openbaar 
beschikkingen op strafgebied". 

en tegen "al de 

ministerie tegen alle beklaagden tegen "alle 

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 
Dendermonde, op: 

18 februari 2019 door de raadsman van de beklaagde 
18 februari 2019 door de raadsman van de beklaagden ::?n 

19 februari 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 10 januari 2020 (inleidlngszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van alle beklaagden en na het openbaar ministerie te hebben gehoord, 
bij toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusletermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de rechtszitting van vrijdag 
24 april 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 24 april 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
meeste1 

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

- de be~aagden en 
vertegenwoordigd door meester 

in hun middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te 
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- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van :idvocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 28 januari 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

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

2.2 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 ingebra<::ht, namelijk met betrekking tot de 
schuld, de straf, de herstelvordering en het niet toestaan van de opschorting {van de 
uitspraak van de veroordeling). 

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 met 
betrekking tot de schuld, de straf, de herstelvordering en het niet toestaan van de 
opschorting (van de uitspraak van de veroordeling). 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de straf. Tevens duidde het openbaar ministerie 'volgberoep' als grief aan wat 
meebrengt dat het openbaar ministerie zich binnen de perken van het hoger beroep van de 
beklaagde de grieven van de beklaagden eigen maakt. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en 
en van het openbaar ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld 

en zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van St rafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

3. De eerste rechter gaf in het beroepen vonnis het volgende feitenoverzicht: 

3.1. Defelten 
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Het bedrijf te Is een afval verwerkend bedrijf 
(compostering + opslag en verwerking van grachtensfib, veegvuil en rioo/kolkenslib + 
een tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven gronden). De strafrechtelijk 
verantwoordelijken van dit bedrijf zijn de gedelegeerd bestuurders, tweede en derde 
beklaagde en Sinds 2008 krijgt dit bedrijf 
inspectiebezoeken door de milieu-inspectie. De opeenvolgende vaststellingen gaven 
aanleiding tot een eerste aanmaning op 23 april 2009. 
Op 20 november 2009 werd een aanmaning verzonden, nadat werd vastgesteld dat de 
compostering niet werd geëxploiteerd conform de sectorale en bijzondere 
milieuvoorwaarden. 
Op 22 maart 2010 werd door de toezichthouder een aanvankelijk proces-verbaal van 
overtreding opgesteld zowel met betrekking tot de compostering en tot de opslag van 
het grachtenslib, als wat betreft het lozen van bedrijfsafvalwater (= doorsijpelend 
percolaatwater afkomstig van de compostering en bedrijfsafvalwater afkomstig van 
het ontwateren van het grachtenslib). Beide afvalwaterstromen zoeken zich gravitalr 
een weg naar de afwatering~gracht en een oppervlaktewater naast het bedrijfsterrein 
gelegen, zijnde de Op 26 maart 2010 is het bedrijf aangemaand 
maatregelen te treffen om deze lozingen te stoppen vóór 30 juni 2010 en een aantal 
sectorale milieuvoorwaarden na te leven. Op 01 juli 2010 is het bedrijf aangemaand de 
compostering te exploiteren conform de sectorale milieuvoorwaarden en het 
goedgekeurde werkplan. 
Op 20 juli 2010 gaat de toezichthouder opnieuw over tot het opstellen van een PV 
omdat de compostering nog steeds niet professioneel en volgens de regels van de kunst 
(sectorale milieuvoorwaarden en de BBT) wordt geëxploiteerd en opnieuw 
bedrijfsafvalwater afkomstig van het terrein waarop de compostering wordt 
uitgevoerd afvloeit naar een oppervlaktewater. Het bedrijf krijgt opnieuw een 
aanmaning van de toezichthouder om de compostering conform de regelgeving. te 
exploiteren en elke afvloei van bedrijfsafvalwater naar het oppervlaktewater te 
voorkomen. 

Op 19 augustus 2010 wordt de uitbreiding van de vergunning van de opslag en 
biologische behandeling, zijnde compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval 
met .een opslagcapaciteit van 3.000 ton of 2.000 m3 tot een opslagcapaciteit van 4.500 
ton expliciet geweigerd. 

Op 07 februari 2012 stelt de toezichthouder vast dat de compostering niet gebeurd 
zoals is voorzien in de milieuvergunning en het goedgekeurde werkplan. Er is wat de 
milieuvergunning betreft sprake van een verandering door wijziging van de inrichting 
(de compostering gebeurt in open lucht in plaats van onder dak, waarbij andere, 
bijkomende milieurisico's ontstaan). Er wordt niet gewerkt zoals voorzien in het 
goedgekeurde werkplan. 
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Op 28 februari 2012 stelt de toezichthouder vast dat het terrein waarop het 
composterende materiaal ligt, volledig onder water staat. Het composterende 
materiaal is één modderige brij. De toezichthouder stelt ook vast dat het percolaat, 
afkomstig van de zone waar het onafgewerkt compost ligt, gravltair wegvloeit naar het 
aanliggende oppervlaktewater, zijnde een kleine beek, de Dit 
afvloeiende percolaat wordt niet opgevangen in de opvangtank voor percolaat. Het 
percolaat wordt bemonsterd. Op basis van de analyseresultaten kan duidelijk worden 
geconcludeerd dat bedrijfsajva/water (percolaat + verontreinigd terreinwater :::: 
bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat) wordt geloosd in een 
oppervlaktewater zonder milieuvergunning. 

Op 7 maart 2012 voert de toezichthouder een navolgend bezoek uit. Toevalllg regent 
het hevig die dag (rond 17 uur). 

Er is niemand aanwezig in de inrichting, maar de milieu-Inspecteur kan het terrein 
gemakkelijk te voet betreden, gezien de afsluiting nog niet volledig is afgewerkt - deze 
afsluiting is opgelegd in de sectorale milieuvoorwaarden (artikel 5.2.1.5 van Vlarem 
titel Il). De exploitant is al herhaaldelijk schriftelijk aangemaand, deze 
milieuvoorwaarde, wat betreft de omheining, na te leven, doch tevergeefs. 

M.b.t. de composteringsactivltelt stelt de toezichthouder vast dat een gedeelte van de 
compost nu onder dak ligt. Dit materiaal kan nu verder opdrogen en wordt niet 
bijkomend nat ten gevolge de aanzienlijke neerslaghoeveelheden van de laatste dagen. 
Het grootste gedeelte van het materiaal ligt echter nog steeds niet onder dak. Het 
terrein tussen de overdekte opslag van ~n de rand van hun verhard terrein 
aan de kant van de staat vol water. Aan de rand van het verharde 
terrein bevindt zich over een grote lengte een verhoogde betonnen rand, waardoor het 
terreinwater gedeelte/ijk wordt tegengehouden, doch het waterniveau staat zo hoog 
dat alsnog afvloeiwater (percolaat + verontreinigd terreinwater = bedrijfsafvalwater) 
wordt geloosd In de Het in de beek geloosde afvloeiwater is nu veel 
omvangrijker dan op 28 februari 2012, het ogenblik van de bemonstering, doch van een 
gelijkaardige kwaliteit. De exploitant heeft getracht de lozing tegen te houden door 
middel van een afdamming met uitermate nat compost en boomstammetjes, maar 
tevergeefs. Men kan nog steeds het afwateringssysteem en de opvangput voor 
perco/aat visueel niet zien door de enorme hoeveelheid ajv/oelwater (percolaat + 
verontreinigd terreinwater) en het aanwezige materiaal, het resultaat van de 
compostering in de loop van 2011. 

Op 14 en 15 maart 2012 kan de toezichthouder voor het eerst het afwateringssysteem 
en de opvangput voor percolaat zien. Het materiaal is verwijderd. Het systeem was 
verstopt en niet operationeel, doch is in elk geval ontoereikend voor de opvang van het 
afvloeiwater van het terrein. Bovendien watert de zone van de betonnen verharding 
tussen dit afwateringssysteem en de beek af naar de beek. Het verontreinigde 
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terreinwater en eventueel percolaat afkomstig van de compostering van het terrein 
wordt in elk geval gravitair geloosd in de beek. 

Op 24 april 2012 stelt de toezichthouder vast dat een deel van het materiaal is gezeefd 
(een chemische analyse zou worden uitgevoerd op vraag van de exploitant). Het 
zee/overschot zal worden hergebruikt bij de heropstart van de compostering. Er is al 
nieuw bermmaaisel aangevoerd. De compostering van de partijen die werden ingézet 
in de compostering in 2011 is gestopt. Het resulterende materiaal is niet volledig 
gecomposteerd. Er is enorm veel zee/overschot. De verzamelput voor percolaat en het 
afwateringssysteem staan opnieuw boordevol. Ook op het terrein staat opnieuw een 
grote plas verontreinigd terreinwater en percolaat, dat langzaam wegsijpelt in de beek. 
De exploitant stelt dat hij overweegt een deel van de composteringszone te 
overkappen, doch niet zoals voorzien in de actuele milieuvergunning en het actuele, 
goedgekeurde werkplan. De inspecteur verklaart zich niet akkoord met het voorstel: Er 
worden opnieuw organisch biologische afvalstoffen aangevoerd (bermmaaisel) en op 
het terrein ligt ook een hoeveelheid vers structuurmateriaal, naast een nog altijd 
groeiende hoeveelheid zee/overschot van de productie in 2011. De exploitant is van 
plan opnieuw te starten met compostering in de niet overdekte zone van het bedrijf 

Op 02 mei 2012 stelt de inspectie vast dat het terrein opnieuw is omgevormd tot één 
groot waterbassin (tot 25 cm diep), waarbij het afvloeiwater (percolaat en 
verontreinigd terreinwater) langzaam wordt geloosd in de beek. Er wordt nog steeds 
compost gezeefd in functie van de afvoer van het geschikte gedeelte. 

