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In de zaak op rechtstreekse dagvaarding op verzoek van: 

1. 

Jo~~· 
2. 

) -)O ~_? 
3. 

tE 

'- 66 
4. 

.3Jît 

advocaat, geboren OJ: te 

, trainer springpaarden op rust, geboren o~ 

, zelfstandig ondernemer, geboren op 
wonende te 

, student, geboren op tE 

\'o.,IUSI'1r 
p.2 &r

/ 

wonende te 

te 

wonende te 

5. , bankbedîende, geboren o~ te en zijn echtgenote 
coördinator onderwijs ondersteunlngsteam en psychotherapeute, 

geboren op tE ·, beiden wonende te 

JG ~G· 

6. , meubelmaker, geboren o~ 

te 

.Jo -3o 
7. , juridisch adviseur op rust, geboren o~ 

8. 

9. 

wonende te 

, Lelfstandig ondernemer, geboren o~ 
en zijn echtgenote, bediende, geboren o~ 

beiden wonende te 

10 'J i - 3.~3j 

~.<14 

, verpleegster/lesgever op rust, geboren op 

, wonende te 

10. , ondernemer o/ eigen naam, geboren op 

te 

zijn echtgenote, , zonder beroep, geboren op 
, belden wonende te 

te 

wonende 

te 

te 
te 

te 

, en 
te 
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11. . landbouwer, geboren op te en zijn 
te echtger zelfstandige, geboren op 

oe1aen wonende te 

12. , bediende, geboren op te 

13. 

, schoonheidsspecialiste, geboren op 

belden wonende te 

1v '--?~ _ JAoo 
zaakvoerder modeagentuur, geboren op 

, wonende 

en zijn echtgenote 
te 

te 

14. , industrieel landbouwingenieur op rust, geboren op te 
, en zijn echtgenote, , logopediste op rust, geboren op 

tE beiden wonende te 

J~o i - _3Ac3 
15. , zelfstandige, geboren o~ tE , wonende tE 

JAo4 
16. , advocaat, geboren op tE wonende te 

17. , zelfstandige, geboren op t e wonende 

te , en met tweede verblijf te 

_y1ob 
18. zelfstandig ondernemer, geboren op te 

wonende te 

1.A .I 'f 
rechtstreeks dagenden 

tegen: 

1. ,, met ondernemingsnummer ' en met zetel gevestigd 

te 
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2. , geboren op 
te landbouwer, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen 

onder het nummer , wonende te 

3o J.. 
rechtstreeks gedaagden 

rechtstreeks sedagvaard teneinde: 

Na toepassing te hebben gemaakt van de strafwet lastens rechtstreeks gedaa-gden, 
de vordenng van de burgerlijke partijen ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Overeenkomstig artikel 1382 BW de ogenblikkelijke stopzetting te bevelen van de 
door rechtstreeks gedaagden illegaal uitgebate 'Ingedeelde inrichtingen of 
activitetten' (IIOA's), opgenomen in zowel de door de Raad van State op 7 juni 1018 
vernietigde milieuvergunning van 30 januari 2015 als in alle navolgende ingevolge 
het arrest van 7 juni 2018 van de Raad van State illegaal geworden 
milieuvergunningen, onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 euro per dag 
dat de illegale exploitatie van de.ze IlOA's wordt voortgezet; 

Overeenkomstig artikel 1382 BW de ogenblikkelijke stopzetting te bevelen van alle 
door rechtstreeks gedaagden uitgebate 'Ingedeelde Inrichtingen of activiteiten ' 
(IIOA's), andere dan deze die zijn opgenomen In de door de Raad van State op 7 juni 
2018 vernietigde milieuvergunning van 30 januari 2015 en In alle navolgende 
Ingevolge het arrest van 7 Juni 2018 van de Raad van State illegaal geworden 
milieuvergunningen, Ingevolge de onomstotelijk vastgestelde onmogelijkheid in 
hoofde van rechtstreeks gedaagden om overeenkomstig artikel 5.4.9., § 2, lste lid 
Omgevingsvergunningsdecreet altijd de nodige maatregelen te nemen om schade en 
hinder door geur en geluid te voorkomen, onder verbeurte van een dwangsom van 
100.000 euro per dag dat de extreem hinderlijke exploitatie van deze IlOA's wordt 
voortgezet; 

Overeenkomstig artikel 1382 BW het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand te bevelen, onderverbeurte van een dwangsom van 100.000 euro per dag; 

Te zeggen voor recht dat het verbeurd zijn van de dwangsommen zal kunnen 
worden bewezen door alle middelen van recht en dat ziJ In leder geval zal blijken uit 
de vaststellingen van de eerst daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder; de 
gerechtsdeurwaarder bovendien te machtigen om deze vaststellingen te doen 
bulten de uren en dagen bedoeld in artikel 47 Ger.W; 

Eerste en tweede rechtstreeks gedaagden solidair, mlnstens in solidum, te 
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veroordelen tot een schadevergoeding van 50.000 euro aan elk van de twintig 
burgerlijke partij en, vermeerderd met de vergoedende interesten vanaf de start van 
de incriminatieperiode; 

Rechtstreeks gedaagden solidair, minstens in solidum, te veroordelen tot betaling 
van de kosten van het geding, voorlopig begroot op de kosten van de rechtstreekse 
dagvaarding en tot betaling aan elk van de vierentwintig burgerlijke partijen van een 
rechtsplegingsvergoeding van 24.000 euro, zijnde het maximumbedrag dat 
overeenkomstig het KB van 26 oktober 2007 als rechtsplegingsvergoeding is bepaald 
voor een vordering ViJn meer dan 500.000 euro. 

voor de telastleggingen: 

8. ( ... ) 
Inbreuk op artikel 6 van het decreet van 25 apri l 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(hierna Omgevingsvergunningsdecreet) juncto artikel 16.6.1., § 1, 151e lid van het decreet van 
5 april1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna DABM) (opzettelijk 
gepleegde schending van de door artikel 16.1.1., p te lid, l9°ter DABM gehandhaafde 
regelgeving, strafbaar met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met een 
geldboete van 100 euro tot 250.000 euro of met een van die straffen). 

9. ( ... ) 
Inbreuk op artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet j uncto artikel6.2.1, l o VCRO (het 
uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15 VCRO, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunnlng voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, strafbaar met 
een gevangenisstraf van acht dagen tot vij f jaar en met een geldboete van 26 euro tot 
400.000 euro of met een van die straffen). 

10. ( ... ) 
Sinds 12 juli 2007 tot 22 februari 2017 inbreuk op artikel 22, p te lid 
Milieuvergunningsdecreet juncto artikel 16.6.1., §1, 1n• lid DABM (opzettelijk gepleegde 
schending van de door artikel16.1.1., 1 ne lid, 13° DABM gehandhaafde regelgeving, strafbaar 
met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met een geldboete van 100 euro 
tot 250.000 euro of met een van die straffen) en artikel 16.6.2., §1, eerste lid DABM 
(opzettelijk in strijd met de voorschriften of een vergunning rechtstreeks of onrechtstreeks, 
stoffen, micro-organismen, geluid en andere trillingen of stralingen in of op water, bodem 
of atmosfeer inbrengen of verspreiden, st rafbaar met een gevangenisstraf van een maand 
tot vijfjaar en met een geldboete van 100 euro tot 500.000 euro of met een van die 
straffen) en sinds 23 februari 2017 tot op vandaag inbreuk op artikel 5.4.9, § 1, 1sre lid 
DABM juncto artikel 16.6.1, §1, 1ste l id DABM (opzettelijk gepleegde schending van de door 
artikel 16.1.1., 1 ste lid, 1 o DABM gehandhaafde regelgeving, strafbaar met een 
gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met een geldboete van 100 euro tot 
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250.000 euro of met een van die straffen) en artikel16.6.2., §1, eerste lid DABM (opzettelijk 
in strijd met de voorschriften of een vergunning rechtstreeks of onrechtstreeks, stoffen, 
micro-organismen, geluid en andere trillingen of stralingen in of op water, bodem of 
atmosfeer inbrengen of verspreiden, strafbaar met een gevangenisstraf van een maand tot 
vijf jaar en met een geldboete van 100 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen). 

11. ( ... ) 
Sinds 12 juli 2007 tot 22 februari 2017 inbreuk op artikel 22, 2de lid 
Milieuvergunnlngsdecreet juncto artikel 16.6.1., §1, 1ste lid DABM (opzettelijk gepleegde 
schending van de door artikel 16.1.1., 1ne lid, 13° DABM gehandhaafde regelgeving, 
strafbaar met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met een geldboete van 
100 euro tot 250.000 euro of met een van die straffen) en sinds 23 februari 2017 tot op 
vandaag inbreuk op artikel 5.4.9, § 2, 1'1" lid DABM juncto artikel 16.6.1, §1, pte lid OABM 
(opzettelijk gepleegde schending van de door artikel16.1.1., 1s1

" lid, 1° DABM gehandhaafde 
regelgeving, strafbaar met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met een 
geldboete van 100 euro tot 250.000 euro of met een van die straffen). 

En in de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

1. , met als KBO-
nummer met maatschappelijke zetel gevestigd te 

z. , geboren te · op 
, wonende te , van Belgische nationaliteit 

beklaagd van: 

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

de eerste en de tweede 

A. 

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 (art. 66 Sw.), 

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

artikel 5.2 1.§6, al. 1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid door zonder omgevingsvergunning een ingedeelde inrichting of activiteit 
van de eerste of de tweede klasse te hebben veranderd, 

meer bepaald bij arrest van de Raad van State van 07/06/2018 werd het besluit van de 
Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en landbouw van 30/01/2015 - en veranderd, door 
wijzigingen, uitbreidingen en toevoegingen zoals opgenomen in de navolgende 
versunnlngsbesluiten van 26/02/2015, bevest igd in beroep door de Vlaamse minister van 
Omgeving, Natuur en landbouw op 09/09/2015 en van 16/ 02/2017, bevestigd in beroep 
door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op 23/08/2017 - waarbij de 
beroepen Ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
van 31 juli 2014, waarbij vergunning op proef wordt verleend voor een termijn verstrijkend 
op 31/07/2016 aan de en , voor het 
veranderen van een co-vergistingsinstallatle gelegen te 
gedeeltelijk gegrond werden verklaard, vernietigd (klasse 1 - o.a. rubriek 2.3.4.1.b): opslag 
en verbr~nding van verontreinigd behandeld houtafval) 

te , in de periode van 07/06/2018 tot de datum van de betekening van het 
bevel tot dagvaarding (PV , stuk 5 e.v. strafdossier) 

Deze felten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). 

8. 

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 (art. 66 Sw.), 

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

artikel 5 2.1.§6, al. 1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid door zonder omgevingsvergunning een ingedeelde inrichting of activiteit 
van de eerste of de tweede klasse te hebben geêxplolteerd, 

1. meer bepaald de inrichting onder rubriek 2.3.1. en 2.3.4.1.b), klasse 1: 
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a) rubriek 2.3.1. 

andere opslag en mechanische behandeling dan de opslag en mechanische behandeling, 
vermeld in rubriek 2.3.7, van: 

Mechanisch behandelen is het behandelen van de afvalstoffen met werktuigen, zonder de 
chemische eigenschappen van de afvalstoffen te veranderen, onder meer het breken, 
demonteren, hakselen, klieven, knippen, kuisen, persen, pletten, scheiden, shredderen, 
snijbranden, stralen, wassen, zagen, zeven 

namelijk hout te hebben geshredderd/verhakseld 

te , op 01/11/2018 (PV , stuk 25 e.v. strafdossier) 

b) rubriek 2.3.4.1.b) 

opslag en verbranding van verontreinigd behandeld houtafval 

namelijk verontreinigd behandeld houtafval te hebben verbrand 

te , meermaals in 2012, en minstens op 28/11/2012, op 20/03/2013, op 
18/02/2014 en op 20/03/2014 (PV , stuk 57 e.v. strafdossier, en 

stuk 105 e.v. strafdossier en stuk 123 e.v. strafdossier) 

2. meer bepaald de inrichting onder rubriek 3.4.1°b of 3.4.r (afhankelijk van het geloosde 
debiet dat niet kon worden gemeten), klasse 2: 

a) rubriek 3.4.rb of 3.4.r 

het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater 
dat al of niet een of meer van de ge\;'aarlijke stoffen, vermeld in !bijlage 2C, bevat in 
concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 
"indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, 
met een debiet: 

1° tot en met 2 m3/h: 

a) als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de 
voormelde concentraties bevat 3 

b) als het bedrijfsafvalwater een of meer gevaarlijke stoffen in een hogere concentratie 
dan de voormelde concentraties bevat 2 A,M,T 

2° van meer dan 2 m3/h tot en met 100 m3/h 
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namelijk bedrijfsofva/water met gevaarlijke stoffen te hebben geloosd in de 
afwateringsgracht van de in 

te , op 16/02/2016 (PV , stuk 360 e.v. strafdossier - silosap) en 
12/03/2018 (PV stuk 323 e.v. strafdossier - bedrljfsafvalwater) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.1.§1, lid 1 DABM. 

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 {art. 66 Sw.), 

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

artikel 5.4.9.§1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid door als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de algemene, 
sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, 

meer bepaald 

1. de hieronder vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne {VIarem 11), namelijk de 
artikelen 4.1.2.1., 4.1.3.2, 4.1.3.3., 4.1.6.1., 4.1.12.2.§2, 4.5.1.1., 5.2.1.3., 5.2.1.6.§4, 

. 5.28.2.3.§5 

a) art. 4.1.2.1. 

§ 1. De exploitant moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare 
technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van 
behandelingsmethodesop het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende 
maatregelen (aangepaste produktietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing, 
energie en dergelijke meer). Bij de bepaling van de BBT moeten de criteria van bijlage 3.3 In 
aanmerking worden genomen. Deze verplichting geldt eveneens voor wijzigingen aan 
ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of 
meldingsplichtig zijn. 
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§ 2. De naleving van de voorwaarden in dit besluit en/of de omgevingsvergunning voor de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt geacht overeen te stemmen met 
de verplichting uit§ 1. 

namelijk 

1. door de mogelijke behondelingsmethodes tegen geluidshinder als gevolg van de werking 
van de houtbreker- en zeefinstallatie niet te onderzoeken volgens de BBT en door de 
genomen bronbeperkende maatregelen tegen datzelfde geluidshinder nfet te nemen volgens 
toepassing van het beginsel van de BBT 

te I op 20/02/2013 (PV l1 stuk 232 e.v. strafdossier - lawaai 
houtbreker-en zeefinstallatie) 

2. door de mogelijke behandelingsmethodes tegen geluidshinder ten gevolge van een 
hinderlijk piepend/schrapend geluid afkomstig van de werking van de transportband van de 
drooginstallatie niet te onderzoeken volgens de BBT en door de genomen bronbeperkende 
maatregelen tegen datzelfde geluidshinder niet te nemen volgens toepassing van het 
beginsel van de BBT 

tE 1 op 01/09/20181 25/09/2018, 27/09/2018 en 19/10/2018 (PV 1 

, stuk 222 e.v. strafdossier en , stuk 228 e.v. strafdossier - lawaai 
transportband drooginstallatle) 

b) art. 4.1.3.2. 

Met behoud van de toepassing van artikel 4.1.2.1. treft de exploitant als normaal zorgvuldig 
persoon alle nodige maatregelen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, 
trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer. 

namelijk 

1. door de geluidshinder als gevolg van de werking van de h.outbreker- en zeefinstallatie niet 
te voorkomen 

te , op 20/02/2013 (PV , stuk 232 e.v. strafdossier - lawaai 
houtbreker-en zeefinstallatie) 
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Z. door de geluidshinder ten gevolge van een hinderlijk piepend/schrapend geluid afkomstig 
van de werking van de transportband van de drooginstallatie niet te voorkomen 

te 1 op 01/09/20181 25/09/2018, 27/09/2018 en 19/10/2018 (PV 
I stuk 222 e.v. strafdossier en , stuk 228 e.v. strafdossier - lawaai 

transportband drooginstallatie) 

3. door de abnormale werking van de luchtwasser niet te voorkomen, waardoor een zeer 
hinderlijke geur van digestaat wordt waargenomen, 

te , op 20/09/2018, 21/09/2018, 27/09/20181 29/09/20181 10/10/2018, 
11/10/2018, 15/10/2018 en 19/10/2018 (PV 1 stuk 182 e.v. strafdossier & 

I stuk 229 strafdossier - geur digestaat) 

c) art. 4.1.3.3. 

Bij hinder moet de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om die toestand 
te verhelpen. 

namelijk 

1. door de mondeling meegedeelde maatregel, meer bepaald de transportband van de 
drooginstallatie vroeger op te starten teneinde geluidshinder tijdens de avond- en 
nachtperiode te vermijden, onvoldoende toe te passen, 

te , op 01/09/2018, 25/09/2018, 27/09/2018 en 19/10/2018 (PV 
stuk 222 e.v. strafdossier en 1 stuk 228 e.v. strafdossier - lawaai 

transportband drooginstallatle) 

d) art. 4.1.6.1. 

Onverminderd de bepalingen die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, gebeurt de 
tijdelijke opslag van afvalstoffen, in aangepaste verpakkingen en/ of afvalcontainers. Deze 
bepaling is niet van toepassing op inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt. 
Behoudens afwijkende bepaling in dit besluit of in de omgevingsvergunnlng voor de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, moeten deze afvalstoffen regelmatig 
uit de inrichting worden afgevoerd voor verwerking overeenkomstig art. 4.1.6.2 .. Het 
afvoeren van de afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval buiten de 
inrichting kan verspreiden. 
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namelijk 

1. doordat het verontreinigd terreinwater (deels afkomstig van de sleufsilo en de aldaar 
opgeslagen partijen malsschroot & olijvenschroot, en deels afkomstig van een zwarte 
smurrie, zijnde materiaal afkomstig uit de vergister) niet correct werd opgeslagen in 
aangepaste verpakkingen en/ of afvalcontainers én doordat de afvalsmurrie werd afgevoerd 
via een flexibele leiding op een aanliggend perceel ten noordoosten van het bedrijf van de 2d• 
beklaagde en dat voormelde smurrie daardoor tevens in de ajwateringsgrachten 
s troomafwaarts terecht is gekomen 

te , op 09/03/2017 (PV stuk 349 e.v. strafdossier -
verontreinigende smurrie) 

e) art. 4.1.12.2.§2 

De exploitant doet onmiddellijk telefonisch melding van het voorval en van de genomen en 
geplande maatregelen bij de burgemeester en de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving. 

namelijk 

1. door niet onmiddel/ijk gemeld te hebben dat de verwerkte lading •' té veel zwavel 
bevatte, noch de geplande maatregelen gemeld te hebben om het voorval te verhelpen, 

te , op 12/09/2014 (PV 64.H1.175-14, stuk 189 e.v. strafdossier- vlnasse) 

f) art. 4.5.1.1. 

§ 1. De exploitant t reft ter naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk, de nodige 
maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de 
omgeving te beperken. Naargelang van de omstandigheden en op basis van de 
technologisch verantwoorde mogelijkheden volgens de beste beschikbare technieken wordt 
hierbij gebruikgemaakt van een oordeelkundige (her}sch ikking van de geluidsbronnen, 
geluidsarme installaties en toestellen, geluidsisolatie en/ of -absorptie en/ of -afscherming. 

§ 2. Tenzij voor bepaalde categorieën van Inrichtingen in dit besluit andere bepalingen zijn 
opgenomen, zijn de bepalingen, vermeld in afdeling 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.4 van dit besluit van 
toepassing, uitgezonderd tijdens de eigenlijke bouw-, sloop- of wegen werken. 
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namelijk 

1. door het niet nemen van de mogelijke maatregelen om de geluidsproductie en de 
geluidsoverdracht als gevolg van de werking van de houtbreker- en zeefinstallatie, naar de 
omgeving te beperken, 

te 1 op 20/02/2013 (PV stuk 232 e.v. strafdossier - lawaai 
houtbreker- en zeefinstallatie) 

2. door het niet nemen van de mogelijke maatregelen om de ge/uidsproductie en de 
geluidsoverdracht, ten gevolge van een hinderlijk piepend/schrapend geluid afkomstig van 
de werking von de transportband van de drooginstalfatie, naar de omgeving te beperken 

te , op 01/09/2018, 25/09/2018, 27/09/2018 en 19/10/2018 (PV 

1 stuk 222 e.v. strafdossier en 
transportband drooginstallatie) 

g) art. 5.2.1.3. 

, stuk 228 e.v. strafdossier - lawaai 

§ l.De exploitant beschikt bij de aanvang der activiteiten over een werkplan dat naargelang 
de aard van de inrichting omvat: 

1 o een overzichtelijke en duidelijke handleiding met betrekking tot de exploitatie van de 
inrichting; 

2° de organisatie van de aanvoer van de afvalstoffen; 

3° de organisatie van de verwerking van de aangevoerde afvalstoffen; 

4° een plan van de opslag- en behandelingsruimte met aanduiding van de soort en de 
opslagcapaciteit voor de diverse afvalstoffen. 

so de organisatie van de afvoer van de afvalstoffen; 

6° de verwerkingswijze van de aangevoerde afvalstoffen indien de inrichting (tijdelijk) bulten 
werking is; 

r het afwateringsplan omvattende het schema, de organisatie en de uitvoering van de 
maatregelen inzake de afwatering van de inrichting en/ of het terrein; 

go de maatregelen voor het opvangen van storingen of ongewenste neveneffecten en het 
voorkomen van hinder; 

§ 2.Het werkplan dient de goedkeuring van de toezichthoudende overheid te dragen. Het 
goedgekeurde werkplan wordt opgevolgd door de toezichthouder. 
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namel ijk 

l. door het op 11/03/2015 door de toezichthoudende overheid goedgekeurde werkplan, 
inzake afwatering met de volgende passages: 'Het regenwater van verharde oppervlakken 
wort opgevangen In kelders onder de loods (1x 300m en lx 250m). Dit regenwater wordt 
zoveel mogelijk gerecupereerd voor loogwaardige toepassingen (chemische wasser, reinigen, 
... )' 'De sleufsilo's zijn voorzien van opvangputten voor de silosappen. De inhoud van deze 
putten wordt aan de vergisting toegevoegd. Rond het terrein werd een opvangkanaal 
aangelegd, zodat alle run·off van de koer opgevangen wordt afgeleid en afgeleid naar de 
regenwaterkelders onder de loods. Het opgevangen water wordt integraal herbruikt op de 
inrichting.' niet op te volgen 

te 1 op 16/02/2016 (PV stuk 360 e.v. strafdossier- silosap) 

2. door het op 11/03/2015 door de toezichthoudende overheid goedgekeurde werkplan, 
waar in de begeleidende brief inzake de goedkeuring staat dat 'bij elke relevante wijziging 
van uw exploitatie legt u ons een aanpassing aan dit werkplan ter goedkeuring vaar' niet te 
actualiseren en ter goedkeuring voor te leggen. 

te , in de periode van 22/01/2016 tot en met 01/09/2016 (PV f 
stuk 36 e.v. strafdossier) 

3. door het op 13/04/2017 door de toezichthoudende overheid goedgekeurde werkplan, met 
de volgende passage: 'Het breken van houtafval vindt plaats van 07u tot 19u op weekdagen 
en op zaterdag van 08u tot 13u' (cf. blz. 55, punt 8.3) niet op te volgen 

te 1 op 01/11/2018 (PV 1 stuk 26 strafdossier) 

h) art. 5.2.1.6.§4 

Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning en onverminderd andere voorwaarden inzake 
het voorkomen van geluidshinder zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op 
werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon· en feestdagen. 

namelijk door op een feestdag, met name 01/11/1018, houtafval te 
schredderen/verhakselen, 

te 
verhakselen) 

, op 01/11/2018 (PV , stuk 25 e.v. strafdossier -lawaai tgvhet 
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i) art. 5.28.2.3.§5 

In de inrichtingen met opslagplaatsen van dierlijke mest zoals bedoeld in subrubriek 28.2 
met een opslagcapaciteit van meer dan 1000 m3, of die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn 
binnen de beschermingszones van een grondwaterwinning, worden op kosten van de 
exploitant waarnemingsbuizen {peilputten) op oordeelkundige wijze aangebracht. Oe 
voorwaarden, gesteld met betrekking tot controle-inrichtingen van art. 5.9.7.1. zijn van 
toepassing. 

namelijk doordat de daar de bevoegde overheid op 06/06/2016 goedgekeurde en 
gerealiseerde waarnemingsbuizen {3 van de 4 peilputten) niet meer allemaal aanwezig of 
functioneel zijn, 

te 9800 Deinze, op 07/02/2018, 12/02/2018 en 29/03/2018 (PV 64.H1.69-18, stuk 138 e.v. 
strafdossier- peilputten) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.1.§1, lid 1 DABM. 