Op 29 mei 2012 is het weer droog. Het terrein ligt er ook droog bij. De exploitant is 
bijna rond met het zeven van de compost van 2011. Er is zeer veel resterend 
zee/overschot dat in de composteerrondes van 2012 mee zal moeten worden verwerkt 
dan wel worden afgevoerd voor externe verwerking. De exploitant is er van overtuigd 
dat alles ter plaatse zal kunnen worden verwerkt. De toezichthouder stelt op 29 mei 
2012 vast dat er ondertussen een aanzienlijke hoeveelheid bermmaaisel en 
structuurmateriaal aanwezig is. Het mengen in functie van de compostering is nog niet 
opgestart. is niet vergund voor indelingsrubriek 2.2.3.d van bijlage 1 van 
Vlarem - Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen - opslag en biologische 
behandeling van Opslag en voorbehandeling van maaisel in afwachting van een nuttige 
toepassing met een opslagcapaciteit van meer dan 1000 m3

. Een gedeelte van de 
verharde zone in open lucht wordt nu ook veegvuil, rioolkolkenslib en grachtens/ib 
gezeefd en ontdaan van restafval. Deze activiteit is ook niet voorzien te gebeuren op 
deze locatie: , noch in de milieuvergunn/ngsaanvraag en het milleuvergunningsbesluit, 
noch in het werkplan. 

In juli 2012 krijgt de milieu-inspectie verschillende klachten binnen voor geurhinder. 
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Op 14 juli 2012 gaat de inspectie ter plaatse. Aan de achterzijde van het bedrijf vindt de 
compostering, in open lucht, plaats. Op het moment van de inspectie wordt het 
materiaal gekeerd. Tijdens het keerproces komt een zure geur vrij (die doet denken aan 
de geur van een GFT-bak). Vervolgens begeeft de inspecteur zich, gelet op de 
windrichting, naar de en de te rer hoogte van 
huisnummer en in de neemt men dezelfde zure geur waar. In de 

strook tussen huisnummer en neemt men eveneens dezelfde zure 
geur waar. 
In augustus 2012 ging de toezichthouder weer ter plaatse n.a. v. klachten van 
omwonenden. Daarbij wordt vastgesteld dat op het terrein van vooral in de 
niet overdekte zones wordt gewerkt, waar de compostering plaatsvindt. In deze zone 
ligt ongemengd te composteren materiaal opgeslagen (vooral maalsel van bermen) en 
materiaal dat zich in de composteringsfase bevindt. Dit laatste wordt gekeerd en soms 
gemengd door middel van verschillende mobiele werkvoertuigen. In de onmiddellijke 
omgeving stellen de toezichthouders, zowel in de voormiddag als in de namiddag vast 
dat deze activiteit gepaard gaat met een aanzienlijke geurontwikkeling. Het gaat om 
een zeer typische en penetrante geur, die bij herhaalde of langdurige blootstelling kan 
worden ervaren als erg hinderlijk. Tijdens de voormiddag stellen zij vast dat de 
intensiteit van de geurhinder aanzienlijk varieert in de loop van de tijd. De hinderlijke 
geur wordt waargenomen bij vlagen. Het is geen continue situatie, maar wel een 
steeds weerkerende hinder die wordt waargenomen. De ene keer is de geur intenser 
dan de andere keer. Dit neemt niet weg dat de geur als matig tot ernstig hinderlijk 
dient te worden omschreven. 

Tweede beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

en zijn binnen de NV verantwoorde/ijk voorde 
naleving van de ter zake geldende mWeuwetgeving. 

is de betrokken vennootschap met als doel afvalverwerking 
groenafval en slib verwerking. 
De vennootschap heeft, zoals bepaald in de milieuvergunning, gezorgd voor een 
waterdichte vloer op de plaats waarde compostering plaatsvind. Ook is hier een 
afwateringssysteem aangebracht en een keerwand van ongeveer 30 cm hoogte 
langs de kant van de beek. In tegenstelling tot wat in het proces-verbaal 
beschreven wordt, watert het verharde terrein wel degelijk af richting de 
opvangbak. 
De vastgestelde inbreuken zijn te wijten aan een samenloop van omstandigheden 
in de periode november 2011 - maart 2012. Vooreerst heeft het in de periode 
januari - maart 2012 overvloedig geregend waardoor de compostering nog 
bemoeilijkt werd. Daarnaast hadden zij technische problemen met hun 
composteerder = wiellader juist in de periode die cruciaal is voor de vlotte 
compostering waardoor het composteringsproces vertraging opliep. Normaal 
gebruikt een vlotte compostering veel water en zou de overvloedige regenval 

~PAGE 01-00001bb7792-D020-0042-01- 01- 4"1 

L 
~ 
~ _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2019/NT/468- p. 21 

gebruikt worden in het composteerproces. Hierdoor waterde, volledig buiten 
weten van de exploitant, percolaat naar de beek, hoewel daar een keerwand was 
aangebracht. 
Er is intussen al een groot plan opgesteld om toekomstige problemen met 
overvloedig water en afwatering op te lossen. Er komen keerwanden van 4 meter 
langs de zijde van de beek die waterdicht zullen zijn en 60 % van de oppervlakte 
van het composteringsterrein wordt overdekt. Dit zal tegen eind september 2012 
voltooid zijn. 
De Inbreuk was te wijten aan uitzonderlijk overvloedige regenval. Hoewel ze 
visueel konden vaststellen dat er veel percolaat op het waterdichte verharde 
terrein aanwezig was, was er op het eerste zicht geen afwatering. Zelfs de milieu
inspectie kon maar na uitgebreid rondkijken vaststellen dat er sprake was van 
gravltaire en dus onbedoelde afwatering richting de beek. Na er op gewezen te zijn 
door de milieu-inspectie, hebben zij getracht om het water af te dammen om 
verdere afwatering te voorkomen. De feiten kwamen dus voort uit uitzonderlijke 
omstandigheden. 
Er liggen geen financiële motieven aan de basis van deze overtredingen. 
Integendeel, trage of slechte compostering Is een verliespost voor 
omdat de afgezeefde cQmpost verkocht kan worden. 

De verklaring van wordt door 'evestigd. 

* * * 
Op 3 juli 2012 kreeg het bedrijf de volgende aanmaning. 

1) De compostering in 2012 uit te voeren conform uw milieuvergunning(saanvraag), 
uw goedgekeurd werkplan, de sectorale milieuvoorwaarden en rekening houdende 
met het Vlaams BBT (opgelegd In art 3§3 van het mlfleuvergunningsbesluit van 
06/11/2008). 

2) Voortdurend het nieuw, aangevoerd bermmaaisel steeds zo snel mogelijk te 
mengen met structuurmateriaal in de correcte verhouding om de compostering zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen en geurhinder te vermijden. 

3} Niet langer te composteren materiaal of composterend materiaal op te slaan op 
het gedeelte van uw verharde terrein dat gravitair afwatert naar de beek. 

4) De opslag en de compostering dient volledig plaats te vinden op het gedeelte van 
het verharde terrein dat conform het werkplan, t.t.z. ten noordwesten van de 
verzamelgoot van het waterafvoersysteem, is gelegen. 

5) Alle organisch biologisch materiaal (restant van de vorige composteringsreeks 
(materiaal afkomstig van de zevlng in voorjaar 2012) + nieuw aangevoerde 
organische biologische afvalstoffen) te beperken in functie van de hierboven 
vermelde zone en wanneer noodzakelijk over te gaan tot het afvoeren naar 
externe verwerkers van overtolllg materiaal. Dit alles om . te voorkomen dat 
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opnieuw lozing van afvloeiwater, percolaat en verontreinigd terreinwater wordt 
geloosd. 

6) Al het overtollige percolaat en afvloeiwater, na ontvangst van dit schrijven, 
wanneer aanwezig, af te voeren naar een erkende verwerker en maandelijks een 
overzicht van de uitgevoerd afvoer en dit tot nader bericht op te sturen naar de 
afdeling milieu-inspectie. De opvangput voor percolaat mag in geen geval 
overlopen of voorzien zijn van een overstort. 