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 (art. 66 Sw.), 

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

artikel 5.4.9.§1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid door als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de algemene, 
sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, 

meer bepaald 

1. de bijzondere milieuvoorwaarde opgenomen in artikel 3§3 punt 37, opgelegd in het 
vergunningsbesluit van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 31/07/2014 

a) artikel 3§3 punt 37 

Opslag en verwerking van afvalstoffen 

a) Oe constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat 



' 
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accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeist offen, morsvloeistoffen en 
uitJegingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens 
naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden. 

b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing. 

c) Het is verboden zich van afvalstoffen t e ontdoen anders dan door afvoer naar erkende 
resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen. 

namelijk 

1. doordat het verontreinigd terreinwater (deels afkomstig van de sleufsilo en de aldaar 
opgeslagen partijen maïsschroot & olijvenschroot, en deels afkomstig van een zwarte 
smurrie, zijnde materiaal afkomstig uit de vergister) niet correct werd opgeslagen én doordat 
de afvalsmurrie werd afgevoerd via een flexibele !eiding op een aanliggend perceel ten 
noordoosten van het bedrijf van de 2 de beklaagde t. . 1 dat voormelde smurrie daardoor tevens 
in de ajwaterlngsgrachten stroomafwaarts terecht is gekomen 

te , op 09/03/2017 (PV , stuk 349 e.v. strafdossier -
verontreinigende smurrie) 

2. de bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in artikel 3§3 punten 32, 38a, 38b, 40 en 
41, opgelegd in het vergunningsbesluit van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen 
van 20/11/2008 

a) artikel 3§3 punt 32 

M.b.t. visuele hinder 

Tijdens het eerst volgende plantseizoen dient in overleg met en volgende de richtlijnen van 
het gemeentebestuur een winterhard en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg 
gerealiseerd. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit 
streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters. 

namelijk 

1. doordat het groenscherm niet volledig werd aangeplant en doordat de aanplant ervan 
onvoldoende dicht is 

te , op 11/12/2012 (PV , stuk 161 e.v. strafdossier- groenschenn) 

b) artikel 3§3 punt 38, a) en b) 
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M.b.t. de luchtwasser 

a) de zure wasser dient te voldoen aan de vereisten m.b.t. uitvoering, werking, controle en 
onderhoud zoals vermeld op de lijst van toegelaten systemen voor 
ammoniakemissiereductie, BS 14/10/2004, m.n. Hoofdstuk S-lijst . lijst van technieken die 
de uitgaande stallucht zuiveren, Systeem S-2. Chemische luchtwassysteem 70% of hogere 
emissiereductie? 

b) Er worden met de goedkeuring van een erkend deskundige lucht 
onderhoudsvoorschriften opgesteld voor de luchtwasser 

namelijk 

1. doordat er geen attest ter beschikking werd gesteld waaruit blijkt dat de luchtwasser 
voldoet aan de vereisten, zoals vermeld op de lijst van toegelaten systemen voor 
ammoniakemissiereductie, alsook doordat er geen onderhoudsvoorschriften voor de 
luchtwasser ter beschikking werden gesteld, 

te , op 11/12/2012 {PV ~.stuk 162 e.v. strafdossier -luchtwasser) 

c) artikel 3§3 punt 40, a), c) en d) 

M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen 

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat 
accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en 
uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens 
naar één of meerdere opvangputt~n kunnen geleld worden. 

c) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing. 

d) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende 
resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen. ' 

namelijk 

1. doordat het verontreinigd terreinwater (deels afkomstig van de sleufsilo en de aldaar 
opgeslagen partijen maïsschroot & olijvenschroot, en deels afkomstig van een zwarte 
smurrie, zijnde materiaal afkomstig uit de vergister) niet correct werd opgeslagen én doordat 
de afvalsmurrie werd afgevoerd via een flexibele leiding op een aanliggend perceel ten 
noordoosten van het bedrijf van de 2 de beklaagde en dat voormelde smurrie daardoor tevens 
in de afwateringsgrachten stroomafwaarts terecht Is gekomen 

te , op 09/03/2017 {PV , stuk 349 e.v. strafdossier -
verontreinigende smurrie) 
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d) artikel 3§3 punt 41 

M.b.t. de aanleg van groenvoedersi lo's 

a) De groenvoedersilo dient gebouwd te worden uit een waterdicht materiaal zodat de 
inhoud droog bewaard blij ft. 

b) De groenvoedersilo dient goed afgedekt en steeds volledig gesloten om uitloging, 
geurhinder en hinder door ongedierte te voorkomen. 

c) De lozing van silosap in de bodem en in oppervlaktewater is verboden . 

d) Indien de lozing afkomstig van de first-flush voldoet aan de algemene voorwaarden voor 
lozing in oppervlaktewater, kan ze rechtstreeks geloosd worden in oppervlaktewater. 

namelijk 

1. doordat de groenvoedersilo enerzijds niet afgedekt is en anderzijds niet volledig gesloten 
is~ waardoor mogelijks silosap in de bodem kan terecht komen 

te 1 op 11/12/2012 (PV , stuk 161 e.v. strafdossier- silosap) 

2. doordat de maïssilo niet meer is afgedekt en dat een heel groot gedeelte van de hellende~ 
betonnen vloer waarop deze maïs wordt gestockeerd, onder water staat (verontreiniging 
regenwater met sl/osap); daarnaast bevindt het silosap zich ook naast de betonnen 
verharding, waardoor het verder zal insijpelen in de bodem eens de grondwatertafel zal 
gezakt zijn (verontreiniging grondwater en bodem}, 

te 1 op 16/02/2016 (P\1 ;, stuk 360 e.v. strafdossier- silosap) 

3. de bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in artikel 3§3 punt 28 en punt 37, 
opgelegd in het vergunningsbesluit van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 
12/07/2007 

a) artikel 3§3 punt 28 

M.b.t. visuele hinder 

Tijdens het eerst volgende plantseizoen dient in overleg met en volgende de richtlijnen van 
het gemeentebestuur een winterhard en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg 
gerealiseerd. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit 
streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters. 

namelijk 
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1. doordat het groenscherm niet volledig werd aangeplant en doordot de aanplant ervan 
onvoldoende dicht is 

te 1 op 11/12/2012 (PV stuk 161 e.v. strafdossier- groenscherm) 

b) artikel 3§3 punt 37 

M.b.t. de aanleg van groenvoedersilo' s 

a) De groenvoedersilo dient gebouwd te worden uit een waterdicht materiaal zodat de 
inhoud droog bewaard blijft. 

b) De groenvoedersilo dient goed afgedekt en steeds volledig gesloten om uitloging, 
geurhinder en hinder door ongedierte te voorkomen. 

c) De lozing van silosap in de bodem en in oppervlaktewater is verboden. 

namelijk 

1. doordat de groenvoedersilo enerzijds niet afgedekt is en anderzijds niet volledig gesloten 
is, waardoor mogelijks silosap in de bodem kon terecht komen 

te I op 11/12/2012 (PV , stuk 161 e.v. strafdossier- sllosap) 

2. doordat de maïssilo niet meer is afgedekt en dat een heel groot gedeelte van de hellende, 
betonnen vloer waarop deze maïs wordt gestockeerd, onder water staat (verontreiniging 
regenwater met silosap); daarnaast bevindt het silosop zich ook naast de betonnen 
verharding, waardoor het verder zal insijpelen in de bodem eens de grondwatertafel zal 
gezakt zijn (verontreiniging grondwater en bodem), 

te I op 16/02/2016 (PV . stuk 360 e.v. strafdossier- silosap) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel l6.6.1.§1, lid 1 DABM. 

E. 

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 (art. 66 Sw.), 
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Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

artikel 5.4.9.§2 al.l van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid, dat luidt als volgt: 

"Ongeacht de ve rleende omgevingsvergunnlng treft de exploitant altijd de nodige 
maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu 

aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen." 

namelijk 

1. door de mogelijke behandelingsmethodes tegen geluidshinder ten gevolge van een 
hinderlijk piepend/schrapend geluid afkomstig van de werking van de transpartband van de 
drooginstallatie niet te onderzoeken volgens de BBT en door de genomen bronbeperkende 
maatregelen tegen datzelfde geluidshinder niet te nemen volgens toepassing van het 
beginsel van de BBT 

te 1 op 01/09/2018, 25/09/2018, 27/09/2018 en 19/10/2018 (PV 
stuk. 222 e.v. strafdosster en NPV , stuk 228 e.v. strafdossier - lawaai 

transportband drooglnstallatie) 

2. door de geluidshinder ten gevolge van een hinderlijk piepend/schrapend geluid afkomstig 
van de werking van de transportband van de drooginstallatie niet te voorkomen 

tE 1 op 01/09/2018, 25/09/2018, 27/09/2018 en 19/10/2018 (PV 
stuk 222 e.v. strafdossier en NPV 

transportband drooginstallatie) 
, stuk 228 e.v. strafdossier - 1awaa1 

3. door de abnormale werking van de luchtwasser niet te voorkomen# waardoor een zeer 
hinderlijke geur van digestaat wordt waargenomen, 

te , op 20/09/2018, 21/09/2018, 27/09/2018, 29/09/2018, 10/10/2018, 
11/10/2018 en 15/10/2018 (PV , stuk 182 e.v. strafdossier- geur digestaat) 

4. door de mondeling meegedeelde maatregel, meer bepaald de t11ansportband van de 
drooginstallatie vroeger op te starten teneinde geluidshinder tijdens de avond- en 
nachtperiode te vermijden, onvoldoende toe te possen, 
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te 1 op 01/09/2018, 25/09/20181 27/09/2018 en 19/10/2018 (PV 

stuk 222 e.v. strafdossier en NPV 1 stuk 228 e.v. strafdossier - lawaai 
transportband drooglnstallatie) 

5. door het verontremigd terreinwater (smurrie) niet correct op te slaan en deze opzettelijk 
buiten de inrichting of te voeren 

te , op 09/03/2017 (PV , stuk 349 e.v. strafdossier -
verontreinigende smurrie) 

6. door het niet nemen von de mogelijke mootregelen om de geluidsproductie en de 
geluidsoverdracht, ten gevolge van een hinderlijk piepend/schrapend geluid afkomstig van 
de werking van de transportband van de drooginstol/a tie, naar de omgeving te beperken 

te 1 op 01/09/2018, 25/09/2018, 27/09/2018 en 19/10/2018 (P\1 
1 stuk 222 e.v. strafdossier en NPV stuk 228 e.v. strafdossier - lawaai 

transportband drooginstallatie) 

7. door op een feestdag, met name 01/ 11/1018, houtofvol te schredderen/ verhokselen, 

te 1 op 01/11/2018 (PV J, stuk 25 e.v. strafdossier - lawaai tgv het 
verhakselen) 

Deze felten zijn strafbaar gesteld door artlkell6.6.1 §1, lid 1 DABM. 

F. 

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 zjjn bijstand het misdriJf niet kon gepleegd worden (art. 66 Sw.), 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, geluld en andere trillingen of 
stralingen in of op wat er, 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, 

I 

_j 
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1. 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 

a) namelijk bedrijfsofva/water met gevaarlijke stoffen te hebben geloosd in de 
afwateringsgracht van de in 

te , op 16/02/2016 (PV , stuk 360 e.v. strafdossier- silosap) en 
12/03/2018 (PV :, stuk 323 e.v. strafdossier- bedrljfsafvalwater) 

2. 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 

a) namelijk verontreinigd terreinwater met smurrie (deels afkomstig van de sleufsilo en de 
aldaar opgeslagen portijen maïsschroot & olijvenschroot, en deels afkomstig van een zwarte 
smurrie, zijnde materiaal afkomstig uit de vergister) verpompt te hebben naar een 
aanliggend perceel ten noordoosten van het bedrijf van de 2 de beklaagde, met 
verontreiniging via de afwateringsgrachten s troomafwaarts voor gevolg 

te , op 09/03/2017 (PV stuk 349 e.v. strafdossier -
verontreinigende smurrie) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.2.§ 1, lid 1 DABM. 

G. 

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 (art. 66 Sw.), 

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

meer bepaald in strijd met het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, 

namelijk 



redltbank van eerste aanleg Oost-V[aanderen, afdeling Gent 
Oossiernr 18G012497 · zittingszaal3.4 Vonnlsnr 

p.23~ 
I ------·-------------------------------------

1. bedriffsafvalwater met gevaarlijke s taffen te hebben geloosd in de afwateringsgracht van 
de in 

te , op 16/02/2016 (PV , stuk 360 e.v. strafdossier · silosap) en 
12/03/2018 (PV stuk 323 e.v. strafdossier· bedrijfsafvalwater) 

2. verontreinigd terreinwater met smurrie (deels afkomstig van de sleufsilo en de aldaar 
opgeslagen partijen maïsschroot & olijvenschroot, en deels afkomstig van een zwarte 
smurrie, zijnde materiaal afkomstig uit de vergister) verpompt te hebben naar een 
aanliggend perceel ten naardoosten van het bedrijf van de 2* bek/oogde, met 
verontreiniging vio de afwateringsgrochten stroomafwaarts voor gevolg 

te , op 09/03/2017 (PV stuk 349 e.v. strafdossier -
verontreinigende smurrie) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.3 §1 eerste lid OABM. 

de tweede 

H. 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunn ing, hetzij in strijd met de 
vergunnin& hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 
vergunn ing, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, 
zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5''b) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van 
voertuigen, wagens of aanhangwagens) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden 

op het perceel gelegen te , kadastraal gekend als · · · 
eigendom van de , met maatschappelijke 

zetel t e 

KBO nr. 

namelijk door het aanleggen van een verharding, waarbij de verharding werd ingericht en 
gebruikt ols parkeerterrein 

te , in de periode van 01/11/2011 tot de datum van de betekening van het 
bevel tot dagvaarding (PV :, stuk _423 e.v. strafdossier) 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1,1 o van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

de eerste en de tweede 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van 
veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om 
de inrichtingen die aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende 
de termijnen door de rechter te bepalen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR 
per dag bij overtreding van dit verbod, dit tot op het ogenblik dat de inrichting, namelijk de 

, behoorlijk is vergund en de bewezen verklaarde milieumisdrijven {Tl A tot 
en met E) heeft doen ophouden te bestaan. 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van art. 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalîngen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
herstel in de oorspronkelijke toestand van het perceel gelegen te 

1, kadastraal gekend als , eigendom van de 
, met maatschappelijke zetel te 1 KBO nr. 

~, onder verbeurte van een dwangsom van 150 EUR per dag bij overtreding van 
het bevolen herstel, binnen de 3 maanden na het in kracht van gewijsde treden van het 
vonnis. cf.de herstelvordering ter zake, stuk 504 e.v. van het strafdossier 

PROCEDURE 

1. De rechtstreekse dagvaarding werd betekend bij exploot van plaatsvervangend 
gerechtsdeurwaarder in vervanging van gerechtsdeurwaarder · 

met standplaats te , op 24 oktober 2018 aan 
de rechtstreeks gedaagden en , en 
bij zelfde exploot aangezegd aan het ambt van de heer procureur des Konings te Gent, er 
sprekende met , substituut -procureur des Konings. 

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 6 
november 2018. 

Bij tussenvonnis van 6 november 2018 werd meestel 

, aangesteld als lasthebber ad hoc om 
vertegenwoordigen in deze strafprocedure. 

Bij tussenvonnis van 11 december 2018 werd meester 
lasthebber ad hoc door meester ~ advocaat te 

~ advocaat te 
te 

~ vervangen als 
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De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van S februari 2019 
gezien het openbaar ministerie aankondigde zelf te dagvaarden tegen die datum, om de 
dagvaarding te laten overschrijven op het kantoor Rechtszekerheid en om de tweede 
beklaagde ter terechtzitting aanwezig te laten zijn. 

2. De beklaagden werden door het openbaar ministerie gedagvaard om te verschijnen op 
de openbare terechtzitting van 5 februari 2019. 

Beide zaken werden dan samengevoegd. 

De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 4 juni 2019. 

Er werden conclusietermijnen bepaald. 

3. De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te Gent (art. 6.3.1.§6 
VCRO). Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp Is 
van de telastlegging en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

4. Op de terechtzitting van 4 juni 2019 nam de rechtbank kennis van: 

de vordering van de burgerlijke partij en, de eerste, de tweede, de zevende, de 
achtste, de negende, de elfde, de zestiende en de zeventiende, bijgestaan, en de 
derde, de vierde, de vijfde, de zesde, de tiende, de twaalfde, de dertiende, de 
veertiende, de vijftiende, de achttiende, vertegenwoordigd door meester · · .. 

, advocaat te 

de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur; 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
substituut-procureur des Konings; 

het verweer van de eerste beklaagde, vertegenwoordigd door vertegenwoordigd 
door meester , advocaat te 
als raadsman van de lasthebber ad hoc, meester ', advocaat te - ---
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het verweer van tweede beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
advocaat te . meester advocaat te 

, en meester advocaat te 

het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van 
de uitspraak van veroordeling. 

STRAFRECHTELUK 

Feiten 

5. is een inrichting voor co-vergisting aan de te 

De tweede beklaagde is de zaakvoerder. 

Het bedrijf is volgens het gewestplan 
gebied. 

(KB 24 februari 1977} gelegen in agrarisch 

In de vergistingsinstallatie wordt dierlijke mest verwerkt, samen met energiegewassen en 
biologisch-organisch afval (BOA). Bij de vergisting komt er biogas vrij dat wordt verbrand. De 
warmte daarvan wordt deels aangewend voor de werking van de eigen installaties, en deels 
voor de productie van elektriciteit, die dan weer deels wordt gebruikt door het eigen bedrijf 
en deels aan het openbaar net wordt geleverd. Het restproduct van de vergisting wordt 
gedroogd en kan worden gebruikt als bodemverbeteraar. 
In de inrichting wordt echter ook houtafval verbrand (opslag van houtafval, opslag van 
ongevaarlijk verontreinigd behandeld houtafval + tevens een installat ie voor het 
shredderen/verhakselen van houtafval) en de warmte daarvan wordt eveneens deels 
aangewend voor de werking van de eigen Installaties, en deels voor de productie van 
elektriciteit. 

De deputatie van Oost-Vlaanderen verleende een milieuvergunning voor de co
vergistingsinstallatie geldig van 12 juli 2007 tot 11 juli 2027 (o.a. opslag en verbranding van 
houtafval bestaande uit een houtkachel (5 MW) met bijhorende opslag van 700m3 

onbehandeld en behandeld niet-verontreinigd hout. Als bijzondere vergunningsvoorwaarde 
met betrekking tot de exploitatie van de houtkachel werd het verbod opgelegd om in de 
houtkachel ander dan onbehandeld houtafval en niet-gevaarlijk behandeld houtafval te 
verbranden. 

Op 20 november 2008 verleende de deputatie een vergunning voor de uitbreiding van de 
opslag van houtafval tot 2. 700m3• 
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Bij besluit va~ 1 april 2010 werd de verhoging van de verbrandingscapaciteit van de 
installatie tot een inrichting klasse 1 vergund (o.a. opslag en verbranding van houtafval 
bestaande uit een houtkachel (8,5 MW) met bijhorende opslag van 7.060 m3 onbehandeld 
en behandeld niet-verontreinigd hout. 

Op 16 december 2010 wordt de vergunning opnieuw gewijzigd: de (verplaatste) opslag van 
houtafval werd verminderd tot 6.560 m3 en er werd een verhakselaar met een vermogen 
van 20 kW toegevoegd. Oe exploitant moet zelf instaan voor de voorbehandeling en het 
sorteren van een deel van het te verbranden afvalhout. De voorheen in een bijzondere 
vergunningsvoorwaarde opgelegde beperking inzake de herkomst van het afvalhout werd 
daarom gewijzigd: het niet-verhakseld behandeld niet-verontreinigd houtafval kan ook 
afkomstig zijn van containerparken (b'o . of andere bestemmingen (aangezien de 
exploitant zijn eigen opschoning heeft die verder gaat dan de code van goede praktijk). 

Op 31 mei 2012 verleende de deputatie een aktename 'vergunning voor enkele kleine 
veranderingen' waaronder een vermindering van de opslag van houtafval tot 6.200 m~. 

Verscheidene buurtbewoners dienden klachten in over meerdere vormen van hinder 
veroorzaakt door de exploitatie. De afdeling Milieu-inspectie stelde na onderzoek onder 
meer vast dat het te verbranden houtafval behalve 'niet verontreinigd behandeld houtafval' 
ook 'verontreinigd behandeld houtafval' bevat, alsook nog andere afvalstoffen. 

Op 5 december 2013 diende de exploitant een vergunningsaanvraag in voor de verandering 
van de inrichting, onder meer voor het 'verbranden van verontreinigd behandeld houtafval'. 

Bij besluit van 31 juli 2014 verleende de deputatie de gevraagde vergunning voor een 
proeftermijn van 2 jaar. Als bijzondere voorwaarde, wat het niet-verhakseld houtafval 
betreft, moet het acceptatiebeleid zodanig zijn dat de aanlevering van vreemd materiaal 
(o.a. plastiek, stenen, kunststof, gecreosoteerd houtafval zoals treinbilzen maximaal 
vermeden moet worden. Deze stoorstoffen moeten (indien toch aanwezig) op een 
milieucorrecte manier opgeslagen en regelmatig afgevoerd worden. Daarnaast heeft de 
opschoningsinstallatie niet als doel opgeschoond houtafval te leveren aan derden, daar het 
doel van de installatie is houtafval op te schonen zodat het verbrand kan worden in de eigen 
houtafvalverbrandingsinstallatie. 

Tegen deze beslissing werden door de exploitant en door buurtbewoners bestuurlijke 
beroepen ingesteld. 

Op 30 januari 2015 werd door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw de 
gevraagde verandering grotendeels vergund voor een termijn verstrijkend op 11 juli 2027. 
Er werd een vergunning verleend om in de bestaande houtverbrandingsinstallatie, die 
voorheen vergund was als een inrichting van de tweede klasse, verontreinigd behandeld 
houtafval te verbranden. 

Op 7 juni 2018 vernietigde de Raad van State dit besluit omdat door de goedgekeurde 
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uitbreiding de exploitatie niet langer kan worden aanzien als een para-agrarische activiteit 
en dus niet bestemmingsconform is. 

In een enig middel werd de schending ingeroepen van artikel 11 van het Koninklijk Besluit 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp
gewestplannen en gewestplannen, de artikelen 21,§ 2, r en 29,2°, van VLAREM I, het 
zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht, doordat 'de bestreden 
milieuvergunning een verdere uitbreiding en verandering van een klasse 1-inrichting 
toelaat, waaronder de aanvoer en verbranding van verontreinigd behandeld houtafval en 
zelfs vreemd materiaal, alsook een aanzienlijke verruiming van de inputstromen voor een 
vergistingsinstallatie dewelke geen enkel para-agrarische karakter vertonen', terwijl 'de 
exploitatle door deze uitbreiding niet langer kon worden aangemerkt als een para
agrarische activiteit in de zin van artikel 11 van het inrichtingsbesluit en dus niet langer 
bestemmingsconform is'. 

(Een para-agrarisch bedrijf is een onderneming waarvan de activiteit onmiddellijk bij de 
landbouw aansluit en erop is afgestemd) 

De Raad van State motiveerde dat een verbrandingsinstallatie voor behandeld houtafval op 
zich niet kan worden beschouwd als landbouw in de ruime zin of als para-agrarische 
bedrijvigheid, hetgeen nog minder het geval is voor de installatie van , aangezien 
deze ontegensprekelijk een grootschalig karakter heeft. 

Bij ministerieel besluit van 7 november 2018 werd opnieuw een milieuvergunning verleend. 
Daartegen werd door de eerste burgerlijke partij ook een annulatieverzoek ingediend bij de 
Raad van State. 

6. De burgerlijke partijen zijn buren van het bedrijf van de beklaagden. Zij legden de 
voorbije jaren meerdere klachten neer wegens water-, lucht- en lichtverontreiniglng, geur
en lawaaihinder. 

1. Hierna volgt een beknopt chronologisch overzicht van de positieve vaststellingen 
opgenomen in het strafdossier. 

{OK17) 
Op 8 december 2012 stelde de politie na klacht van een buur vast dat er 
rook- en lichte geurhinder was. sprak namens een twintigtal buren die 
klaagden over constante luchtverontreiniging, verbranding van gevaarlijk houtafval, 
geluidshinder, geurhinder, verkeershinder door vele vrachtwagens, bouwovertredingen, 
lichtpollutie 's nachts ... 

Op 28 december 2012 legde klacht neer wegens rook- en geurhinder. Toen de 
politie ter plaatse kwam kon ze ge.en hinder meer vaststellen. 
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Op 25 februari 2013 verklaarde de tweede beklaagde dat 'de witte rook louter waterdamp 
betreft'. 

Na klacht van en over geluidshinder stelde de politie op 23 
december 2012 vast dat er een constant gezoem hoorbaar was dat kwam uit de richting van 
het bedrijf. 
De tweede beklaagde was niet opgezet met het feit dat de politie hem contacteerde om 
bemiddelend op te treden. Volgens hem was het geluid afkomstig van de E40. 

Op 28 december 2012 kwam de politie ter plaatse na een klacht over rookhinder. Er werd 
vastgesteld dat er nog rook hing maar er kon niet meer vastgesteld worden dat de rook 
afkomstig was van 

Op 27 januari 2013 kwam de politie ter plaat se na een klacht over rookhinder. Er werd 
vastgesteld dat er een zurige geur hing. Verder was er een blauwe rook waarneembaar. 

(OK6) 

Naar aanleiding van klachten van omwonenden voerde een milieu-inspecteur een 
bedrijfscontrole uit op 11 december 2012 en stelde vast dat het groenscherm niet volledig 
was aangeplant. 
Ook de groenvoedersilo was niet conform de milieuvergunning aangelegd en was ook niet 
afgedekt. 
De vaststellingen werden gefotografeerd. 

Eerder was het bedrijf naar aanleiding van klachten over geurhinder ook aangemaand te 
attesteren dat de luchtwasser voldoet aan de normen. Eind 2012 was dat nog steeds niet 
gebeurd. Op 3 december 2012 deelde de externe milieu-coördinator van mee dat 
men bezig was met oplossingen zoeken en maatregelen nemen tegen de geur- en 
lawaaihinder. 

Op 14 maart 2014 werd nogmaals door de milieu-inspectie een aanmaning gegeven aan het 
bedrijf. 

(OKlS) 
Op 27 december 2012 stelde de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een proces
verbaa l op wegens het verharden en aanleggen van een parking en bermen en het 
overwelven van een gracht zonder stedenbouwkundige vergunning. 
Op de foto's is te zien dat met steenslag een parking voor auto's en vrachtwagens is 
aangelegd. 
Het perceel is eigendom van 
beklaagde. 