7) Onmiddellijk na ontvangst van dit schrijven een compostdagboek bij te houden 
met de gegevens inzake temperatuurmetingen, data van het omzetten en data van 
het afoogsten - het compostdagboek zal worden gecontroleerd bij een 
eerstvolgend inspectiebezoek. 

8) De afsluiting rondom uw inrichting vóór 30/09/2012 te vervolledigen, en het 
groenscherm conform de bepaling van uw milieuvergunning en de sectorale 
milieuvoorwaarden van Vlarem t itel Il aan te planten vóór 31/12/2012. 

Tussen 3 juli 2012 en 28 april 2013 ging de toezichthouder verschlllende malen ter 
plaatsen om de naleving van de aanmaning op te volgen of na klachten van 
omwonenden van geurhinder. Op basis van deze inspectiebezoekerrJ dient de 
toezichthouder te concluderen dat er geen gevolg werd gegeven aan de aanmaning 
v,an 3 juli 2012. In die periode kreeg de lokale politie van 
ook verschillende klachten binnen van geurhinder (zie de klacht van van 
19.09.2012). Ook de politie zelf kon deze geurhinder vaststellen in een staal van 1 km 
rond het bedrijf. De geurhinder is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de verhouding 
tussen structuur en zachte materialen niet wordt gerespecteerd. De samenstelling van 
de materialen is voorname/ijk gras. 

Door de toezichthouder wordt vastgesteld dat het composteren nog steeds niet volgens 
de regels van de kunst - er wordt te weinig structuurmateriaal gebruikt -, vaak met 
ernstige geurhinder tot gevolg. Op 16 november 2012 wordt er vastgesteld dat er nog 
steeds perco/aat naar de beek stroomt en via een aarden berm gravltair wegspijpelt 
naar het grondwater en het oppervlaktewater. Er wordt een summier compostdagboek 
bijgehouden. Er vindt compostering plaats op een deel van het verharde terrein dat niet 
afwatert naar het opvangsysteem en de opvangput voor percolaat. Het opvangsysteem 
van het percolaat, zijnde een afwateringsgoot verbonden met de opvangput voor 
percolaat, is verstopt en bijgevolg niet operationeel. Deze opvangput kan bovendien 
niet worden geledigd, gezien het composterende materiaal metersdik op deze put ligt. 
Er is te weinig overdekking voorzien, waardoor te veel percolaat ontstaat dat niet 
anders kan dan afwateren richting een nieuwe, zonder een nochtans verplichte 
bouwvergunning, aangelegde aarden berm en vervolgens wegsijpelen in grondwater 
en gedeeltelijk onrechtstreeks wordt geloosd in de aanliggende beek. 

Tijdens het inspectiebezoek op 24 november 2012 om 9:00 uur, in aanwezigheid van de 
derde beklaagde schat de toezichthouder de hoeveelheid aanwezig 
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composterend materiaal opnieuw en komt opnieuw tot een hoeveelheid van ca. 8.000 
m3

• De heer spreekt dit niet tegen. Hij is er zich van bewust dat er meer 
materiaal ligt dan toegelaten volgens de milieuvergunning. Hij is er zich ook ter dege 
van bewust dat het materiaal niet op de correcte locatie 
ligt en niet onder dak ligt zoals voorzien in de mîlieuvergunning en het goedgekeurde 
werkplan. 

Ondanks aanmaning nr. 5, blijkt dat er na 20 november 2012 nog partijen maaisel 
worden aangevoerd. Men is slechts vergund voor opslag en biologische behandeling, 
zijnde aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval met een 
opslagcapaciteit van 3.000 ton of 2.000 m3

• 

Op 28 april 2013 stelt de toezichthouder vast dat de omheining van het terrein nog 
altijd niet afgewerkt is. Ook het groenscherm is niet conform de opgelegde bijzondere 
milieuvoorwaarde, gesteld in de lopende milieuvergunning, ondanks de aanmaning 
onder punt 8. 

verklaart op 29 oktober 2012 het volgende aan de politie. 

Hij is de aansprakelijke voor de firma. Hij erkent dat er mogelijk sprake is van 
geuroverlast. 
Een tweetal weken geleden zijn werken voltooid om de geurhinder te doen 
verdwijnen. 
Hij erkent dat nog geen groenscherm werd geplaatst. 

* * * 

Ook op 22 juni 2013 komt er een klacht binnen bij de milieu-Inspectie voor geurhinder. 
Bij controle op 25 juni 2013 (om 6.30u} blijkt dat er een (JfOte hoeveelheid maaisel 
(quasi uitsluitend gras) aanwezig is in de Inrichting tegenover een ontoereikende 
hoeveelheid structuurmateriaal. Bij het keren van het materiaal komt damp vrij (die 
aanleiding geeft tot geurhinder voor de omwonenden). Volgens de vergunning mogen 
de acûviteiten slechts plaatsvinden na 7 uur. 

Op 4 juli 2013 wordt er een inspectieonderzoek uitgevoerd n.a. v. klachten van 
geurhinder. In versch;//ende straten rond het bedrijf wordt een licht hinderlijke tot 
ernstig hinderlijke geur waargenomen door de toezichthouder. Op andere plaatsen Is er 
met moeite sprake van hinder of enkel een zweem van geur waar te nemen. Bij 
inspectie van de site zelf blijkt dat er +/- 7.000 m3 aan materiaal aanwezig is (quasi 
uitsluitend grasmaaisel) tegenover +/- 500 m 3 structuurmateriaal. Ter plaatse wordt 
een bijzonder Intense geur waargenomen. De grondstoffen van de compostering 
worden langer van 14 dagen in open lucht opgeslagen zonder dat de compostering 
effectief opstart (met composteert niet~ met keert enkel het maaisel). Bijgevolg is 
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indelingsrubriek 2.2.3.d.2° van bijlage 1 van Vlarem I van toepassing is op deze 
inrichting. 

Bij inspectie op 8 juli 2013 wordt de hoeveelheid berm maalsel geschat op 9. 000 m3• Uit 
het register van groenafval voor 2013 blijkt dat ca. 3. 723 ton berm maaisel 
(hoofdzakelijk bestaande uit gras) is 
binnengekomen, tegenover ca. 341 ton structuurmateriaal. Het bermmaalsel 
(hoofdzakelijk bestaande uit grasmaaisel) al is aangevoerd vanaf 4 april 2013 en 
ongeveer 60% van het aangevoerde maaisel is al langer dan 14 dagen aanwezig op 4 
juli 2013. 

* * * 

Ook op 25 juli 2013 wordt er een inspectie uitgevoerd n.a. v. verschillende klachten van 
een hinderlijke geur. Ook deze klachten blijken gegrond te zijn. Er wordt een matig tot 
ernstig hinderlijke geur waargenomen. Er werd bij het bedrijf bermmaaisel verzet met 
een grote kraan. De stapelhoogte van het bermmaaisel en het composterende mengsel 
was hoger dan 5 meter. 

* * * 

De toezichthouder heeft op 10 j uli 2013 een aanmaning opgesteld en verstuurd, waarin 
men de verantwoorde/ijken van de heeft gewezen op de geurhinder en de 
vastgestelde overtredingen en hen heeft aangemaand vóór 27 juli 2013 de aanwezige 
afvalstoffen (in eerste Instantie het bermmaaisel) en compost derwijze te reduceren, 
zodat het resterende materiaal conform de bepalingen van de lopende 
milieuvergunning, zowel qua hoeveelheid als qua locatie, zouden kunnen worden 
ge.werkt, daarbij altijd rekening houdende met de opgelegde milieuvoorwaarden en de 
Vlaamse BBT. · 

Bij controle door de toezichthouder op 31 juli 2013 van de registers blijkt dat ca. 1.000 
ton gezeefde compost is afgevoerd en ca. 950 ton bermmaaisel en structuurmateriaal 
(waarvan 95% bermmaaisel), zijnde te verwerken afvalstoffen, zijn aangevoerd na 6 juli 
2013. Op het terrein zelf stelt de toezichthouder vast dat er nog altijd bermmaaisel 
wordt opgeslagen dat niet tijdig wordt gemengd met structuurmateriaal, daar er 
duidelijk een tekort aan onmiddellijk toepasbaar, geshredderd structuurmateriaal is in 
de inrichting. Voor het shredderen van structuurmateriaal (takken, twijgen en 
stukhout) beschikt ilet over de nodige milleuvergunning. Dat wil zeggen dat 
de gebruiksklaar structuurmateriaal dient aan te voeren op haar terrein 
van de compostering te Ongeveer de helft van het aanwezige materiaal 
(bermmaaisel, structuurmateriaal en mengsel van beide - met een overmaat aan 
bermmaaisel, naast de niet gezeefde compost) ligt niet in de zone die daartoe is 
voorzien in de lopende milieuvergunning en het goedgekeurde werkplan. Op het niet 
gezeefde compost na ligt geen enkel van de materialen onder dak, zoals is opgelegd in 
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de lopende milieu'!ergunning en is gesteld in het goedgekeurde werkplan. Een deel van 
het niet gezeefde compost ligt wel onder dak, maar voor deze overkapping is nooit een 
bouwvergunning afgeleverd. Dit alles heeft voor gevolg dat bij regenval het percolaat 
afkomstig van de aanwezige materialen ( bermmaaise/ en mengsel van bermmaaisel 
en structuurmateriaal) voor een groot deel (afkomstig van de afvalstoffen die in open 
lucht liggen) gravitair afwatert naar de rand van de verharding en naar de zonder 
bouwvergunning aangelegde berm aan de kant van de waar het 
perco/aat vervolgens langzaam in de berm dringt en zo in het grondwater en het 
oppervlaktewater terechtkomt en plaatselijk over de berm loopt. De weinige bomen en 
struiken die op deze berm en talud staan, maar ook dichter bij de beek staande, oude 
bomen en struiken, zijn langzaam aan het afsterven. De oorzaak van dit afsterven is het 
zure percolaat dat nu al enkele jaren in deze zone terecht komt. 