, een andere vennootschap van de tweede 

Hij werd op 18 februari 2013 verhoord. Hij verklaarde zelf de werken te hebben uitgevoerd. 
De regularisatievergunning die hij aanvroeg werd op 11 juni 2012 geweigerd. 
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Op aanraden van zijn advocaatweigerde htj zijn verklaring te ondertekenen. 

Op 6 maart 2013 werd hij een eerste keer aangemaand door de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur om alles te verwijderen. Daarop reageerden zijn advocaat en 
architect en werd voorgehouden dat de verharding er reeds lag van vóór 1962. 

Dat werd door de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur weerlegd aan de hand van een 
foto van 2009. De beklaagde werd opnieuw aangemaand tot herstel. 

Op 20 februari 2014 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur het herstel in de 
oorspronkelijke toestand door het verwijderen van de verharding en het stopzetten van het 
gebruik als parking. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert eveneens een dwangsom van 150 
euro per dag vertraging. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbelead gaf op 21 november 2013 een positief advies 
over deze herstelvordering. 

Op 12 oktober 2018 werd vastgesteld dat de parking nog steeds In gebruik Is. 

(OK4) 
Naar aanleiding van klachten van omwonenden voerde een milieu-Inspecteur een 
bedrljfscontrole uit op 15 januari 2013. 

Op 29 maart 2012 reeds werd het bedrijf door de milieu-Inspectie aangemaand een 
overzicht van de analyseresultaten van het te verbranden houtafval te bezorgen. 
Daaruit bleek dat de meetwaarden voor lood en chloor en chloorverbindingen aanzienlijk 
werden overschreden. 
Daaruit bleek dat wel behandeld houtafval verbrandde. 

Het bedrijf beschikte enkel over een vergunning voor een houtafvalverbrandingsinstallatie 
met een houtkachel van 8.500kW en opslag van onbehandeld niet-verontreinigd houtafvat 

De analyse van de monsters die de milieu-inspectie op 28 november 2012 nam bevestigde 
de overtreding. 

Het bedrijf reageerde per brief van 3 december 2012 en besloot dat het 'de bmnen gekomen 
meldingen ernstig neemt en kosten noch moe1te bespoort om verbeteringswerken uit te 
voeren.' 
Op 25 februari 2013 werd de tweede beklaagde tn opdracht van het openbaar ministerie 
verhoord. Hij legde een zeer korte verklaring af die hij weigerde te ondertekenen. Verder 
reageerde het bedrijf via de raadsman voornamelijk om uitstel te vragen om te voldoen aan 
de aanmaningen. 
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Op 18 februari 2014 stelde de milieu-inspectie vast dat er opslag en verwerking was van 
grote hoeveelheden behandeld verontreinigd houtafval vermengd met kunststoffen. De 
verbalisant nam foto's (OK4, stuk 106 e.v. ). 
Er werden ook stalen genomen. Uit de analyse bleek dat er overschrijdingen waren van de 
normen voor pentachloorfenol, arseen en arseenverbindingen, koper en koperverbindingen. 
Er volgde opnieuw een aanmaning. 

Op 20 maart 2014 werden opnieuw stalen genomen. Uit de analyse bleek dat er 
overschrijdingen waren van de normen voor benzo(a)pyreen, fluor en fluorverbindingen. 

Op 10 december 2014 volgde opnieuw een aanmaning. 

(OKlO) 
Naar aanleiding van een klacht wegens geluidshinder voerde een milieu-inspecteur 
geluidsmetingen uit op 20 februari 2013. 
Bij de klager, op 250 tot 300 meter van het bedrijf, werden aanzienlijke overschrijdingen (tot 
54,2dB(A) van de geluidsnorm (40 dB(A)vastgesteld. 
Tijdens de werking van de houtbreker was het geluid ervan waarneembaar bij de buur als 
een intens gekletter dat het omgevingsgeluid in de buurt volledig domineerde. Er werd 
eveneens een continue geluidsemissie afkomstig van de uitlaten van de digestaatdrcgers, 
gasmotoren en houtverbrandingsinstallatie waargenomen. Er was ook occasionele 
geluidsemissie afkomstig van pompen, roerders en vacuümwagens. 

De klachten werden gegrond bevonden. 

Het bedrijf werd aangemaand om te saneren. Voor het uitwerken van een saneringsvoorstel 
werd uitstel gevraagd en gekregen. 
Er werd echter vastgesteld dat de sanering niet volledig gebeurde en op 19 mei 2014 volgde 
een nieuwe aanmaning. De raadsman van het bedrijf zond op 6 juni 2014 een overzicht van 
de stand van zaken in verband met de geluids- en stofmaatregelen. 

(OK8} 
Bij een ambtshalve controle (naar aanleiding van verschillende klachten) stelde een milieu
inspecteur op 13 september 2014 vast dat er bij het inrijden van de 2en zeer 
duidelijke en hinderlijke gasgeur hing afkomstig uit de richting van het bedrijf. 
De tweede beklaagde zei dat het om een zwavelgeur ging als gevolg van de verwerking van 
Vinasse, een bijproduct van de suikerindustrie. De verwerkte lading bevatte te veel zwavel, 
waardoor het biogas uitzonderlijk te veel waterstofsulfide bevatte. Hij toonde de resultaten 
van zijn eigen meting. Hij verwachtte dat de hinder nog 24 u zou duren. Hij zou ook de 
meetresultaten doorsturen. Wat niet gebeurde. 
Pas na de inspectie wordt door het bedrijf bij de milieu-inspectie een melding gedaan van 
het Incident. 

Op 19 september 2014 trok de raadsman in een e-mail aan de milieu-inspectie de ernst van 
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de hinder in twijfel en wenste hij te vernemen of de vaststellingen gebeurden na klachten. 

Op 23 september 2014 werden de beklaagden aangemaand om gegevens over het incident 
te verstrekken en om mede te delen welke maatregelen genomen zullen worden om 
herhaling te voorkomen. 
De beklaagden reageerden via hun advocaten die het hadden over niet-tegensprekelijke 
vaststellingen en het moegetergd zijn door jarenlange pesterijen met alle morele en 
economische schade van dien. 

De tweede beklaagde werd op vraag van het openbaar ministerie op 30 oktober 2014 
uitgenodigd voor verhoor. 
Volgens de verbalisant reageerde hij 'gepikeerd'. Hij wenste geen verklaring af te leggen en 
overhandigde enkel het schrijven van 25 september 2014 van zijn advocaat aan de milieu
inspectie. 

(OK14} 
Naar aanlelding van een klacht van de burgerlijke partijen over de verontreiniging van een 
gracht gaan omgevingsinspecteurs op 16 februari 2016 ter plaatse. Ook de politie en de 
Vlaamse Milieumaatschappij kwamen ter plaatse. 
Zij stelden vast dat een gracht ernstig verontreinigd was. Via een buis komende van het 
bedrijfsperceel werd verontreinigd terreinwater van de opslagplaats voor verontreinigd 
behandeld houtafval geloosd. Daarvoor was geen vergunning. 
Er werd ook vastgesteld dat de ondergrondse opslagtanks voor silosap en terreinwater 
overvol zaten. De voorwaarden met betrekking tot de aanleg van groenvoedersilo's werden 
niet nageleefd en er werden volgens de verbalisanten totaa l ontoereikende maatregelen 
genomen om te voorkomen dat grote hoeveelheden regenwater worden verontreinigd met 
silosap. Zuiver regenwater werd organisch belast water dat vervolgens geloosd werd 
waardoor er verontreiniging van bodem en grondwater gebeurde. De verbalisanten namen 
foto's (OK14, stuk 370 e.v.). 

Op 18 mei 2016 schreef de raadsman var aan de milieu-inspectie dat het nodige 
werd gedaan om (na de aanmaning van 23 februari 2016) de afwateringsbuis te dichten. 

(OK3) 
Op 31 augustus 2016 voerden milieu-inspecteurs een bedrijfscontrole uit. Dit gebeurde in 
het kader van een inspectiecampagne bij vergistingsinstallaties. 

In 2015 en 2016 werden door de milieu-inspectie verschillende aanmaningen aan het bedrijf 
gegeven. 
De milieu-inspectie stelde vast dat de co-vergistingsinstallatie zowel in oppervlakte als 
capaciteit groter was dan vergund en deels op een niet vergunde locatie lag. 

Er waren ook verschillende grote houders o.a. van afvalolie en dieselolie aanwezig waarvoor 
evenmin een vergunn ingwas. 
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Er werd opnieuw een aanmaning aan het bedrijf gegeven. 
vraag tot uitstel. 

(OK13) 

reageerde met een 

Naar aanleiding van een melding door de Vlaamse Milieumaatschappij voerde de milieu
inspectie op 9 maart 2017 een bedrijfscontrole uit en stelde vast dat er vanuit het bedrijf 
inderdaad via een f lexibele leiding over het t alud dat rond het bedrijf ligt een zwartkleurige 
smurrie geloosd werd op een naastliggend perceel waardoor ook de afwateringsgrachten 
werden verontreinigd. 
De smurrie werd vanuit het bedrij f weggepompt. Het ging om verontreinigd terreinwater dat 
ook afkomstig was van de sleufsilo's waar maïsschroot, olijvenschroot en smurrie uit de 
vergister opgeslagen lagen. Die smurrie mocht daar niet liggen en had moeten afgevoerd 
worden naar een vergunde verwerkingsinstallatie (stuk 351). 
Uit de analyse van de staalname blijkt het vooral te gaan om een organische verontreiniging 
met aanzienlijke concentraties nutriënten. Maar ook kleine concentraties zware metalen 
(arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink, kobalt, seleen en vanadium) werden 
aangetroffen. 

De verbalisanten namen foto's van de verontreiniging en hoe het pompen en lozen werd 
uitgevoerd. 

De tweede beklaagde was aanwezig en hield voor aan de milieu-inspecteurs dat het om 
'heirkracht' ging. 

(OKS) 
Naar aanleiding van klachten van omwonenden voerde de milieu-inspectie in februari en 
maart 2018 verschillende bedrij fscontroles uit en stelde telkens vast dat 2 van de 4 
peilputten niet konden teruggevonden en dus ook niet bemonsterd worden. De tweede 
beklaagde kon ze ook niet aanduiden. 
Ook het groenscherm dat moest aangelegd worden voldeed niet. 

Er volgde opnieuw een aanmaning. 

De raadsman van de beklaagden reageerde door de controles partijd ig, subjectief, en het 
proces-verbaal voorbarig te noemen. De niet-conforme aanleg van het groenscherm werd 
betwist . De afwezigheid van de 2 peilpu tten niet maar de 'démarches' (van de milieu
inspectie) werden 'bijzonder onredelijk' genoemd. 

(OKll) 
N<i herhaalde klachten en vaststellingen dat de grachten langs de en 

geregeld vervuild werden gebeurde op 12 maart 2018 een 
bedrijfscontrole door de omJ;tevingsinspectie. 
In de gracht langs de ~Nerd afvalwater geloosd dat afkomstig was van 
Uit de analyse van de staalname blij kt het vooral te gaan om een organische verontreiniging 
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met aanzienlijke concentraties nutriënten. Maar ook zware metalen werden aangetroffen. 
Daarvoor was geen vergunning. 

Het bedrijf werd aangemaand om de lozingen te stoppen. 

De raadsman van betwistte dat het bedrijf verantwoordelijk was voor de 
verontreiniging en noemde de vaststellingen partijdig en subjectief. Hij had het over een 
heksenjacht en het bestoken met niet-gefundeerde klachten. 

(OK9) 
Naar aanleiding van klachten van omwonenden over geluidshinder voerde een 
omgevingsinspecteur een bedrijfscontrole uit op 1 september 2018 en stelde vast dat er 
inderdaad ter hoogte van de periodiek een piepend geluid wordt 
waargenomen als van een transportband. Bij telefonisch contact met de tweede beklaagde 
deelt deze mede dat het probleem gekend is en dat er een oplossing voor gezocht wordt. 
Even later deelt hij ook mee dat de installat ie tijdelijk wordt .stilgelegd om de hinder te 
beperken gezien het probleem niet direct kan verholpen worden. 

Op 21 september 2018 wordt medegedeeld dat de vijzel van de transportband van de 
drooginstallatie zal vervangen worden door een asloze schroef die geen piepend geluid meer 
zal veroorzaken. 

Het bedrijf werd aangemaand om de transportband te saneren. 

Op 25 september 2018 wordt om 20.40u echter vastgesteld dat de transportband nog in 
werking is en er nog steeds geluidshinder is. 

Ook in de nacht van 27 seotember 2018 was het piepend en schrapend geluid waar te 
nemen op de hoek van de en de 
Uit de geluidsmetingen van de omgevingsinspect le blijkt dat er om 22.39u op 200 meter van 
het bedrijf een overschrijding van de norm van 45 dB( a) met 3,2 dB( a) veroorzaakt wordt. 

Op 19 oktober 2018 stelde de omgevingsinspectie na klachten van omwonenden vast dat er 

om 00.18u een hinderlijk geluid hoorbaar was. Na contact met het bedrijf werd om 01.14 u 
de transportband stilgelegd. 

Tijdens de controle werden eveneens vlagen van hinderlijke geur van digestaat 
waargenomen. 