Ook nu ontbreekt het groenscherm. De omheining Is ook nog steeds niet afgewerkt. Op 
één plaats ligt een mengsel hoger gestapeld dan drie meter. 

* * * 

Bij controles tussen 3 oktober 2013 en 29 november 2013 doet de toezichthouder de 
volgende vaststellingen. 

Op 22 oktober 2013 blijkt dat er geen gevolg Is gegeven aan de aanmaning van 13 
augustus 2013. Er is een hoeveelheid bermmaaisel afgevoerd halfweg augustus, maar 
ondertussen is er opnieuw zeer veel materiaal extra aangevoerd. De hoeveelheid 
afvalstoffen (afdeling compostering), omvattende bermmaalsel, structuurmateriaal, 
composterend afval en niet definitief gebruiksklaar compost (niet gezeefd mengsel) is 
nog altijd veel groter dan de vergunde hoeveelheid en wordt nog steeds opgeslagen In 
open lucht, zowel in de zone daartoe voorzien in de lopende milieuvergunning en het 
goedgekeurde werkplan als daarbuiten. Ruw geschat gaat het om minstens 8.900 m 3

• 

De compostering gebeurt nog altijd niet op de juiste locatie. Het maaisel en het 
structuurmateriaal zijn niet op een professionele wijze gemengd (het 
structuurmateriaal is niet toereikend gehakseld tot de noodzakelijke 'korrel'grootte). 
De compostering is nog niet echt opgestart en er wordt geen compostdagboek 
bijgehouden. 

Op 22 oktober 2013 vloeit nog altijd percolaat af naar de niet verharde zone van het 
terrein en dringt langzaam in de berm en de niet verharde bodem aan de beekz/jde van 
het terrein. Op sommige plaatsen loopt het percolaat nog altijd over de verhoogde 
berm in de aanliggende beek: er is hier sprake van een lozing van bedrijfsafvalwater 
dat gevaarlijke stoffen bevat in een oppervlaktewater zonder de nodige 
milieuvergunning. 

Op 30 oktober 2013 om 15.10 uur stelt men vast dat met behulp van een he/kraan , het 
ruwe, te composteren materiaal, zijnde maaisel en niet gehakseld structuurmateriaal, 
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door een breekinstallatie van de firma uit wordt gehakseld en 
gemengd (= mechanisch behandelen van niet gevaarlijke afvalstoffen" waarvoor 

niet over een milieuvergunning beschikt). Het te composteren mengsel, nog 
steeds met een tekort aan structuurmateriaal, wordt vervolgens op het terrein 
verspreid gestapeld, met een maximale stapelhoogte van 3 meter, wat keren met de 
normale keermachine mogelijk maakt. De compostering vindt nog altijd gedeelte/ijk 
plaats op een locatie die daartoe niet is vergund. Dus ook nog altijd in tegenspraak met 
het goedgekeurde werkplan en de lopende milieu vergunning. 

Op 26 november 2013 neemt men een monster van het percolaat dat niet langer 
rechtstreeks wordt geloosd in de beek, maar wel nog steeds langzaam in de niet 
verharde bodem aan de beekzijde van het verharde terrein dringt en zo indirect wordt 
geloosd in het grondwater, wat eveneens een vergunningsplicht/ge inrichting is volgens 
bijlage l van titel 1 van Vlarem. Lozing van percolaat in de bodem, het grondwater 
en/of een oppervlaktewater (de beek) is eveneens niet toegestaan door de actuele 
milieuvoorwaarden en de bepalingen in het goedgekeurde werkplan. Het percolaat 
dient te worden opgevangen en zo nodig te worden afgevoerd naar een vergunde 
verwerkingsinstallatie. Het percolaat blijkt de volgende gevaarlijke stoffen te bevatten: 
zware metalen (arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink) 'maar ook mono
aromatische koolwaterstoffen en poly-aromatische koolwaterstoffen (MAK en PAK). 

Dit bevestigt het feit dat indelingsrubriek 52.1.1.2° van bijlage 1 van titel I van Vlarem 
van toepassing is op de indirecte lozing van het percolaat (zijnde bedrijfsafvalwater) in 
het grondwater. 

Op 29 november 2013 schat de toezichthouder de aanwezige hoeveelheid materiaal op 
ongeveer 7.500 m3 composterend materiaal + 650 m 3 compost na zeving, wat veel 
meer is dan de in de milieuvergunning toegestane hoeveelheid (maximum 2.000 m 3 of 
3.000 ton). Het composterende materiaal ligt nog steeds niet op de daartoe voorziene 
locatie. Het composterende materiaal Is nu volledig verzadigd met water en het terrein 
staat vol met percolaat, dat nog altijd langzaam wegsijpelt in de bodem en indirect 
wordt geloosd in het . grondwater. Het groenscherm, zoals opgelegd in de 
milieuvoorwaarden ontbreekt nog steeds. 

* * * 

Op 22 oktober 2013 werd een monster genomen van het gezuiverde bedrijfsafvalwater 
dat wordt geloosd door eerste beklaagde. Het bedrijfsafvalwater dat in de 
waterzuiveringsinstallatie terechtkomt is afkomstig van de afdeling met de opslagzone 
van veegvuil en rioolkolkenslib, alsmede van de opslagzone van ruimlngsslib. Uit de 
analyseresultaten blijkt dat een aantal emissiegrenswaarden, die zijn opgenomen in de 
lopende mi/ieuvergunningsbesluiten, met betrekking tot het geloosde 
bedrijfsajvalwater niet worden gerespecteerd. De milieuvoorwaarden met betrekking 
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tot de lozing van bedrijfsafvalwater worden niet gerespecteerd voor zwevende stoffen, 
bezinkbare stoffen, chemisch zuurstofverbruik en het totaal fosfor. 

* * * 

In 2014 ontving de toezichthouder meerdere klachten wegens geurhinder. 

Na een klacht voor geurhinder, gaat de toezichthouder op 4 juli 2014 weer ter 
plaatse. Bij aankomst om 16:15 uur op het kruispunt van de en de 

neemt de toezichthouder een sterk hinderlijke geur waar, die 
duidelijk afkomstig is van de composteerinstallatie van De geur is zeer 
karakteristiek en herkenbaar. Bovendien staat de wind duidelijk vanaf het bedrijf 
richting de te Het is niet voor het eerst dat dergelijk 
hinderlijke geur, afkomstig van dit bedrijt wordt waargenomen op deze plaats. 
Rond 16.25 uur stelt men vast dat men op het terrein van het compost 
aan het keren is met een schepwagen. 
Op 8 oktober 2014 gaat men opnieuw ter plaatse. Men doet identieke 
vaststellingen als op 4 juli 2014. 

Bij controle op 29 september 2014 blijkt het volgende. 

Men maakt een ruwe schatting van de totale hoeveelheid aanwezig materiaal: 
10.880 m 3 composterend materiaal en 750 m3 gehakseld en niet gehakseld hout. 
Dit is veel meer dan de ma><imaal toegestane hoeveelheid van 5.000 m 3

• 

Men stelt vast dat ongeveer de helft van de aanwezige partijen: t.t.z. de 
composterende materialen (afvalstoffen), het gehakselde en niet gehakselde hout 
en de niet afgezeefde compost niet op de daartoe vergunde locatie liggen. 
Zij liggen bovendien niet volledig op het vloeistofdichte verharde terrein. De te 
composteren en composterende fractie en de niet-gezeefde compost liggen 
grotendeels In open lucht en niet onder dak (loods Il) zoals Is opgelegd in de 
milieuvergunning. Bovendien ligt de composterende massa gemiddeld 4 meter 
hoog maar plaatselijk zelfs tot 5 meter hoog, wat de compostering geenszins 
bevordert. Het bedrijf wordt niet geëxploiteerd zoals is voorzien in het 
goedgekeurde werkplan. 
Het groenscherm is nog altijd niet gerealiseerd. 