(OK1) 
Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 7 juni 2018 voerden 
omgevingsinspecteurs op 26 september 2018 een bedrijfscontrole uit en stelden vast dat de 
co-vergistingsinstallatie in werking was en dat er nog steeds opslag en verbranding van 
verontreinigd behandeld houtafval gebeurde. ondanks de vernietiging van de vergunning. 
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(OK7) 
Op 20 en 21 september 2018 namen omgevingsinspecteurs een ernstig hinderlijke geur 
waar in de . Die geur was afkomstig van het bedrijf. 
Op 25 september was er een klacht over geurhinder. De luchtwasser was in werking maar 
het sproeidebiet was te klein. 
Op 27 september werd opnieuw hinderlijke geur waargenomen. Evenzo op 29 september. 
De geurhinder was kortstondig maar kon aan gelinkt worden en werd door de 
inspecteurs erkend gezien het regelmatig weerkerend karakter ervan. 

Na een nieuwe klacht van ee~ buur uit de stelde de omgevingsinspectie op 10 
oktober 2018 een zeer hinderlijke geur van digestaat vast zowel op de openbare weg als bij 
de klager. Tijdens de bedrijfscontrole was de geur ook daar aanwezig en stond de wind in de 
richting van de 
Oe luchtwasser was in werking maar met verminderde efficiëntie. 

Op 11 oktober waren er weer klachten van verschillende buren uit de ~n werd 
opnieuw door de omgevingsinspectie een hinderlijke geur van digestaat waargenomen. 
De tweede beklaagde verklaarde aan de verbalisanten dat hij zich bewust was van het 
probleem dat vermoedelijk aan de abnormale werking van de luchtwasser te wijten was. Er 
zou een dringend onderhoud uitgevoerd worden. 

(OK2) 
Naar aanleiding van een klacht van één van de burgerlijke partijen dat het bedrijf op 1 
november 2018 houtafval aan het shredderen is gaan omgevingsinspecteurs ter plaatse. 
Van buiten het bedrijf hoorden zij het breken van hout. Zij werden, na aandringen, met 
vertraging binnengelaten op het bedrijf en stelden vast dat er inderdaad houtafval 
verhakseld werd ondanks de vernietigde vergunning en ondanks de feestdag. 

Het dossier bevat verder ter info ook een proces-verbaal van de Mestbank van 3 mei 2013 
) wegens onreglementaire bemesting door de tweede beklaagde. De 

zaak werd bestuurlijk afgehandeld. 

Het dossier bevat ter info ook een proces-verbaal van 4 juli 2015 
wegens het afgraven in natuurgebied van de oever van de en het aanleggen van 
aanlegplaats voor de boot van de tweede beklaagde. Er werd een stakingsbevel opgelegd. 

Het dossier bevat ter info ook kaften met klachten over intimidatie door de tweede 
beklaagde die de klagers met zijn voertuig gevaarlijk zou benaderen, foto's zou nemen van 
de klagers en met zijn helikopter zeer laag over de eigendom van klagers zou vliegen en 
paarden aan het schrikken zou brengen. (OK18) 
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Beoordeling 

8. De beklaagden werpen op dat de vordering van de burgerlijke partijen niet kan 
behandeld worden bij gebrek aan borgstelling. Zij verwijzen naar artikel 108 van het K.B. van 
28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Dat K.B. werd echter vervangen door het K.B. van 26 april 2007 waarvan artikel 86 bepaalt: 

Wanneer het gaat om misdoden omschreven in de artikelen 196 en 197 van het 
Strafwetboek of om correctionele of politiezaken, moet de burgerlijke partij wanneer zij 
rechtstreeks optreedt of wanneer een onderzoek is ingesteld ten gevolge van haar optreden 
als burgerlijke partij, het bedrag nodig ter dekking van de kosten van de rechtspleging ter 
griffie neerleggen, zonder dat voor de bewaring ervan, op straffe van knevelarij, enige 
vergoeding mag worden geëist. 

Een nieuw bedrag moet worden bezorgd, indien het eerste ontoereikend is geworden. 

De registratierechten die eventueel verschuldigd zijn op grond van de rechterlijke beslissing 
waarbij uitspraak wordt gedaan over het verzoek van de burgerlijke partij, zijn in dat bedrag 
niet begrepen. 

Bij veroordeling van de verdachten wordt aan de burgerlijke partij het bedrag terugbetaald 
dat zij in consignatie heeft gegeven, zulks na aftrek van de kosten die in haar belang zijn 
gemaakt en door het vonnis, de vordering of het arrest zijn begroot. 

De provincies, de gemeenten, de openbare besturen en instellingen worden van consignatie 
vrijgesteld. 

Hetzelfde geldt voor de burgerlijke partij aan wie rechtsbijstand is verleend, zulks onder 
voorbehoud van de toepassing van de artikelen 508/10, 669, 672, 674 en 674bis van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

De burgerlijke partijen hebben geen borgstelling gedaan. 

Het K.B. bepaalt geen sanctie voor een ontbrekende of onvoldoende borgstelling. 

Bovendien is de strafvordering aanhangig gemaakt door de burgerlijke partijen In zover zij 
hierna ontvankelijk wordt verklaard, gedekt door de strafvordering van het openbaar 
ministerie. 

9. De burgerlijke partijen wonen allen in de omgeving van het bedrijf en legden talrijke 
klachten neer wegens hinder. Zij hebben onmiskenbaar belang bij hun vordering. 

10. Terecht werpen de beklaagden in een exceptio obscuri libel/i op dat de dagvaarding 
waarmee de burgerlijke partijen de strafvordering aanhangig maakten verwarrend en 
onduidelijk is. 

Het volstaat niet te verwijzen naar een lange lijst overgelegde stukken zonder te preciseren 
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welk misdrijf wanneer gepleegd werd. 

De rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partijen moet bovendien beoordeeld 
worden op basis van het dossier dat door de burgerlijke partijen wordt overgelegd. 

Daaruit kan enkel afgeleid worden dat alleen de exploitatie zonder omgevingsvergunning 
ingevolge de vernietiging ervan door de Raad van State bij arrest van 7 juni 2018 en de aanleg 
en gebruik van een parking zonder stedenbouwkundige vergunning afdoende duidelijk en 
ontvankelijk is. 

De dagvaarding van het openbaar ministerie daarentegen is wel afdoende precies en de 
beklaagden wisten perfect wat hen daarin t e last werd gelegd. 

11. Ten onrechte werpen de beklaagden op dat de redelijke termijn is overschreden. 

Overeenkomstig artikel 6.1 E.V.R.M. en art. 14 I.V.B.P.R. heeft eenieder, bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op een behandeling 
van zijn zaak binnen een redelijke termijn. De behandeling van een strafzaak mag immers 
niet onredelijk lang aanslepen. De beklaagde mag niet onredelijk lang in de onzekerheid 
blijven omtrent de uitspraak en zijn daaraan verbonden lot. 

De redelijke termijn gaat in op de dag waarop de betrokkene in beschuldiging wordt gesteld 
wegens het plegen van een strafbaar feit of wanneer hij wegens enige daad van opsporings
of vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft, en dit een ernstige 
weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht îs geweest 
bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die tegen 
hem werden ingebracht. 

Oe beklaagden kunnen bezwaarlijk voorhouden dat zij leefden onder dreiging van een 
strafvervolging en dat dit een ernstige weerslag heeft op hun persoonlijke toestand. 
Uit het dossier blijkt dat zij helemaal niet onder de indruk waren van de controles en het feit 
dat er processen-verbaal werden opgesteld. De inbreuken bleven voortduren en de 
aanmaningen volgden elkaar op. 
Het Is dan ook niet geloofwaardig dat de beklaagden leefden onder een dreigende 
vervolging en dit een ernstige weerslag op hun persoonlijke toestand zou gehad hebben. 

Bovendien moet In concreto nagegaan worden of de redelijke termijn is overschreden. 
Daarbij kan, naast de complexiteit van de zaak, rekening gehouden worden met de houding 
van de beklaagden en het gedrag van de gerechtelijke overheid. 
Het dossier vertoont geen nodeloze stilstand van het onderzoek. 

Het dossier toont aan dat de beklaagden tevergeefs kansen werden geboden om zich in 
regel te stellen. Zij drongen daarbij zelf voortdurend aan op uitstel. 
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De houding van de administratieve en gerechtelijke overheid waarbij gestreefd wordt naar 
een regularisatie en minnelijke afdoening, is in het voordeel van de beklaagden. De termijn 
die daarvoor nodig is kan geenszins nadien door de beklaagden worden aangewend om een 
overschrijding van de redelijke termijn in te roepen. 
Dit aanvaarden zou contraproductief zijn en elke andere afdoening dan strafrechtelijke 
vervolging van milieudelicten ernstig bemoeilijken. 

De redelijke termijn is niet overschreden. 

12. Ten onrechte houdt de tweede beklaagde voor dat zijn recht van verdediging 
geschonden wordt doordat hij niet over alle feiten werd verhoord. 

Herhaaldelijk heeft de beklaagde de kans gekregen maar te kennen gegeven niet verhoord 
te willen worden. Steevast weigerde hij ook zijn verklaring te ondertekenen. Bovendien 
werd hij vaak tijdens de vaststellingen door de milieu-inspecteurs gecontacteerd en was hij 
aanwezig en gaf hij zijn opinie te kennen. Dat blijkt uit de hierboven vermelde processenw 
verbaal. 

Meer nog, hoewel door de rechtbank gevraagd om aanwezig te zijn ter terechtzitting zodat 
hij kon gehoord worden heeft hij geweigerd dat te doen. 

Het argument van de verdediging is dus enkel het gevolg van de onwillige houding van de 
beklaagde zelf. 

13. Voor de waarheidsvinding en de beoordeling van de zaak is het niet noodzakelijk nog 
getuigen te horen. 

De vele hierboven aangehaalde vaststellingen van de milieu-inspectie, gedurende een 
continue en jarenlange periode spreken voor zich en behoeven geen verdere beoordeling. 

De beklaagden kunnen zich niet beroepen op overmacht. 
Bij overmacht of dwang kon de beklaagde immers niet anders dan het misdrijf plegen. De 
voorgehouden overmacht mag ook niet aan de beklaagde zelf te wijten zijn. 

De beklaagden spannen in deze de kar voor het paard. Zij zijn het immers die het initiatief 
namen tot exploitatie. Zij vroegen en kregen vergunningen. De exploitatievoorwaarden 
waren gekend. De beklaagden wisten dus heel goed wat hun verplichtingen waren. 

De inbreuken zijn niet te wijten aan toevall ige en niet te voorziene omstandigheden, noch 
aan een gebrekkige kennis van de milieuwetgeving, maar aan de verkeerde keuzes en 
prioriteiten. 

Uit de vaststellingen blijkt dat de beklaagden voorrang gaven aan hun eigen financiële 
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belangen. Zie bijvoorbeeld naar aanleiding van de vaststellingen van het doelbewust illegale 
lozen van de smurrie (stuk 351 e.v., OK13). 

De Inbreuken zijn het gevolg van de bewuste keuze om het eigen financieel belang te stellen 
boven het naleven van de milieuwetgeving. 

De wetgever heeft de rangorde van de prioriteiten nochtans anders bepaald. 

Overigens veronderstelt goed bedrijfsbeheer ook aandacht voor het milieuaspect van de 
exploitatie. Dat was er niet. 

De beklaagden reageerden enkel wanneer ze geconfronteerd werden met klachten en 
vast stellingen. Die reactie was dan nog vaak één van minimaliseren, ontkennen en negeren. 

14. De vernietiging op 7 juni 2018 door de Raad van Stat e van de vergunn ing van 30 januari 
2015 om in de bestaande houtverbrandingsinstallatie, die voorheen vergund was als een 
inrichting van de tweede klasse, verontreinigd behandeld houtafval te verbranden, kan niet 
als oorzaak van een noodtoestand worden ingeroepen. 
De vernietiging was voorzienbaar en zelfs voorspelbaar gelet op het advies van de auditeur 
daterend van 17 mei 2017. Dat was reeds meer dan een jaar voor het vernietigingsarrest. 
De beklaagden hebben dus niet de nodige maatregelen genomen om desgevallend hun 
exploitatie aan te passen aan een mogelijke en waarschijnlij ke vernietiging. 

Op 7 juni 2018 vernietigde de Raad van State het ministerieel besluit omdat door de 
goedgekeurde uitbreiding de exploitatie niet langer kan worden aanzien als een para
agrarische activiteit en dus niet bestemmingsconform is. 

15. De telastleggingen lastens de eerste en tweede beklaagde zoals omschreven door het 
openbaar ministerie zijn bewezen. 

De telastlegging H (aanleg van de parking zonder stedenbouwkundige vergunning enkel 
lastens de tweede beklaagde) is eveneens bewezen. 

Ten onrechte houdt de beklaagde voor dat het om een bestaande verharding ging daterend 
van vóór 1962. 

Uit de foto's van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur blijkt zonder meer dat er 
zelfs in 2009 helemaal geen verharding aanwezig was (stuk 627 e.v., OK15). 

Van de telastleggingen geformuleerd in de rechtstreekse dagvaarding van de burgerlijke 
partijen zijn enkel de kwalificaties onder nummers 8 (exploitatie zonder wettige 
milieuvergunning) en 9 (aanleg en gebruik van een parking zonder stedenbouwkundige 
vergunning) afdoende duidelijk en ontvankelijk. 
Zij zijn bewezen voor wat de exploitatie zonder omgevingsvergunning betreft In de periode van 
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7 juni 2018 (datum arrest van de Raad van State) tot 24 oktober 2018 (datum dagvaarding), en 
voor wat betreft de aanleg en gebruik van de parking in de periode van 1 november 2011 
(datum vaststellingen) tot 24 oktober 2018 (datum dagvaarding). 

16. De te last gelegde feiten moeten eveneens aan de rechtspersoon worden toegerekend. 

De vennootschap heeft de exploitatie van een co-vergistingsinstallatie tot doel. De te laste 
gelegde feiten hebben dus een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel of de 
waarneming van de belangen van de vennootschap. Zij kunnen materieel aan de 
rechtspersoon worden toegerekend. 

De naleving van de regelgeving ter bescherming van het leefmi lieu was geen prioritaire 
bedrijfszaak, integendeel. Meer nog, de vennootschap is niet enkel nalatig geweest , de 
inbreuken werden doelbewust gepleegd. Zij gebeurden langdurig en zelfs na herhaalde 
aanmaningen werd niet meteen afdoende ingegrepen. 

De vennootschap haalde uit de misdrijven ook economisch voordeel door niet tijdig de 
nodige investeringen te doen. 

Straf 

17. De bewezen verklaarde feiten zijn de uitvoering van een zelfde strafbaar opzet zodat voor 
ze samen slechts één straf moet worden opgelegd, de zwaarste, zijnde deze bepaald in artikel 
16.6.2. §1, lid 1 DABM. 

18. Krachtens artikel 16.6.2. §1, lid 1 DABM kunnen de fe·iten worden bestraft met een 
gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en met een geldboete van 100 euro tot 500.000 
euro of met een van die straffen in hoofde van een natuurlijke persoon. 
Een rechtspersoon kan dan, overeenkomst ig artikel 41bis Strafwetboek, gestraft worden 
met een geldboete van 500 euro tot 1.000.000 euro. 

19. Dat er opzettelijk inbreuken gepleegd werden, blijkt niet enkel uit de systemat iek en de 
lange duur ervan, maar ook uit het feit dat ondanks de vaststellingen en herhaalde 
aanmaningen de inbreuken verder gingen. De rechtbank neemt dus geen gebrek aan 
voorzorg, maar opzet aan en bestraft overeenkomstig artikel 16.6.2. §1, lid 1 DABM. 

20. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 50.000 euro voor de eerste 
beklaagde en een geldboete van 20.000 euro voor de tweede beklaagde. 

Om de navolgende redenen gaat de rechtbank niet In op de vraag van de beklaagden om de 
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opschorting van de uitspraak van veroordeling. 

21. Oe beklaagden exploiteerden zowel in strijd met de voorwaarden als zonder 
milieuvergunning en de bedrijfsvoering gebeurde op een milieuhygiënisch onverantwoorde 
wijze. De leefbaarheid van de omgeving werd zeer sterk belast en aangetast, en dit zowel 
door geluid- als geurhinder en door lozen van verontreinigd afvalwater. 

Door de misdrijven veroorzaakten de beklaagden reële milieuschade, zowel op vlak van 
geur- en lawaaihinder, als op vlak van waterverontreiniging. 

Het lozen van nutriënten en zware metalen heeft een nefaste invloed op de waterkwaliteit. 

In de bedrijfsvoering was er duidelijk een structureel tekort aan aandacht voor het 
leefmilieu. Dat blijkt ook uit de houding van de tweede beklaagde. Klachten werden 
geminimaliseerd, de eerste burgerlijke partij werd geïntimideerd met een burgerrechtelijke 
procedure. 
Noodzakelijke maatregelen en investeringen werden niet of slechts deels, en slechts onder 
dwang genomen. 

Artikel1.2.1. DABM bepaalt: 

§ 1. Ten behoeve van de huidige en toekomstige generaües heeft het milieubeleid tot doel: 

1° het beheer von het milieu door de duurzame aanwending van de grondstoffen en de 
natuur,· 

2° de bescherming, tegen verontreiniging en onttrekking, van mens en milieu, en in het 
bijzonder van de ecosystemen die van belang zijn voor de werking van de biosfeer en die 
betrekking hebben op de voedselvoorziening, de gezondheid en de andere aspecten van het 
menselijk leven; 

3° het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit, 
met name door de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke 
habitats, ecosystemen en landschappen met ecologische waarde en het behoud van de wilde 
soorten, in het bijzonder van die welke bedreigd, kwetsbaar, zeldzaam of endemisch zijn. 

§ 2. Op basis van een afweging van de verschillende maatschappelijke activiteiten streeft het 
milieubeleid naar een hoog beschermlngsniveau. Het berust onder meer op het 
voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat 
milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, het standstill
beginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt. 

§ 3. De in § 1 en § 2 bepaalde doelstellingen en beginselen moeten in het bepalen en 
uitvoeren van het beleid van het Vlaamse Gewest op andere gebieden worden geïntegreerd. 
Bij de uitvoering van het beleid wordt rekening gehouden met de sociaal-economische 
aspecten, de internationale dimensie en de beschikbare wetenschappelijke en technische 
gegevens. 
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Artikel 3.1.1. DABM bepaalt : 

Bedrijfsin terne milieuzorg heeft tot doel duurzame produktiepatronen na te streven en de 
milieubelasting van een bedrijf in al zijn aspecten te beheersen en te beperken teneinde bij te 
dragen tot de realisatie van de doelstellingen omschreven in ortike/1.2.1 van dit decreet. 

De beklaagden hebben zich van die bepalingen niets aangetrokken. 

Talrijke inspecties en aanmaningen waren niet afdoende om meteen al de nodige 
maatregelen te nemen om een einde te maken aan de inbreuken. Alles was ·ondergeschikt 
aan de exploitatle en winstmaximalisatie. wou herhaaldelijk geen 
verklaring afleggen. 
Verontreiniging en hinder werden voorgesteld als accidentele gebeurtenissen terwijl ze in 
werkelijkheid opzettelijk gebeurden zoa ls de lozingen, of het gevolg waren van een 
structureel tekort aan aandacht voor het leefmilieu. 

De beklaagden verliezen uit het oog dat vooraf aan de exploitatie aan de 
vergunningsvoorwaarden en normen voldaan moet zijn en niet omgekeerd. 

Het is duidelijk dat de beklaagden een afweging maken van pakkans en economisch 
voordeel, en zelfs vele malen 'gepakt' nog steeds het eigen economisch belang lieten 
primeren. 

De beklaagden verva lsten ook de concurrentie met bedrijven die wel de nodige 
inspanningen doen om de milieuregels na te leven. De beklaagden hebben financieel 
voordeel gehaald door niet de noodzakelijke milieu-investeringen te doen. 

22. De st raf moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Zo staat het ook in artikel 5 
van Richtlijn 2008/99/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 
inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

Een gevangenisstraf is de gepaste sanctie voor het uit winstbejag en bewust schade 
toebrengen aan het leefmilieu. 

Een gevangenisstraf zal de tweede beklaagde ook tot inzicht moeten brengen. Zij kan met 
uitstel worden opgelegd en zal gelden als waarschuwing voor de toekomst. De beklaagde 
werd weliswaar reeds herhaaldelijk veroordeeld door de politierechtbank wegens 
onopzettelijke slagen, intoxicatie en snelheidsovertredingen maar voldoet nog aan de 
wettelijke voorwaarden voor uitstel. 

23. De beklaagden hebben de misdrijven in professioneel verband gepleegd en handelden 
uitsluitend uit winstbejag. 
Zij stelden hun eigen economisch belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij 
het behoud van de volksgezondheid en een veilig leefmilieu. 
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De op te leggen geldboetes moeten duidelijk maken dat de naleving van de regels ter 
bescherming van het leefmilieu ernstig genomen moet worden; dat de beklaagden zich niet 
ongestraft boven de wet kunnen stellen en niet enkel de baten maar ook de kosten van hun 
activiteiten moeten dragen. 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te 
overtreden of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, polltie en justitie maakt voor 
de gemeenschap een grote kost uit. 

VEILIGHEIDSMAATREGEL- EXPLOITATIEVERBOD 

24. Het openbaar ministerie vorderde in toepassing van artikel 16.6.5. DABM eveneens het 
opleggen van een verbod om de inrichtingen die aan de oorsprong van het milieumisdrijf 
liggen, te exploiteren gedurende de termijnen door de rechter te bepalen onder verbeurte 
van een dwangsom van 5.000 euro per dag bij overtreding van dit verbod, dit tot op het 
ogenblik dat de inrichting, namelijk de behoorlijk is vergund en de 
bewezen verklaarde milieumisdrijven (telast leggingen A tot en met E) heeft doen ophouden 
te bestaan. 

Ingevolge artikel 16.6.5. DABM kan de rechter- na de partijen gehoord te hebben -bij wijze 
van veiligheidsmaatregel het verbod uitspreken om de inrichting die aan de oorsprong van 
de inbreuk ligt te exploiteren gedurende de termijn die hij bepaalt. 

25. Op 7 juni 2018 vernietigde de Raad van State het ministerieel besluit omdat door de 
goedgekeurde uitbreiding de exploitatie niet langer kan worden aanzien als een para
agrarische activiteit en dus niet bestemmingsconform is. 

Bij ministerieel besluit van 7 november 2018 werd opnieuw een milieuvergunning verleend. 
Daartegen werd door de eerste burgerlijke partij ook een annulatieverzoek ingediend bij de 
Raad van State. 

Krachtens art. 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten slechts toe in zover zij met de wet overeenstemmen. 
Dit wettigheidstoezlcht dient de rechter ook ambtshalve uit te oefenen. 

De herstelbeslissing van de minister van 7 november 2018 is in strijd met het gezag van 
gewijsde van het vernietigingsarrest van de Raad van State. 
De Raad van State motiveerde dat een verbrandingsinstallatie voor behandeld houtafval op 
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zich niet kan worden beschouwd als landbouw in de ruime zin of als para-agrarische 
bedrijvigheid, hetgeen nog minder het geval is voor de installatie van aangezien 
deze ontegensprekelijk een grootschalig karakter heeft. 
De foto's van de opslag van houtafval genomen naar aanleiding van de vaststellingen van de 
milieu-inspectie gedaan op 18 februari 2014 (OK4, stuk 105 e.v.) zijn veelzeggend voor de 
onverenigbaarheid met het bestemmingsvoorschrift agrarisch gebied. 

De rechtbank laat dan ook dit beslutt wegens onwettigheid buiten toepassing. 

26. Nu de beklaagden niet over een rechtsgeldige omgevingsvergunning beschikken en 
aanhoudend inbreuken plegen en verontreiniging en hinder veroorzaken bestaat er gevaar 
voor mens en omgeving en is het noodzakelijk dat een exploitatieverbod wordt opgelegd. 

27. Gelet op de hardnekkigheid waarmee de beklaagden blijven de wet overtreden is een 
dwangsom noodzakelij k. 

Het bedrag van de dwangsom kan door de rechter bepaald worden, zelfs zonder een 
specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. Het volstaat dat een 
dwangsom gevorderd werd. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

28. Op 20 februari 2014 vorderde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel 
in de oorspronkelijke toestand door het verwijderen van de verharding en het stopzetten 
van het gebruik als parking. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert eveneens een dwangsom van 150 
euro per dag vertraging. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid gaf op 21 november 2013 een positief advies 
over deze herstelvordering. 

Op 12 oktober 2018 werd vastgesteld dat de parking nog steeds in gebruik is. 

Het herstel is dus nog steeds noodzakelijk. 

De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk 
onredelijk. 

29. Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het 
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bevolen herstel Is eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald 
worden zelfs zonder een specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. 

Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt. 
De door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur gevorderde dwangsom van 150 euro 
per dag moet worden opgelegd. Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de 
veroordeelde zelf de veroordeling tot het herstel nakomt gelet op de beperkte 
overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en de lange tijd nodig voor een 
ambtshalve uitvoering. 
Tenslotte is het de beklaagde die veroordeeld wordt om de plaats in haar vorige toestand te 
herstellen en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 

Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel. 

30. Een termijn van 3 maanden volstaat als hersteltermijn. 

31. Het openbaar ministerie vorderde in de dagvaarding op grond van artikel 16.6_6. DABM 
eveneens het herstel in de oorspronkelijke toestand (overeenkomstig de herstelvordering 
stuk 504 e.v. van het strafdossier) van het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als eigendom van de 

met maatschappelijke zetel te KBO nr. 
onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag bij overtreding van het bevolen 
herstel, binnen de 3 maanden na het in kracht van gewijsde treden van het vonnis. 