Op 10 oktober 2014 werd een aanmaning aangetekend verzonden naar het bedrijf. Vanaf de 
ontvangst van de aanmaning mag geen nieuw te composteren materiaal worden 
aangevoerd, zolang niet is voldaan aan het 2 de punt in de aanmaning, nl. het reduceren tot 
5.000 m 3 en zo nodig verplaatsen van de te composteren fracties, composterende fracties en 
niet gezeefde en gezeefde compost). Recycling heeft tijd gekregen tot 30 oktober 2014 om dit 
tweede punt te realiseren. Indien 
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vroeger aan dit tweede punt van de aanmaning gevolg is gegeven mag aanvoer van te 
composteren 
materiaal ook al vroeger gebeuren. Indien niet, mag geen bijkomend, te composteren 
materiaal worden aangevoerd. 

Bij navolgend bezoek op 22 oktober 2014 blijkt dat aan de aanmaning ontoereikend 
gevolg is gegeven. De hoeveelheid (te composteren, composterend en niet-afgezeefd 
compost, alsook het afgezeefde compost) is nog altijd veel groter dan 5.000 m 3 en ligt 
bovendien niet op de vergunde locatie. Men stelt ook vast dat een grote oplegger, vers 
te composteren maaisel op bet terrein kiept. Bij het buitenrijden van de lege trekker 
met oplegger vraagt men een fotokopie van de weegbon, die correct is ingevuld (er is 
sprake van de aanvoer van 17.520 kg (stemt overeen met ca. 40 m3

). Ongeveer 
gelijktijdig rijdt een volgende, gelijkaardige trekker met oplegger, gevuld met 
bermmaaisel, het terrein op. Ook deze volle oplegger wordt gewogen en lost het 
aangevoerde te composteren materiaal. Samen dus zo'n 80 m3 aanvoer. Men vraagt 
aan de administratieve medewerkster, die zich bezighoudt met het registreren van de 
inkomende afvalstromen en de uitgaande stromen, om een lijst te krijgen met de 
compost die is afgevoerd tijdens de vorige werkweek. Zij overhandigt de gegevens van 
de periode 16/10/2014 tot en met 21/10/2014. Het gaat om 70.000 kg afgevoerde 
compost naar werven van Jnfrabe/. Dit stemt overeen met zo'n 155 m 3

• 

Op 28 oktober 2014 werd een herinnering van de aanmaning van 10 oktober 2014 naar 
het bedrijf verzonden. Op 13 november 2014 stelt de toezichthouder vast dat vers 
maaisel en snoeihout werden aangevoerd voor de compostering, ondanks de 
aanmaning van 10/10/2014 en de herhaling ervan van 28/10/2014. 

Op 11 maart 2015 brengt de toezichthouder een nieuw bezoek aan het bedrijf. Hierbij 
gebeuren de volgende vaststellingen. 

1) De toezichthouder heeft geen aangepast, geactualiseerd werkplan ontvangen. 
2) Men stelt vast dat de hoeveelheid compost (na zeven: zowel de grove fractie die 

verder dient te worden verwerkt als de compost, klaar voor gebruik) en gehakseld 
en niet-gehakseld snoeihout ongeveer 9.900 m 3 bedraagt. Dit is nog altijd 
aanzienlijk meer dan de maximale opslag van 5.000 m 3 zoals is gesteld in de 
lopende milieuvergunning. 
Een deel (iets meer dan de helft) van deze partijen ligt onder dak, doch gedeeltelijk 
op een perceel dat afwatert naar het omliggende terrein. Desgevallend 
afwaterend percolaat (o.a. het gevolg bij regenval) blijft op deze wijze beperkt 
voor de voornoemde partij, doch vloeit uiteinde/ijk weg naar het niet verharde deel 
van het perceel. De compost en het snoeihout liggen wel in open lucht, gedeelte/ijk 
in de zone die afwatert naar het opvangsysteem voor percolaat en gedeelte/ijk op 
het terrein dat afwatert naar de omliggende niet-verharde percelen. Er treedt 
enkel vertraging op van de afwatering door de zonder bouwvergunning 
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aangebrachte bermen (voor zover bekend bij de milieu-inspectie, bestaande uit 
uitgegraven gronden). Er vindt op het ogenblik van het bezoek enkel een indirecte 
lozing plaats van percolaat en verontreinigd terreinwater in het omf;ggend niet
verhard terrein en indirect ook in het grondwater en het oppervlaktewater. 

3) Men stelt vast dat een vracht snoeihout (voor de compostering) wordt aangevoerd 
van bij de firma van uit · 

4) De exploitant heeft een compostdagboek m.b.t. 2014 opgestuurd op 16/ 10/2014. 
Het gaat eerder om een algemeen proces beschrijvend overzicht, dan om een 
compostdagboek. 

5) In de loop van de periode van 10/10/2014 tot en met 11/03/2015 heeft de 
inspectie wel enkele klachten van omwonenden aangaande geurhinder ontvangen, 
doch de toezichthouder heeft zelf tijdens ambtshalve controles geen geurhinder 
waargenomen in de woonzones rondom het bedrijf 

* * * 

Op 4 mei 2016 neemt de toezichthouder een staal van het bedrijfsafvalwater. Uit de 
analyseresultaten blijkt een normoverschrijding gebleken voor een aantal parameters. 

* * * 

Ook in 2016 lopen er klachten van particulieren binnen voor geurhinder. 

Op 7 juni 2016 werd aan het bedrijf een aanmaning verstuurd n.a. v. vaststellingen op 4 
mei 2016. De inspectie wijst er op dat de maximum toegestane hoeveelheden zijn 
bereikt en wordt men aangemaand om geen bijkomende afvalstoffen te aanvaarden 
zolang de aanwezige hoeveelheden er zijn. 

De Inspectie gaat op 17 juli 2016 terug over tot controle van het bedrijf. Men doet 
hierbij de volgende vaststel/Ingen. 

1. De hoeveelheid groen- en tuinafval (bermmaaisel en snoeihout) is niet opgeslagen 
conform de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning, waarin is gesteld 
dat de hopen minder dan 3m hoog zijn en overdekt zijn. De hoogte van de hoop, 
die niet overdekt Is opgeslagen, bedraagt 7 tot lOm (t.t.z. hoger dan de loods), de 
breedte bedraagt 25 tot 30m en de lengte bedraagt 35 tot 40m. De opgeslagen 
hoeveelheid groenafval dat niet overdekt Is opgeslagen is op zichzelf al beduidend 
meer dan 5.000 m3

• 

2. In de berm langs de noordoost zijde van het terrein is een bres gemaakt. Gelet op 
het feit dat de kraan er nog stond, moet dit recentelijk uitgevoerd zijn. Gelet op het 
feit dat er erosiegeulen zichtbaar zijn is deze bres intentioneel gemaakt om het 
mengsel van percolaat en verontreinigde terreinwater, dat geaccumuleerd was op 
het terrein, af te voeren naar de achterliggende beek. Tevens kon men vaststellen 
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dat er heel wat bermmaaisel {afval) mee is uitgespoeld met dit afvalwater, tot in 
de achterliggende beek. Op het hoekpunt ten oosten van het bedrijfsterrein was 
een hele Jaag slib {30cm diepte) aan het gisten wat wijst om aanwezigheid van 
veel organisch materiaal. 

3. Om 11u10 merkt de toezichthouder dat de poort van het bedrijf open staat. Een 
Poolse werknemer, is net bezig een vrachtwagen met 
aanhanger 1 te parkeren. Communicatie verloopt moeizaam daar deze 
persoon gebrekkig Engels/ Nederlands spreekt. De toezichthouder stelt vast dat 
zowel in vrachtwagen als aanhanger grasmaalse/ vervoerd wordt. Wanneer de 
inspectie vraagt wat hij hiermee van plan is, antwoordt deze persoon: "afkippen 
achteraan het terrein". Dit is een duidelijke inbreuk tegen de bijzondere 
voorwaarde uit de milieuvergunning die stelt dat er niet op zondag of op 
feestdagen mag gewerkt worden. 

Op 19 juli 2016 ligt het terrein compleet vol. Bij een goede compostering mag <50 % 
van het terrein gevuld zijn, ideale toestand is 1/3 van het terrein gevuld met materiaal. 
Tevens staat de ganse compostering onder met onwelriekend percolaat dat stikt van de 
vliegen. Op sommige plaatsen staat het percolaat 20 cm hoog. Het nog te composteren· 
materiaal dat zichtbaar is aan de oppervlakte, bestaat hoofdzakelijk uit bermmaalsel. 
De put met percolaat zit vol. Men schat de hoeveelheid materiaal die op de 
compostering aanwezig is: 30 x 60 m2 x 3m H = 5.400 m3 (te composteren materiaal) + 

1.500 m3 uitgerijpte compost + 1.000 m3 structuurmateriaal = ca. 8.000 m3 aan 
materiaal op de compostering. Dit is volgens de toezichthouder eerder een 
onderschatting en vormt een schending van de bijzondere vergunningsvoorwaarden 
van de milieuvergunning waarbij de totale opslag wordt beperkt tot 5.000 m3

• Volgens 
de vergunning wordt de hoogte van de fracties beperkt tot 3m. Op sommige plaatsen 
ligt de compost echter meer dan 7 m hoog. Volgens de vergunning dienen alle fracties 
overdekt te worden opgeslagen. Ook dit is niet het geval. 

belooft aan de toezichthouder dat tegen 01.08.2016 het grootste deel 
van de overcapaciteit zal verwijderd zijn. 

Bij controle op 19 juli 2016 wordt vastgesteld dat de bres werd gedicht. 

Als vervolg op het proces-verbaal 
28/07/2016 een aanmaning paar 
aangemaand om: 

van 25/07 /2016 werd op 
verstuurd. Hierin werd 

de smurrie tussen het terrein en de gracht te verwijderen tegen 15/08/2016; 
het te composteren materiaal dient verder afgevoerd te worden zodat tegen 
01/08/2016 afgebouwd Is tot de vergunde capaciteit van 5.000 m3

; 

nadien dient de vergunde hoogte van 3 meter gerespecteerd te worden. Het 
terrein dient ten alten tijde droog gehouden te worden. Aanvoer van vers 
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materiaal naar het terrein dient geweerd tot op het moment dat er capaciteit 
vrijkomt op de compostering; 
al het materiaal dat niet thuishoort op de compostering (het slib vooraan) dient 
verwijderd te worden van de compostering. 

Op B augustus 2016 werd tijdens een inspectie vastgesteld dat: 

de smurrie tussen het terrein en de gracht niet volledig werd verwijderd het 
materiaal op de compostering gedeelte/ijk werd afgebouwd (nog 1.500 m3 diende 
afgevoerd te worden); 
de hoogte van 3 meter op de compostering nog steeds niet gerespecteerd wordt; 
het terrein droog gepompt werd; 
aanvoer van vers te composteren materiaal niet volledig stopgezet werd. Wel werd 
een aanzienlijk deel rechtstreeks van de werf naar een andere compostering 
afgevoerd zonder over het terrein van te passeren. 

Op 7 november 2016 voert de toezichthouder een nieuwe Inspectie uit. Opnieuw blijken 
verschillende inbreuken m.b.t. de milieuvergunning. 

Op de compostering stelt men vast dat er nog steeds een overmaat aan materiaal 
aanwezig is. Op sommige plaatsen ligt het materiaal 6 meter hoog terwijl in de 
bijzondere vergunningsvoorwaarden een maximum hoogte van 3 meter is 
opgelegd. Een ruwe schatting levert 9.000 m3 aan materiaal op terwijl de 
mllleuvergunning een maximum van 5.000 m3 toestaat. Het grootste deel van de 
compostering gebeurt in de open lucht. In de milieuvergunning is opgelegd dat alle 
fracties overdekt dienen opgeslagen te worden. Het groenscherm is nog steeds zo 
goed als afwezig. 
Inmiddels werd door de provincie een beslissing genomen in het 
stedenbouwkundig dossier. De Ingediende regularisatie aanvraag werd geweigerd. 
Dit dossier betrof het regulariseren van de toestand zoals deze is uitgevoerd. Op de 
vergunde oppervlakte kan geen 5.000 m3 gecomposteerd worden. In de huidig 
vergunde toestand kan amper de helft van de vergunde capaciteit verwerkt 
worden. 

Er wordt op 7 november 2016 weer een bestuurlijke maatregel getroffen: 

de stopzetting van elke aanvoer van materiaal op de compostering wordt bevolen. 
Deze bestuurlijke maatregel gaat in vanaf heden tot op het moment dat voldaan is 
aan de corrigerende maatregelen opgelegd in artikel 3; 
volgende corrigerende maatregelen wordén bevolen: 
o de exploitatie dient beperkt tot de daartoe vergunde oppervlakte tegen 15 

december 2016; 
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o geurhinder dient maximaal voorkomen te worden. Aan Afdeling Milieu
inspectie dient tegen 1 december 2016 meegedeeld welke concrete stappen 
daartoe zuilen worden ondernomen; 

o een actueel werkplan dient voorgelegd te worden tegen 15 december 2016; 
o het groenscherm dient vervolledigd te worden tegen 15 december 2016; 
o een duide//jk afwateringsplan dient overgemaakt . te worden tegen 15 

december 2016; 
o het compostdagboek dient onmiddellijk opgestart te worden. Hierin dienen 

alle gegevens opgenomen te worden die volgens VLACO opgelegd zijn; 
o de vergunde hoogte van 3 m op de compostering dient gerespecteerd te 

worden tegen 15 december 2016; 
o de omvang van de compostering dient teruggebracht tot de vergunde 5000 m3 

tegen 15 december 2016. 
de bestuurlijke maatregelen worden pas opgeheven indien de exploitant kan 
aantonen dat volledig voldaan wordt aan de opgelegde corrigerende 
maatregelen: 

o de exploitatie .gebeurt strikt binnen de daartoe vergunde oppervlakte; 
o geurhinder wordt maximaal voorkomen; 
o een geactualiseerd werkplan is voorgelegd aan Afdeling Milieu-inspectie; 
o het groenscherm is volledig aangeplant; 
o een duidelijk afwateringsplan is overgemaakt; 
o het compostdagboek wordt strikt bijgehouden; 
o de vergunde hoogte van 3 m op de compostering wordt gerespecteerd; 
o de maximaal vergunde capaciteit van 5.000 m3 op de compostering wordt niet 

overschreden. 

Op vraag van de rechtbank werd de actuele gang van zaken nagegaan. De 
vergunningstoestand is gewijzigde na het besluit van de deputatie van 18 oktober 
2018. 

1. Het lozen van onbehandeld afvalwater 
a. het afwateren van afvalwater van de composteringszone 

oppervlaktewater. Dd. 2012-2013 werd langs de zijde 
composteringszone die afwatert richting het oppervlaktewater 
opgericht waardoor het afvalwater niet meer rechtstreeks afwatert. 

naar het 
van de 

een berm 

b. het afvalwater afkomstig van de composteringszone wordt onvoldoende 
opgevangen en watert af in de berm (waardoor afvalwater in het grondwater 
en/of oppervlaktewater sijpelt). Tijdens de inspecties op 18/4/18 en 4/10/18 
wordt vastgesteld dat de opvangcapaciteit van afvalwater In de 
composteringszone overschreden wordt en het afvalwater afwatert in de berm. 
Op 29/10/18 deelt gedelegeerd bestuurder, mee dat tegen eind 
2018 keermuren met waterdichte afsluiting op de bestaande verharding van de 
composteringzone opgericht kunnen worden, gelet op de omgevingsvergunning 
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van 18/10/2018. De inspectie maant , 
31/12/2018 uit te voeren. 

aan om de werken uiterlijk tegen 

c. hét intentioneel lozen van afvalwater via een opening in de berm ter hoogte van 
de compostering. Tijdens de inspectie op 14/3/18 wordt, vastgesteld dat 
opnieuw een opening in de berm werd gemaakt om het afvafwater van de 
composteringszone te laten afwateren naar het oppervlaktewater. Deze 
vaststellingen werden opgenomen in een proces verbaal. Op 18/4/18 werd 
vastgesteld dat de opening in de berm werd dichtgemaakt. Op 7 mei 2018, 19 
juni 2018, 3 juli 2018, 16 juli 2018. 20 augustus 2018, 14 september 2018, 4 
oktober en 29 oktober 2018 werden geen nieuwe openingen in de berm 
vastgesteld. 

d. het lozen van onbehandeld afvalwater via de hemelwateropvang en zonder de 
meetgoot te passeren. Er werden geen lozingen van onbehandeld afvalwater 
vla da hemelwateropvang en zonder de, meetgoot te passeren vastgesteld. Op 
4/10/18 en 29/10/18 werd vastgesteld dat de lozing van het behandelde 
afvalwater stond ingesteld om rechtstreeks te lozen in de hemelwateropvang 
zonder de meetgoot te passeren. 

e. Deze instelling laat niet toe om de kwaliteit van het afvalwater en de naleving 
van het vergunde debiet te controleren. De inspectie maant op 
9/11/18 schriftelijk aan om de bypass van de meetgoot te verwijderen. 

2. Overschrijden lozingsnormen afvalwater: tijdens de controles sinds 14/3/ 18 werd 
geen lozing van bedrljfsafvalwater vastgesteld waardoor de naleving van de 
lozingsnormen niet gecontroleerd kon worden. 