Artikel 16.6.6. DABM bepaalt: 

§ 1. Naast de straf kan de rechtbank, ofwel ambtshalve, ofwel op vordering van het 
openboor ministerie, ofwel op vordering van de gemachtigde ambtenaar, ofwel op vordering 
van de burgerlijke partij, bevelen om de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen, 
het strijdige gebruik te stoken of aanpassingswerken uit te voeren. 

Als de gemachtigde ambtenaar daartoe een herstelvordering indient, gebeurt dot op grond 
van deze vordering. 

§ 2. De herstelvordering wordt door de gemachtigde ambtenaar bij het porket ingeleid met 
een gewone brief, In naam van het Vlaamse Gewest. 

De vordering vermeldt minstens de geldende voorschriften en een omschrijving van de 
toestond zoals die was voor het misdrijf. 

§ 3. De rechtbonk bepaalt een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen, 
rekening houdend met de termijn die voor de uitvoering van de herstelmootregelen is 
bepaald in de herstelvordering, vermeld In § 1. 
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De rechtbank kan op vordering van de gemachtigde ambtenaar ook een dwangsom bepalen 
per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herste/maatregelen. 

Deze vordering valt samen met de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur die hierboven reeds werd ingewilligd. 

BIJDRAGEN en KOSTEN 

32. Oe beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

33. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de financiering van het "Bijzonder 
Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een 
eigen aard en is geen straf. 

34. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

35. De beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
betalen (artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende 
het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 
53,58 euro. 

BURGERRECHTEUJK 

36. De burgerlijke partijen vorderen de omgevingsvergunning van 7 november 2018 
overeenkomstig artikel 159 Grondwet buiten toepassing te laten en de ogenblikkefijke 
stopzetting te bevelen van de door rechtstreeks gedaagden illegaal uitgebate 'ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten ' opgenomen In zowel de door de Raad van State op 7 juni 2018 
vernietigde milieuvergunning van 30 januari 2015 als in alle navolgende ingevolge het arrest 
van 7 juni 2018 van de Raad van State illegaal geworden milieuvergunningen, onder 
verbeurte van een dwangsom van 100.000 euro per dag dat de illegale exploitatie wordt 
voortgezet. 

De burgerlijke partijen vorderen de ogenblikkelijke stopzetting t e bevelen van alle door 
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rechtstreeks gedaagden uitgebate 'ingedeelde inrichtingen of activiteiten', andere dan deze 
die zijn opgenomen in de door de Raad van State op 7 juni 2018 vernietigde 
milieuvergunning van 30 januari 2015 en in alle navolgende ingevolge het arrest van 7 juni 
2018 van de Raad van State illegaal geworden milieuvergunningen, Ingevolge de 
onomstotelijk vastgestelde onmogelijkheid in hoofde van rechtstreeks gedaagden om 
overeenkomstig artikel 5.4.9., § 2, 1 o lid Omgevingsvergunningsdecreet altijd de nodige 
maatregelen te nemen om schade en hinder door geur en geluid te voorkomen, onder 
verbeurte van een dwangsom van 100.000 euro per dag dat de extreem hinderlijke 
exploitatie wordt voortgezet. 

De burgerlijke partijen vorderen overeenkomstig artikel 1382 BW het herstel van de plaats 
in de oorspronkelijke toestand te bevelen, onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 
euro per dag en te zeggen voor recht dat het verbeurd zijn van de dwangsommen zal 
kunnen worden bewezen door alle middelen van recht en dat zij in ieder geval zal blijken uit 
de vaststellingen van de eerst daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder; de 
gerechtsdeurwaarder bovendien te machtigen om deze vaststellingen te doen buiten de 
uren en dagen bedoeld in artikel 47 Ger. W. 

De burgerlijke partijen vorderen de beklaagden te veroordelen om te betalen aan elk van 
hen een bedrag van 50.000 euro als morele en materiële schadevergoeding wegens de 
geleden hinder, te vermeerderen met de vergoedende intrest vanaf het begin van de 
incriminatieperiode en de kosten, begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 24.000 
euro. 

37. De bewezen verklaarde feiten staan In oorzakelijk verband met de schadelijke gevolgen 
die door de burgerlijke partijen werden geleden. 

De beklaagden zijn uitsluitend en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en zijn er dan ook 
toe gehouden deze schade te vergoeden. 

38. Het fundamentele recht van de burgerlijke partijen op een gezond leefmilieu en op de 
eerbiediging van hl!n woonst en hun gezin- en privéleven werd langdurig, continu en ernstig 
geschonden. 

ArtikelS van het E.V.R.M., zoals ingevuld door de Europese Commissie voor de Rechten van 
de Mens (cfr. P. DE HERT, Art. 8 E.V.R.M. en het Belgisch recht, De bescherming van privacy, 
gezin, woonst en communicatie, Mys en Breesch, 370 e.v.) en door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (zie EHRM, Lopez Ostra tegen Spanje, 9 december 1994, TMR 
1995/4, 294; EHRM, 9 juni 2005, TMR 2005/6, 634) en art. 23 van de Grondwet, vormen de 
basis voor deze rechten. 

De bescherming van de woning door artikel 8 E.V.R.M. beperkt zich immers niet tot de 
bescherming tegen indringing, maar omvat ook de bescherming tegen niet-concrete of niet
fysieke indringing zoals emissies, geurhinder en andere vormen van hinder. Een ernstige 
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aantasting van het milieu kan een aantasting zijn van het recht op de bescherming van de 
woonst wanneer deze aantasting verhindert dat het individu het normaal genot van zijn 
woning en omgeving heeft (E.H.R.M. 2 november 2006 inzake GIACOMELLI tegen Italië, 
TMR 2007/2, 116) 

De bewezen verklaarde feiten hadden een rechtstreekse weerslag op de woning, het gezins
en privéleven van de burgerlijke partij en. 

Uit het dossier blijkt immers dat de burgerlijke partijen langdurig met ernstige geur- en 
lawaaihinder en verontreiniging van hun directe omgeving te kampen hadden. 

Dit heeft onmiskenbaar de levenskwaliteit en het woonklimaat van de burgerlijke partijen 
zeer ernstig aangetast. 

Een vergoeding van 3.000 euro per burgerlijke partij is billijk. 

39. Het hierboven krachtens artikel 16.6.5. DABM opgelegde exp•oitatieverbod komt 
tegemoet aan het door de burgerlijke partijen gevorderde beveL 

Teneinde dit ook door hen afdwingbaar te maken wordt ook ten behoeve van de burgerlijke 
partijen dezelfde dwangsom opgelegd. 

40. De mogelijkheid bestaat dat andere personen dan de burgerlijke partijen schade 
veroorzaakt door de bewezen verklaarde misdrijven hebben geleden. 

Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv) moet 
de rechtbank die burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 162bls, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 191, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 25, 38, 39, 40, 41, 41bis, 44, 45, 66, 100 Strafwetboek; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huldig vonnis 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de strafvordering in de zaak op rechtstreekse dagvaarding onontvankelijk voor de 
telastleggingen 10 en 11. 

Spreekt in de zaak op rechtstreekse dagvaarding vrij voor de 
telastleggingen 8 (voor de periode van 30 januari 2015 tot en met 6 juni 2018), en 9 (voor de 
periode van 18 november 2011 tot en met 31 oktober 2018). 

Veroordeelt . voor de hierboven in de zaak op rechtst reekse dagvaarding 
omschreven en bewezen verklaarde telastleggingen 8 (voor de periode van 7 juni 2018 tot 
en met 24 oktober 2018) en 9 (voor de periode van 1 november 2011 tot en met 24 oktober 
2018), en voor de hierboven in de zaak van het openbaar ministerie omschreven en 
bewezen verklaarde telastleggingen A, B.l.a, B.l .b, B.2.a, C.l.a.l, C.l .a.2, C.1.b.1, C.l .b.2, 
C.1.b.3, C.l .c. l , C.l.d.1, C. l .e.l , C.l.f.l, C. l.f.2, C.l.g.l , C.l.g.2, C.l.g.3, C.l.h, C.l.i, D.l.a .l , 
D.2.a.l, D.2.b.1, D.2.c.1, D.2.d.1, D.2.d.2, D.3.a.1, D.3.b.l, D.3.b.2, E.l, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, 
E.7, F.l, F.2, Gl en G.2 samen tot een geldboete van 50.000 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 400.000 euro. 

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

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

lf 

Spreekt in de zaak op 
rechtstreekse dagvaarding vrij voor de telast leggingen 8 (voor de periode van 30 januari 
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2015 tot en met 6 juni 2018), en 9 (voor de periode van 18 november 2011 tot en met 31 
oktober 2018). 

Veroordeelt voor de hierboven in 
de zaak op rechtstreekse dagvaarding omschreven en bewezen verklaarde telastleggingen 8 
(voor de periode van 7 juni 2018 tot en met 24 oktober 2018) en 9 {voor de periode van 1 
november 2011 tot en met 24 oktober 2018), en voor de hierboven In de zaak van het 
openbaar ministerie omschreven en bewezen verklaarde telastleggingen A, B.l.a, B.l .b, 
B.2.a, C.l .a.l , C.l.a.2, C.l.b.l, C.l.b.2, C.l.b.3, C.l.c.l, C.l.d.l, C.l.e.l, C.l.f.l, C.l.f.2, C.l.g.l, 
C.l.g.2, C.l.g.3, C. l .h, C.l.i, D.l.a.l, 0 .2.a.l, 0.2.b.l, D.2.c.l, 0.2.d.1, 0.2.d.2, 0.3.a.l, 
0.3.b.1, 0.3.b.2, E.l, E.2, E.3, E.4, E.S, E.6, E.7, F.l, F.2, Gl en G.2 en H samen tot een 
gevangenisstraf van 4 maanden en tot een geldboete van 20.000 euro, vermeerderd met 
70 opdeciemen tot 160.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor de opgelegde gevangentsstraf, 
voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt hem tot betaling van een biJdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

VEILIGHEIDSMAATREGEL 

legt en het 
verbod op om de hinderlijke inrichting aan de 1 te te exploiteren, 
zolang zij niet over de wettelijk vereiste milleuvergunning beschikken en zolang zij niet de 
vereiste maatregelen hebben genomen om alle voorwaarden na te leven en milieuschade en 
hinder te voorkomen. 

Veroordeelt . en 
tot het betalen aan het openbaar ministerie en aan elk der burgerlijke partijen van een 
dwangsom van 5.000 euro per dag dat dit verbod wordt overtreden. 
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Beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het hersteJ op het 
perceel gelegen te , kadastraal gekend als 

door het verwijderen van de verharding en het stopzetten van het gebruik als 
parking, 

en dit binnen een termijn van 3 maanden v~nM de dae waarop dit vonnis definitief is, 

en onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging In de nakoming van 
dit bevellastens ten voordele van 
de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het openbaar ministerie. 

Zegt voor recht dat de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester, indien het vonnis 
niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijnen, ambtshalve In de uitvoering 
ervan kunnen voorzien, overeenkomstig artikel6.3.4 VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

Gerechtskosten 

Veroordeelt en 
hoofdelijk tot betaling van de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
323,32 euro. 

Stelt tevens vast dat deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans In hun hoofde 
bewezen verklaarde misdrijven. 

BURGERRECHTEWK 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de eis van de burgerlijke partijen voor 
zover geënt op de telastleggingen in de zaak op rechtstreekse dagvaarding 8 (voor de 
periode van 30 januari 2015 tot en met 6 junt 2018), en 9 (voor de periode van 18 november 
2011 tot en met 31 oktober 2018), gelet op de vrij spraak van beklaagden, en 10 en 11 gelet 
op de onontvankelijkheid van de strafvorder ng. 

Verklaart de els van de burgerlijke partijen voor het overige toelaatbaar en deels gegrond. 

Veroordeelt . er 
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hoofdelijk om te betalen aan· elk der burgerlijke partijen het bedrag van 3.000 euro, te 
vermeerderen met de vergoedende intrest vanaf 11 december 2012 tot heden, en de 
gerechtelijke intrest tegen de wettelijke intrestvoet op de hoofdsom, en de kosten, vanaf 
vandaag tot de dag van volledige betaling. 

Veroordeelt 1 en 
hoofdelijk tot de kosten en begroot de rechtsplegingsvergoeding op 12.000 euro waarbij 
elke burgerlijke partij gerechtigd is op een gelijk deel daarvan. 

legt I er : het 
verbod op .om de hinderlijke inrichting aan de Moerstraat 30 te Deinze te exploiteren, 
zolang zij niet over de wettelijk vereiste milieuvergunning beschikken en zolang zij niet de 
vereiste maatregelen hebben genomen om alle voorwaarden na te leven en milieuschade en 
hinder te voorkomen. 

Veroordeelt I en 
tot het betalen aan elk der burgerlijke partijen van een dwangsom van 5.000 euro per dag 
dat dit verbod wordt overtreden. 

Houdt ambtshalve de overige burgerrechtelijke belangen aan. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de dertigste kamer van de 
correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 3 september 2019, bestaande 
uit ~, rechter en 

substituut-procweur des Konings. 

!, griffier, in aanwezigheid van 