3. Exploitatie niet in overeenstemming met de milieuvergunning en/of het werkplan 
a. exploitatie buiten vergunde zone. Gelet op de koppeling van de 

stedenbouwkundige en milieuvergunning was de vergunde zone voor de opslag 
van compost en groenafval tot 18/10/18 beperkt tot een ceel van loods ll. 
Tijdens de inspecties op 14 maart 2018, 18 aprll 2018, 7 mei 2018, 19 juni 2018, 
3 juli 2018, 16 juli 2018, 20 augustus 2018, 14 september 2018 en 4 oktober 
2018 werd vastgesteld dat het groenafval en een deel van de compost In open 
lucht werden opgeslagen. Sinds de omgevingsvergunning van 18 oktober 2019 
Is de niet overdekte zone ter hoogte van de compostering vergund. Gelet op de 
bijzondere voorwaarde van artikel 4 § 3.10 'Loods Il en 111' dient de opslag van 
groenafval en compost overdekt te worden uitgevoerd. 

b. compostering in open lucht. Tijdens de Inspecties op 14 maart 2018, 18 april 
2018, 7 mei 2018, 19 juni 2018, 3 juli 2018, 16 juli 2018, 20 augustus 2018"14 
september 2018,4 oktober en 29 oktober 2018 werd vastgesteld dat het 
groenafval en een deel van de compost niet overdekt werd opgeslagen. 

c. overschrijding van de toegelaten hoogte van de compostering. Op basis van de 
uitgevoerde controles stelt de inspectie vast dat alvast tot 3 juli 2018 de 
maximaal toegelaten hoogte van 3 m overschreden werd. Op 18/4/18, 7 /5/18 
en 3/7 /18 bedraagt de hoogte van de compostering ca. 3.5 a 4 m. Vanaf 
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20/8/18 stelt de toezichthouder vast dat de hoogte van de compostering ca. 3 
m bedraagt. Sinds de nieuwe vergunning dd. 18/10/18 bedraagt de maximaal 
toegelaten hoogte in loods Il en /// 4 m. De maximaal toegelaten hoogte van de 
compostering wordt bijgevolg op heden niet meer overschreden. 

d. overschrijdjng van het toegelaten volume van de compostering. Het maximaal 
toegelaten volume van de compostering bedraagt overeenkomstig de 
milieuvergunning 4.500 m 3

• Sinds de nieuwe vergunning dd. 18/10/18 dient het 
volume van het groenafval en de afgezeefde compost niet meer binnen het 
toegelaten volume in loods I en Il gerekend te worden. Alvast tijdens de controle 
op 29/10/18 werd vastgesteld dat het volume van compost in biologische 
behandeling het toegelaten volume van 4.500 m 3 niet overschrijdt. 

e. overschrijding van de toegelaten hoeveelheid grachtenslib. Op 4/10/18 en 
29/10/18 werd vastgesteld dat de vergunde hoeveelheid van 7.000 ton 
grachtenslib in loods I overschreden werd. Deze vaststel/Ingen werden 
opgenomen in een proces-verbaal. 

4. Geurhinder ten gevolge van de exploitatie. Sinds beain 2017 werden geen klachten 
met betrekking tot geurhinder meer ingediend t.a.v. Op 4/10/18 werd 
bij een wind uit ZW windrichting een geurwaarneming uitgevoerd. Tijdens deze 
geurwaarneming werd wind afwaarts opeen afstand van ca 200 à 250 m een 
duidelµk geur afkomstig van vastgesteld, die als aanvaardbaar werd 
beschouwd op het bedrijfsterrein werd vastgesteld dat compost afgezeefd werd. 

Gelet op bet beperkte volume van de compost ten opzichte van het vergunde volume 
binnen loods Il en /Il werd op 9/11/18 schriftelijk de raad gegeven om 
bii het afzeven van compost rekening te houden met de windrichting om geurhinder 
maximaal te vermijden. 

5. Exploitatie buiten de toegelaten uren. Alvast sinds begin 2017 zijn geen klachten 
en/of vaststellingen betreffende exploitatie voor 7 uur of op zon- en feestdagen . . 

6. Ontbreken van een groenscherm. Op 18/4/18 werd vastgesteld dat de aanplant van 
grote delen van het groenscherm afgestorven of verwijderd Is. Op 26/4/18 werd 

:chrifte/ijk aangemaand om o.a. de aanplant van het groenscherm te 
vernieuwen tegen uiterlijk 31/12/18. 

7. Ontbreken van een stevige omheining met minimale hoogte van 2 m. Op basis van 
de uitgevoerde controles sinds 14/3/ 18 wordt vastgesteld dat de inrichting nog niet 
langs alle zijden voorzien is van een stevige omheining met minimale hoogte van 2 
m. Overeenkomstig punt /.8 en de omgevingsvergunning dd. 18/10/18 werd 

aangemaand om uiterlijk tegen 31/12/18 een keermuur met een 
hoogte van 4 m op te richten langs de achterzijde van het terrein, die keermuur zal 
tevens dienen als voldoende omheining langs deze zijde van het bedrijfsterrein. 

8. Bestuurlijke maatregel. Gelet op de vaststellingen zoals beschreven in punt 38 werd 
de bestuurlijke maatregel nog niet opgeheven." 
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4. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoorde/ijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geiäentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geiäentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

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

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Gezien de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
arrest, doch wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30 
juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek toe. 

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 
veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de 
natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de 
fout wetens en willens heeft gepleegd. 
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Gezien de hierna bewezen beoordeelde 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. 

5. De beklaagden stelden in conclusies uitdrukkelijk de materialiteit van de inbreuken niet te 
betwisten, behoudens wat betreft de volgens haar "consequent onjuiste berekening van de 
maximale opslagcapaciteit". 

Het bewijs van het materieel element van de te last gelegde misdrijven volgt uit de 
dossiergegevens, zoals hiervoor samengevat in het door de eerste rechter gegeven 
feitenoverzicht. 

De beklaagden betwisten elk het moreel element van de misdrijven en stellen dat niet is 
aangetoond dat "de beklaagden de doelbewuste intentie hadden om de weerhouden milieu
inbreuken te plegen" en dat de beklaagden naar aanleiding van de vaststellingen "alles In het 
werk hebben gesteld om in overleg met de bevoegde instanties hun toestand te 
normaliseren, en met succes". 

De te last gelegde feiten betreffen geen milieu-inbreuken doch milieumisdrijven. Deze zijn 
strafbaar gesteld door artikel 16.6.1, § 1, eerste lid, Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid wat betreft de telastleggingen A, B, D en artikel 16.6.2, § 1, eerste lid, Decreet 
Algemene Bepalingen Milieubeleid wat betreft de telastlegging C. Deze strafbaarstellingen 
vereisen enkel (algemeen) opzet en geen bijzonder opzet als moreel element. Anders dan de 
beklaagden aanvoeren moet voor strafbaarheid niet zijn aangetoond dat de beklaagden de 
doelbewuste intentie hadden de bewuste milieumisdrijven te plegen. Dit slaat immers op 
een bijzonder opzet. Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is 
het wetens en willens aannemen van een strafbare gedraging, leidt het hof het bestaan van 
dit opzet af uit de door de dader gepleegde materiële feiten en de vaststelling dat deze 
feiten hen respectief kunnen worden toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit 
gaat wanneer hij rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid 
enigszins aannemelijk maakt. 

De beklaagden en hadden in de periodes van de 
telastleggingen binnen de beklaagde de beslissingsbevoegdheid en - macht om 
het plegen van de misdrijven te voorkomen en hier een einde aan te stellen. Zij waren 
binnen de beklaagde Je natuurl ijke personen die uiteindelijk beslisten over de 
naleving van de milieuregels. De beklaagden kregen van de milieu-inspectie diverse 
aanmaningen en zij werden door de inspectie meermaals op de naleving van de 
verplichtingen gewezen. Uit de door de beklaagden afgelegde verklaringen volgt dat zij 
kennis hadden van de diverse inbreuken op de regelgeving. Zij pleegden de bewezen 
misdrijven wetens en willens en deze zijn hen elk toe te rekenen. 
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Binnen de beklaagde was er onvoldoende aandacht voor de naleving van de 
milieureglementering, wat een eigen strafrechtelijke fout van deze rechtspersoon is, zodat 
de misdrijven ook de rechtspersoon, voor wiens rekening de feiten gepleegd werden, toe te 
rekenen zijn. 

Gezien de misdrijven wetens en willens zijn gepleegd, is er zoals vermeld geen grond tot 
toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond overeenkomstig artikel 5, tweede lid 
(oud) Strafwetboek. 

Dat de beklaagden de "toestand" inmiddels geregulariseerd en vergund zouden hebben e1:1 
dat zij gedurende de volledige incrlminatieperiode intensief bezig geweest zijn om de 
vergunningstoestand "bij te stellen", is niet relevant voor de beoordeling van het bewijs van 
de misdrijven en doet aan hun schuld geen afbreuk. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat 
er, volgens de beklaagden, diverse discussies en onderhandelingen waren met de bevoegde 
overheden over hoe de vergunningsvoorwaarden concreet moesten worden uitgevoerd en 
dat, volgens de beklaagden, de inrichting van de beklaagde op bepaalde 
momenten "duidelijk werd geviseerd". Dat de inrichting regelmatig werd gecontroleerd door 
de bevoegde toezicht- en opsporingsdiensten is trouwens een gevolg van het feit dat werd 
vastgesteld . dat vaststellingen van overtredingen en aanmaningen niet steeds voldoende . 
gevolg kregen. 

Dat de rechten van de verdediging voor de eerste rechter zouden geschonden zijn, is zonder 
relevantie en blijft zonder gevolgen voor de beoordeling door het hof, waar de zaak gelet op 
de devolutieve werking van de Ingestelde beroepen en vervolgens de grieven in zijn geheel 
opnieuw behandeld werd. De beklaagden voeren niet aan dat er voor de eerste rechter 
sprake was van een onherstelbare schending van hun rechten, waardoor het uitoefenen van 
deze rechten voor het hof ook onmogelijk zou zijn geworden. Het hof stelt vast dat de 
beklaagden de mogelijkheid hadden over alle elementen tegenspraak te voeren zodat hun 
rechten van verdediging niet geschonden zijn. 

Bovendien was de eerste rechter er, anders dan de beklaagden suggereren, niet toe 
gehouden de uitgebreide conclusies van de beklaagden geheel en op eenzelfde omstandige 
wijze te beantwoorden. De grondwettelijke verplichting (art. 149 Grondwet) om de 
vonnissen en arresten met redenen te omkleden en te antwoorden op de regelmatig 
voorgedragen middelen houdt immers niet de verplichting in om te antwoorden op de 
desgevallend omstandige argumenten welke tot staving van die middelen zijn aangevoerd 
en geen afzonderlijke middelen vormen. De eerste rechter. heeft de door de beklaagden 
aangevoerde middelen beantwoord, zoals het hof nu ook in dit arrest. Anders dan de 
beklaagden aanvoeren, heeft de eerste rechter met de, volgens de beklaagden "droge", 
opsomming van de feiten precies alle feitelijke elementen die de materialiteit van de feiten 
van de misdrijven vormen vermeld. De navolgende vaststelling dat de feiten die voorwerp 
zijn van de te last gelegde misdrijven de beklaagden toerekenbaar en verwijtbaar zijn, Is een 
voldoende concrete beoordeling van de schuld van de beklaagden. Dat de eerste rechter 
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deze toerekening beknopt motiveerde en niet zo omstandig als de feitelijke argumentatie in 
de conclusies van de beklaagden, brengt niet mee dat niet voldaan is aan de 
motiveringsplicht. De beklaagden hebben de materialiteit van de feiten voor de eerste 
rechter, zoals voor het hof, overigens ook niet betwist. 

Dat het openbaar ministerie op de pleitzitting voor de eerste rechter nog bijkomende 
stukken neerlegde, volgens de beklaagden zonder hen kopie te bezorgen, is op zich geen 
schending van het recht van de verdediging. Uit niets volgt dat de beklaagden over deze 
stukken geen tegenspraak hebben kunnen voeren. Voor zover deze stukken nieuwe 
elementen aan het licht brachten die de beklaagden tot een verdere voorbereiding van hun 
middelen van verdediging had genoopt, hadden zij de kans om de rechter te verzoeken de 
verdere behandeling van de zaak hiervoor uit te stellen, wat zij nalieten. Voor het hof is deze 
voorgehouden schending al helemaal niet meer aan de orde, gezien de beklaagden volop 
tegenspraak konden voeren over deze stukken. 

6. De voor elke beklaagde bewezen feiten van de telastleggingen A, B, C en D zijn voor elk 
van hen de uiting van eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, 
eerste lid, Strafwetboek voor elke beklaagde een straf toepast, namelijk de zwaarste. 

Dat het hof vaststelt dat er in hoofde van elke beklaagde sprake is van eenheid van misdadig 
opzet belet, anders dan de beklaagden aanvoeren, niet dat het hof tegelijk ook vaststelt dat 
er geen grond is tot toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond overeenkomstig 
artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek. 

De gepleegde misdrijven zijn ernstig. Een vergunningsplichtige hinderlijke inrichting moet bij 
aanvang van de uitbating aan de opgelegde milieuvoorwaarden voldoen. Bij de naleving van 
de milieuregels hebben de beklaagden vooral oog gehad voor de economische gevolgen 
voor hen zelf in plaats van voor het algemeen belang, ter vrijwaring waarvan deze regels 
gelden. Inspectiebezoeken waarbij overtredingen werden vastgesteld, aanmaningen van de 
milieu-inspectie en het opleggen van bestuurlijke maatregelen hebben op de beklaagden 
weinig indruk gemaakt. 

Ook gezien de economische motieven en de lange periode waarin de misdrijven gepleegd 
werden, is het opleggen van een effectieve geldboete voor elke beklaagde passend en 
noodzakelijk om hen er toe aan te zetten de milieuregels voortaan wel strikt na te leven. 
Deze geldboete brengt voor de beklaagden geen sociale declassering mee, noch komt hun 
reclassering daardoor op onevenredige wijze in het gedrang, zodat er geen grond is om de 
beklaagden de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te gunnen. 

Er is ook geen reden en het is evenmin passend om de tenuitvoerlegging van de aan elke 
beklaagde opgelegde geldboete, zelfs deels, uit te stellen, gezien dit de beklaagden 
onvoldoende zou aansporen tot naleving van de milieuregels in de sector waarin zij nog 
steeds actief zijn. 
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Bij het bepalen van de geldboete houdt het hof rekening met de financiële toestand van de 
rechtspersoon, evenals de omstandigheid dat de misdrijven vooral de rechtspersoon tot 
voordeel hebben gestrekt. De geldboete moet voldoende in verhouding staan met de 
financiële draagkracht van de beklaagden om effectief ontmoedigend te zijn voor het plegen 
van nieuwe misdrijven. 

Hierbij houdt het hof in het voordeel van de beklaagden ook rekening met de gunstige 
strafregisters van elke beklaagde en het feit dat een regularisatie van de toestand is 
bewerkstelligd. 

De met eenheid van opzet gepleegde misdrijven werden gepleegd ·na 31 december 2011 en 
voor 1 januari 2017, zodat het hof elke geldboete verhoogt met 50 deciemen. 

Voor de beklaagden en vormt de hierna voor elk bepaalde 
vervangende gevangenisstraf een voldoende aansporing om de geldboete te betalen. 

6. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen In de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

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. 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere 
veroordeelde v'óór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van de 
gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen thans 
niet meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken 
opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van 
de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens 
dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, 
geverifieerd, betaald en teruggevorderd (BS 27 december. 2019, tweede editie). Dit besluit 
trad In werking op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een 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 opricht ing 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. 
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7. Het bevel tot staken van het strijdige gebruik dat de eerste rechter oplegde is overbodig 
gezien dit een verbod inhoudt tot het overtreden van de wet. 

Hoewel de toestand intussen zou vergund zijn, volgt uit niets dat al uitvoering gegeven werd 
aan de aanplant van een groenscherm en het voorzien van een stevige omheining van 
minimaal twee meter hoog langs alle zijden van de inrichting, zodat overeenkomstig artikel 
.16.6.6 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid de uitvoering hiervan moet bevolen 
worden. De omstandigheid dat de beklaagden gedurende lange tijd hiertoe nog niet 
overgingen, maakt het opleggen van een dwangsom nodig voor het geval de beklaagden 
binnen de hierna bepaalde uitvoeringstermijn van het bevel hieraan geen gevolg geven. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 
bepalingen vermeld in de bewezen telastleggingen, en van de artikelen: 
- 211en211bis, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken, 
- art. 50, 6.5, eerste lid, 66, 100, Strafwetboek, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebled: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A, B, C en D samen 
tot een geldboete van 10.000 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 60.000 euro; 
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veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A, B, C en D 
samen tot een geldboete van 7.500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 45.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A, B, C en D 
samen tot een geldboete van 7.500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 45.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

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

veroordeelt de beklaagden 
van een bijdrage van 20 euro aan 
tweedelijnsbijstand; 

en 
het Begrotingsfonds 

elk tot betaling 
voor de juridische 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot 
betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 80,86 
euro in eerste aanleg en 266,43 euro in beroep; 

herstel: 

beveelt de beklaagden en tot uitvoering van 
aanpassingswerken aan de inrichting van de te 

door de aanplant van een groenscherm en door het voorzien van een stevige omheining 
van minimaal twee meter hoog langs alle zijden van de inrichting en dit binnen een termijn 
van zes maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde is, op vordering van het openbaar 
ministerie onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging in uitvoering 
binnen de gestelde termijn. 
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Kosten eerste aant'eg: 

Dagv. 
Dagv 
Dagv. 

Kosten beroep: 

l=ntn' c:: 

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

Oagv. 
Dagv. 
Dagv. 

€ 5,18 
€ 25,26 
€ 25,26 
€ 25,26 

€ 80,86 

€ 108,00 
€ 9,00 

€ 70,00 
€ 26,48 
€ 26,47 
€ 26,48 

€ 266,43 

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

en en in ooenbare rechtszitting van 26 juni 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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